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حمداً كثيراً طيباً  الحمد هللا الذي من علي بإتمام هذه الرسالة؛ فإني أحمده سبحانه

  .  كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانهمباركاً فيه 

حسـين  : الفاضل الشكر وعظيم االمتنان إلى الدكتورأتقدم بجزيل وأما بعد؛ فإني 

 عنايـة، ولما قدمه لي من توجيه وإرشاد و ، هذه الرسالةالنقيب لقبوله اإلشراف على 

التقدير إلى الـدكتور   و االحترامالشكر و براقة المعة أسمى آيات  ومن ثم أكتب بخطوط

، فكـل عبـارات الشـكر    الذي أوالني كل رعاية وإرشاد ونصحأسمر؛ منتصر : الطيب

لمـا قدمـه لـي مـن إرشـادات       ؛والتقدير تقف عاجزة عن شكر هذا الدكتور الرائـع 

هذه الصورة، كمـا وأتقـدم   وملحوظات كانت لها األثر الكبير في اخراج هذا العمل على 

ن بعظيم الشكر لكل من فضيلة الدكتور خالد علوان وفضيلة الدكتور موسى البسيط اللذي

ما بمناقشة هذه الرسالة وإبداء التوجيهات والملحوظات القيمة النافعةتكر.   

ن لـم يـبخال علـي يومـاً بتقـديم      يلشكر أيضاً لوالدي العزيزين اللذوأقدم كل ا

  .لي، فجزى اهللا الجميع خير الجزاء المساعدة
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  )ودراسة تخريج( الرازي تفسير من الفاتحة سورة في الواردة الروايات
  إعداد

 سليمانرشا طارق شفيق 

 إشراف

 حسين النقيب. د

  أسمر منتصر. د

  الملخص

. قمت في هذه الرسالة بتخريج أحاديث سورة الفاتحة من تفسير الرازي، والحكم عليهـا 
حـديثاً   87حديثاً، منهـا   199وقد اختلفت درجة هذه األحاديث، فقد احتوت سورة الفاتحة على 

أحاديث موضوعة،  5حديثاُ ضعيفاً جداً، و 19حديثاً ضعيفاً، و 35أحاديث حسنة، و 8صحيحاً، و
حـديثاً،   12حديثاًُ لم أقف عليها، وبلغ عدد األحاديث الموقوفة والمرسلة في رسالتي إلى  16و

  . ومن األحاديث ما تكرر أكثر من مرة
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  مقدمة

 نا الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، نحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه،الحمد هللا ولي
والصالة والسالم على خيرته من خلقه سيدنا محمد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن 

  :بعدسبيلهم بإحسان إلى يوم الدين، أما  سلك

  د صلى اهللا عليه وسلم، وشـرفإن خير الحديث كتاب اهللا تعالى، وخير الهدى هدى محم
  . محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار األمور

وقانون السماء لهدايـة األرض،  ، دستور الخالق إلصالح الخلق"  القرآن الكريم هوإن 
: وهو مالذ الدين األعلى ...، وأودعه كل نهضة، وناط به كل سعادة،أنهى إليه منزِله كل تشريع

القوة المحولة  -أوالً وأخيراً– وهو ،وعلومه، ومعارفه... يستند اإلسالم إليه في عقائده، وعبادته،
التي غيرت صورة العالم، ونقلت حدود الممالك، وأنقذت اإلنسانية العاثرة، فكأنها خلقت الوجود 

  . 1"جديداًخلقاّ 

، )44/النحل"(لتبين للناس ما نزل إليهم :"وأما السنة ففيها بيان القرآن كما قال اهللا تعالى
  ).54/النور"(وما على الرسول إال البالغ المبين"وقال

لذلك كله كان القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف موضع العناية الكبرى منذ عصر 
  .الصحابة إلى يومنا هذا

علماء األمة واجبهم تجاه خدمة كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   وقد أدى 
 .وبشرحه وتفسيره؛ حفظوه، واعتنوا به،  ن الكريم موضع االهتمام األول لديهموسلم، فكان القرآ

وإلى جانب عنايتهم بالقرآن الكريم جاءت عنايتهم بالحديث النبوي الشريف، فحفظوه، ودونـوه،  
  .  وكثرت في ذلك مصنفاتهموميزوا صحيحه من سقيمه، ، وشرحوهوضبطوه، 

                                                           

/ بـال طبعـة  (القـاهرة،   –، دار الحـديث  مناهل العرفان في علوم القـرآن  ،)هـ1367(الزرقاني، محمد عبد العظيم 1
 .بتصرف) 1/9(أحمد بن علي:، تحقيق)هـ1422
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سـنة  ووبعد هذا؛ فيشرفُني أن أكون من أولئك العاملين ضمن خدمة كتاب اهللا تعـالى  
، إذ لـم  تفسير الرازيأقوم بتخريج أحاديث سورة الفاتحة من فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تفسير الرازي بطريقة علمية صحيحة مع دعاء أقف على من أفرد تخريج األحاديث الواقعة في 
الموضوع، فرأيت أن منها الضعيف، ومنها منها الصحيح، وتلك األحاديث ألن  ؛الحاجة إلى ذلك

كتب التفسير التي يستشهد أصـحابها  خدمة من أهم ما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم اليوم هو 
وأحياناً يتعدى األمر إلى أحاديث موضوعة، أحياناً بأحاديث ضعيفة، بل وبأحاديث ضعيفة جداً، 

فالحمـد  . وقد يؤدي هذا إلى الفهم الخاطئ للتفسير، عندها ال بد من تمييز الصحيح من الضعيف
إذ أقوم بتخريج هـذه   ؛هللا الذي جعلني من خُدام كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .اديث سورة الفاتحةاألحاديث المختارة من تفسير الرازي، وهي أح

ومن الجدير بالذكر أني قد عثرت على نسخة محققة لتفسير الرازي، قام فيها صـاحبها  
بتخريج أحاديث تفسير الرازي بشكل بسيط جداً، وقد اعتمد كثيراً على قول األلباني في الحكـم  

بد من تخـريج  على الحديث، وأحياناً على غيره، ولكنها ال تفي بالغرض الذي أرمي إليه، إذ ال 
. الحديث بشكل واسع ودقيق جداً، وبطريقة علمية صحيحة حتى يتبين الحكم الصحيح للحـديث 

  .واهللا الموفق

  أهمية الدراسة

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى كونها تناولت كتاباً هاماً من كتب التفسير وهـو تفسـير   
خرى، فهو موسـوعة علميـة   الذي حوى كنوزاً ودرراً قلما نجدها في كتب التفسير األ الرازي

كبيرة تعرض لمختلف الموضوعات في أثناء الشرح من العلوم العقلية والطبيعية، واالستشـهاد  
بالشواهد الشعرية، واألحاديث النبوية الشريفة، وبيان المناسبات بين اآليات السابقة والالحقـة،  

بالتالي اإلقبال عليه من قبل وهذه األخيرة هي ما جعلت هذا الكتاب يمتاز عن غيره من الكتب، و
كثير من الناس اليوم، فاحتاج األمر إلى تخريج األحاديث الواردة فيه ليعـرف صـحيح هـذه    

مرجعـاً مـن   يعـد  هذا الكتاب  أن يمكن إجمال أهمية هذه الدراسة فيف ،األحاديث من ضعيفها
الناس اليوم، وقد ال يملك بعضـهم   مراجع التفسير األساسية، ومن الكتب التي يقرؤها كثير من
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من أصحاب هذا الشأن، فهو يورد أحاديث كثيـرة  مؤلفه لم يكن ومعرفة الصحيح من الضعيف، 
منها الصحيح والضعيف والموضوع، ففي بيان درجة األحاديث فائدة عظيمة لمعرفة األحاديـث  

  .الضعيفة، واالهتمام باألحاديث الصحيحة

  أهداف الدراسة

  :هذه الدراسة باآلتيتتلخص أهداف 

كتـب السـنة، ودراسـة    تفسير الرازي من في  واردة في سورة الفاتحةتخريج األحاديث ال. 1
  .أسانيدها، والحكم عليها

  .تمييز األحاديث المقبولة من المردودة. 2

  .بيان حجم الصحيح من الضعيف والموضوع في تفسير الرازي. 3

  ما يميز هذه الدراسة

  : تمتاز هذه الدراسة بأنها

  .جاءت خدمة لكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وقت واحد .1

  .أن هذه الدراسة هي دراسة حديثية نقدية. 2

  مشكلة الدراسة

  :تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  ما هي درجة األحاديث التي اعتمد عليها اإلمام الرازي في تفسيره؟ . 1

  أثناء شرحه؟في هل كان اإلمام الرازي يلتزم الصحة في األحاديث التي يستشهد بها . 2

  ما حجم الصحيح من الضعيف والموضوع في تفسير الرازي؟. 3
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  أسباب اختيار الموضوع

  .الخدمة الحديثيةلم يخدم كتاب تفسير الرازي من قبل . 1

لم يكن اإلمام الرازي يلتزم الصحة في عدد من األحاديث التي يستشهد بها في أثناء شرحه، . 2
  .واحتواء الكتاب على أحاديث ضعيفة كثيرة، فال بد من بيانها للناس

موسوعة علميـة كبيـرة تعـرض    اإلقبال على هذا التفسير من قبل كثير من الناس، كونه . 3
، وقد ال يملك بعضهم معرفة الصحيح من الضعيف، فـال  وعات أثناء الشرحلمختلف الموض

  .بد من بيان درجة األحاديث للتنبيه على األحاديث الضعيفة، ومعرفة األحاديث الصحيحة

  فرضيات الدراسة

  .أتوقع ازدياد إقبال الناس على هذا التفسير بعد تخريج األحاديث الموجودة فيه. 1

بأس بها من األحاديث الموجودة في هذا التفسير هي أحاديث ضعيفة، وال أتوقع أن نسبة ال . 2
  .يصح االستشهاد بها

  منهجية الدراسة

جمع األحاديث الـواردة   المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة هو المنهج االستقرائي في 
ة في تفسير سورة الفاتحة من تفسير الرازي، ثم جمع طرق الحديث الواحد من مصـادر السـن  

  . األصلية ، ثم المنهج النقدي بدراسة السند والمتن وفق علماء الحديث

  :أما عن منهجي بالتفصيل في هذا البحث فقد قسمته إلى الخطوات التالية

  .حسب وجودها في تفسير الرازي لواردة في سورة الفاتحةتخريج األحاديث ا. 1

  .مصادر السنة األصليةتخريج األحاديث من . 2

الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بذلك، وال أقوم بالحكم عليه كمـا   إذا كان. 3
  .جرت بذلك عادة أهل العلم
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إن لم يكن الحديث موجوداً عند البخاري ومسلم، أو عند أحدهما، انتقلت إلى تخريج الحديث . 4
الحديث الموجود فـي   رها إلّا لفائدة، فمثالً إن كانمن باقي الكتب التسعة، وال أتعداها إلى غي

الكتب التسعة صحيحاً، كنت أكتفي بتخريج الحديث من الكتب التسعة، وإن لم يكن الحـديث  
الموجود في الكتب التسعة صحيحاً؛ انتقلت إلى باقي كتب المتون المتخصصة لجمع شـواهد  

فانتقلـت إلـى   وطرق للحديث إن وجد، أو قد يكون الحديث ليس موجوداً في الكتب التسعة 
تخريج الحديث من باقي كتب المتون المتخصصة، وقد أنتقل أيضاً إلى باقي الكتب التسـعة  

  .. .لبيان لفظة في الحديث أو للتنبيه أحياناً على االختالف في ألفاظ الحديث، وغير ذلك كثير

ترجمة من خالل بعد تخريج الحديث انتقل إلى المرحلة التي تليها، وهي الحكم على الحديث . 5
أقـوال  وة الحديث، وضبط الحكم فيهم من حيث العدالة والضبط مستعيناً بكتب التراجم، روا

  .الحديث أحياناًعلماء 

  . إن كان قول العالم الذي حكم على الحديث يخالف الدراسة التي وصلت إليها أشرت إلى ذلك. 6

إسناده متصل، ورجاله أن فمعناه صحيح إسناده هذا الحديث : إذا قلت عند الحكم على الحديث. 7
هـذا  : وإذا قلـت  .كلهم ثقات، وقد استوفى باقي شروط الصحة من عدم الشذوذ وعدم العلة

مـع   ،صدوق أو مـا شـابهه   :أن في إسناده راوٍ وصفه العلماء بلفظفمعناه : الحديث حسن
هـذا  : وإذا قلـت . صال السند وعدم الشذوذ أو العلـة استيفائه شروط الصحة األخرى من ات

اختل فيـه  أن في إسناده راوٍ قد حكم عليه العلماء بالضعف، أو أنه فمعناه : ديث ضعيفالح
  .شروط الصحة األخرىشرط من 

كنت أحاول قدر المستطاع أن استبدل األحاديث الضعيفة، أو األحاديث الضعيفة جداً الواردة  .8
ن معنى الحديث في تفسير الرازي بأحاديث صحيحة من البخاري ومسلم بحيث تكون قريبة م

  .الذي أورده الرازي

كامالً عنـد أول ورود  فيكون التوثيق توثيق المراجع وفق المتعارف عليه في البحث العلمي  .9
  .، إذا ورد مرة أخرىفحةوالجزء والص ، ثم اكتفي باسم الشهرة للمؤلف واسم الكتابللمرجع
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أن المرجع ليس له تاريخ نشر،  فذلك يعني) ت.د(إذا قلت في الهامش عند توثيقي للمراجع . 10
  .فذلك يعني أن المرجع ليس له دار نشر) ن.د(وإذا قلت 

  فصول الدراسة

  : سمت رسالتي هذه إلى أربعة فصولقد قلو

  .التعريف باإلمام الرازي وتفسيره: الفصل التمهيدي

  .تخريج األحاديث الواردة في االستعاذة، وما يتعلق بها: الفصل األول

  .تخريج األحاديث الواردة في البسملة، وما يتعلق بها :الثانيالفصل 

وحتـى آخـر   " الحمد هللا رب العالمين:"األحاديث الواردة في قوله تعالىتخريج  :الفصل الثالث
  .السورة
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  الفصل التمهيدي

  التعريف باإلمام الرازي وتفسيره
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  المبحث األول

 التعريف باإلمام الرازي

 .ووفاتهاسمه، وكنيته، ولقبه، ومولده، ووصفه، : المطلب األول

  اسمه: أوالً

 ،هو العلّامة الكبير، ذو الفنون، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، القرشي، البكري"

 .1"الطبرستاني، األصولي، المفسر، كبير األذكياء، والحكماء، والمصنفين

  كنيته: ثانياً

كنّى بأبي عبد اهللا كما في ف اإلمام الرازي رِع2"وفيـات األعيـان  "بعدة كُنَى، فكان ي ،
، وعرف بهما معاً كمـا  4"النجوم الزاهرة"، ويكنّى أيضاً بأبي المعالي كما في 3"شذرات الذهب"و

  .5"البداية والنهاية"في 

  لقبه: ثالثاً

  كـان يلقَّـب   كما تعددت الكُنى التي يكنّى بها اإلمام الرازي تعـددت أيضـاً ألقابـه، ف   
  يخـبش 8راةـان يلقُّب في هـك"، و7"ريـيب الـبابن خط"، ويلَّقب أيضاً 6"بفخر الدين الرازي"

                                                           

بال (القاهرة  –، دار الحديثسير أعالم النبالء، )هـ747: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 1
    ).5437(، رقم)16/52(، )هـ1427/طبعة

، دار أنباء أبناء الزمانوفيات األعيان و ،)هـ 681: ت(ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 2
 ).4/248(إحسان عباس، :، تحقيق)م1/1917ط(بيروت،  –صادر

شـق،  دم -، دار ابن كثيـر شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )هـ1089 :ت(ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد 3
  ).4/2408(، هـ1406 /1ط
 –، دار الكتـب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة ، )هـ 874:ت(األتابكي، يوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا 4

  ).6/197(، )ت.د(مصر، 
  ).3/55ج(، )هـ 1407/بال طبعة(، دار الفكر، البداية والنهاية ،)هـ774 :ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر 5
   ).21/50(سير أعالم النبالءالذهبي،  6
   )3/55(البداية والنهايةابن كثير،  7
آثار الـبالد وأخبـار   ، )هـ628: ت(القزويني، زكريا بن محمد بن محمود:انظر.وهي مدينة عظيمة من مدن خراسان 8

  ).1/481(، )ت.د(بيروت، -، دار صادرالعباد
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وتعدد الكنى واأللقاب يـدل علـى   : قلت .2"الملقَّب باإلمام عند علماء األصول"، وهو 1"اإلسالم
 .فضل صاحب هذه الكنى واأللقاب

  مولده: رابعاً

  .3"أربع وأربعين وخمسمائةولد اإلمام الرازي سنة "

  وفاته: خامساً

   .4"طر، سنة ست وستمائة بمدينة هراة توفي الرازي يوم اإلثنين، وكان عيد الف"

  بير، وجدل في أمور ـخالف ك 5يةـأنه كان بينه وبين الكرام: بب وفاتهـويقال في س"

  .6"سباً وتكفيراً وأخيراً سموه؛ فمات على إثر ذلك ؛العقيدة، فكان ينال منهم، وينالون منه

شيوخه وتالميذه، ونشأته وبيئته العلميـة، وعلومـه   (نبذة عن حياته العلمية: المطلب الثاني

  )ومصنفاته ومعارفه،

  شيوخه وتالميذه: أوالً

  والده ضياء الدين عمر، وهو من تالمذة محيي السنة البغوي، يد الرازي أوالً على تعلم "
                                                           

  ).4/248(وفيات األعيان ابن خلكان، 1
   ).1/145(هـ، 4/1417، ط)ن.د(، األصالن في علوم القرآن القيعي، محمد عبد المنعم، 2
 ).16/52(سير أعالم النبالءالذهبي،  3
  ).4/248(وفيات األعيانابن خلكان،  4
هم أصحاب أبي عبد اهللا محمد بن كرام، وهم من الصفاتية ألنه كان ممن يثبت الصفات إال أنه ينتهي فيها إلى : الكرامية 5

التجسيم والتشبيه، وهم طوائف بلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة، وأصولها ست، العابدية، والتونية، والزرينية، واإلسـحاقية،  
احد منها رأي إال أنه لم يصدر ذلك عن علماء معتبرين، بل عـن سـفهاء أغتـام    ولكل و. وأقربهم الهيصمية. والواحدية

ـ 548: ت(الشهرستاني، أبو الفتح محمد بـن عبـد الكـريم   : انظر. جاهلين ، مؤسسـة الحلبـي،   الملـل والنحـل  ، )هـ
كل من قال : لواوزعمت الكرامية مجسمة خراسان أن أمة اإلسالم جامعة لكل من أقر بشهادتي اإلسالم لفظاً،وقا).1/108(

. ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا هو مؤمن حقاً،وهو من أهل أمة اإلسالم سواء كان مخلصاً فيه أو منافقاً مضمر الكفر فيـه 
 -، دار اآلفـاق الجديـدة  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، )هـ429: ت(اإلسفراييني، عبد القاهر بن طاهر: انظر

  ).1/9(هـ،2/1977، ط-بيروت
  ).1/206(التفسير والمفسرون الذهبي، 6
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فأخذ العلـم عـن   مدة، ثم عاد إلى الري  مات والده قصد الكمال السمناني فتعلم على يديهثم لما 
  .1"المجد الحنبلي، فأتقن علوماً كثيرة، وبرز فيها

على اختالف مطـالبهم فـي   تلميذ وكان الرازي إذا ركب مشى معه نحو الثالث مائة "
  .2"ذلك والطب، وغير التفسير، والفقه، والكالم، واألصول،

 نشأته ورحالته العلمية: ثانياً

نشأ فخر الدين الرازي نشأة علمية في أحضان والده ضياء الدين عمر خطيب الـري،  
  .وأخذ العلم عن والده، وعن الكمال السمناني، وعن المجد الحنبلي كما قلت سابقاً

، وتتلمذ العلموقد نشأ فخر الدين فقيراً، وكان قنوعاً زاهداً، وقام بعدة رحالت في طلب 
  .3"على علماء عصره، حتى صار عالماً من كبار العلماء

  ، 6، وخيوة5، وخراسان4تنقل الرازي في الري فقد"

                                                           

ـ 774: ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر : انظر 1 بـال  (، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،    طبقـات الشـافعيين  ، )هـ
 ).1/778(أحمد عمر هاشم ومحمد بن محمد عزب: ، تحقيق)هـ1413/طبعة

  ).3/142(العبر في خبر من غبرالذهبي، : انظر 2
 ).464(هـ،1/1423دمشق،ط -دار القلم تعريف الدارسين بمناهج المفسربن،الخالدي، صالح عبد الفتاح،  3
4 دار الكتب العلميـة  البلدان، )هـ292: ت(اليعقوبي، أحمد بن إسحاق: انظر. الري على جادة طريق خراسان: الري ،– 

كان عربياً فأصله من رويت على الراوية أروي رياً  بفتح أوله، وتشديد ثانيه، فإن: والري). 1/89(هـ1/1422بيروت، ط
فأنا راو إذا شددت عليها الرواء ، وهي مدينة مشهورة من أمهات البالد وأعالم المدن كثيرة الفواكه والخيرات ،وهي محط 

وعشـرون  الحاج على طريق السابلة وقصبة بالد الجبال، بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً، وإلى قـزوين سـبعة   
بيروت،  –، دار صادر معجم البلـدان ، )هـ626: ت(الحموي، شهاب الدين بن عبد اهللا ياقوت بن عب اهللا: انظر. فرسخاً

  ).3/116(هـ2/1995ط
بالد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزاذور قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان : خراسان 5

. ذلك منها إنما هو أطراف حدودها، وتشتمل على أمهات من البالد منها نيسابور وهراة  ومرو  وغزنة وسجستان، وليس
 ).2/350(معجم البلدانالحموي، : انظر

بلد من نواحي خوارزم وحصن، بينهما نحو : بفتح أوله وقد يكسر، وسكون ثانيه، وفتح الواو، وآخره قاف: وهي خيوق 6
يقولون خيوة،، وينسبون إليه الخيوقي، وأهلها شافعية دون جميع أهل خوارزم فـإنهم  خمسة عشر فرسخاً ،وأهل خوارزم 

معجـم  الحمـوي،  : انظـر . حنفية، وهو من شذوذ الكالم ألن الواو صحت فيه وقبلها ياء ساكنة،واألصل أن تقلب وتدغم

  ). 2/415(البلدان
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 .2"، والعراق، والشام ثم سكن أخيراً في هراة في أفغانستان1وبخارى

 علومه ومعارفه: ثالثاً

والنحـو واألدب،  علم التفسير واألصول، والفقـه،  : برع الرازي في علوم كثيرة وهي"
فكان ابن الخطيب شديد الحرص على تحصيل العلـوم  "، 3"والفلسفة، والطب، والهندسة، والفلك

قوي النظر في منازع الطب ومباحثه، عارفاً باألدب وشعوبه، وله شعر  ،...والحكمية ،الشرعية
ظيمـة مـن   ، ولكن أكثر ما اشتهر به هو علم التفسير؛ فقد اكتسب شهرة ع4"بالعربي والفارسي

  ".التفسير الكبير"خالل كتابه 

 مصنفاته: رابعاً

كتب ومؤلفات كثيرة جداً في جميع علوم عصره، شملت فنون التفسير والفقـه  للرازي 
أنهـا تصـل   " البداية والنهايـة "وعلم الكالم والفلسفة والبالغة وغيرها، وقد ذكر ابن كثير في 

وله فـي   ،"تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب:"، من أهم هذه المصنفات5"لحوالي مائتي كتاب"
له و، "البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان"، وكتاب 6"المطالب العالية: "علم الكالم

شـرح  "و" شرح اإلشارات البن سينا" ، و"المخلص" :وفي الحكمة، 7"المحصول:"في أصول الفقه

                                                           

 معجـم البلـدان  الحموي، : انظر. اعدة ملك السامانيةوكانت ق ..من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها،: بالضم: بخارى 1
  .بتصرف )1/353(
بيـروت،   -، مؤسسـة الرسـالة  المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسـير ومصـادره   محمد علي حسن، 2
 ).1/294(، )هـ1/1421ط
   ).1/293ج(، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادرهمحمد علي حسن 3
أبو ظبي، –، المجتمع الثقافي مسالك األبصار في ممالك األمصار، )هـ749:ت(شهاب اهللا،أحمد بن يحيى بن فضل الدين 4
  .بتصرف)9/110(، )هـ1/1420ط
  ).13/66(البداية والنهايةابن كثير،  5
: هـ، تحقيـق 1/1408ط، دار الكتاب العربي، المطالب العالية من العلم اإللهي،)هـ606: ت(الرازي، محمد بن عمر 6

  .أحمد حجازي السقا
 .طه جابر فياض العلواني: هـ، تحقيق2/1418، مؤسسة الرسالة، طالمحصول، )هـ606: ت(الرازي، محمد بن عمر 7
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إنـه شـرح المفصـل فـي النحـو      : ويقال" نونالسر المك:" ، وفي الطلسمات1"عيون الحكمة
  .2"وغير هذا كثير من مصنفاته..للزمخشري، وشرح الوجيز في الفقه للغزالي

   

                                                           

طه جابر فيـاض  : م، تحقيق1905/، مكتبة األنجلو المصريةشرح عيون الحكمة، )هـ606:ت(الرازي، محمد بن عمر 1
 .العلواني

  ).1/205)( ت.د(القاهرة،  –، مكتبة وهبة التفسير والمفسرون، )هـ1398:ت(الذهبي، محمد السيد حسين 2
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  المبحث الثاني

  التعريف بتفسير الرازي

  اسمه ونوعه، وأهميته: مطلب األولال

  اسمه ونوعه: أوالً

" و،"مفـاتيح الغيـب  " :ويسمى أيضاً ،"بالتفسير الكبير"تفسيره  سمى فخر الدين الرازي
ما هما إال وجهان لعملة واحدة، وذلك ألنهما اسمان مشهوران " مفاتيح الغيب"أو " التفسير الكبير

بين العلماء والباحثين لتفسير واحد ألفه اإلمام الرازي، وقد حاول بعض العلماء الجمع بين هذين 
وهو يعد مـن أهـم كتـب    "1"الغيبألف الرازي تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح : االسمين قائلين

 .2"التفسير بالرأي الممدوح الجائز

 أهمية تفسير الرازي: ثانياً

اهتمامه ببيان المناسبات بين آيات القـرآن  " من تنبع أهمية تفسير الرازي بشكل أساسي
فيعد كتابه أهم تفسير لذكر مناسبات السور بعضها لبعض، بل لذكر مناسبات اآليات . "3"وسوره
لبعض، وفي كثير من األحيان يذكر مناسبة آخر اآلية والسورة وختمها ألولها، وربما ال  بعضها

والرازي إلى جانب ذلك يهتم ببيان حكمة ترتيب الكلمات ."4"يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل يعددها
 ؛ويحاول أن يظهر السورة القرآنية من جهة... في اآلية الواحدة بجانب ترتيب اآلية في سياقها،

في بناء دراسات التفسير تقدم هنا وتكمن أهمية ما . 5"والقرآن كله من جهة أخرى كوحدة متكاملة
 .الموضوعي، وخصوصاً التفسير الموضوعي للسورة القرآنية

                                                           

  ).1/53(بغداد –م، دار الحرية 1974/ 1محسن عبد الحميد، الرازي مفسراً، ط 1
  ).2/81(، مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني 2
  ).1/205(التفسير والمفسرونالذهبي،  3
  ).1/140)( ت.د(القاهرة، -،دار البيان العربيمدخل إلى التفسير وعلوم القرآنعبد الجواد خلف، 4
/ بال طبعة(المدينة المنورة،–،الجامعة اإلسالمية مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريمأبو العالء،عادل بن محمد، 5

  .بتصرف) 1/60) ( هـ1425
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 صائص تفسير الرازي، والمآخذ عليهخ: المطلب الثاني

  خصائص تفسير الرازي: أوالً

 : لتفسير الرازي خصائص كثيرة تميز بها عن سائر كتب التفسير األخرى، وهي

يعد كتابه موسوعة في العلوم الطبيعية والكونية، تحدث فيه عن األفالك، واألبراج السماوية، " .1
  .تكلم في علم الحيوان، واإلنسان، والنبات بشكل واسعووعرض السماء واألرض، 

 .الشافعي ات األحكام إلّا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها مع ترويجه لمذهبال يكاد يمر بآية من آي. 2

ال  ،والفرق الكالمية، والرازي كسني يعتقد ما يعتقده أهل السنة اهتمامه بالرد على المعتزلة. 3
 .يترك فرصة من آية قرآنية تتعرض لها المذاهب الكالمية خاصة المعتزلة حتى يفنِّد أقوالهم

 .المسائل األصولية، والمسائل النحوية والبالغية يستطرد لذكر. 4

  .ذكر اللغة، والقراءات، وأسباب النزول. 5

، من مسـائل  كان يورد اآلية الكريمة، ثم يذكر عدد ما يمكن أن يكون فيها: ترتيب المسائل. 6
  .1..."األولى كذا وكذا، والثانية كذا: فمثالً قد يكون فيها سبع مسائل، فيقول

  .تفسير آخر فالكتاب أشبه بموسوعة علمية متنوعة ال يضاهيهبالجملة و

  المآخذ على تفسير الرازي: ثانياً

إلّا أن هناك بعض العلماء انتقـدوا   ؛مع ما ذكرناه من أهمية تفسير الرازي وخصائصه
  : وفيما يلي أقوالهمهذا التفسير، 

                                                           

، )1/135(هــ،  2/1426، ط)ن.د(نفحات مـن علـوم القـرآن،    ، )هـ1430 :ت(بدمحمد أحمد محمد مع: ينظر إلى 1
ومحمد علي ) 1/139ج(مدخل إلى التفسير وعلوم القـرآن  ،و عبد الجواد خلف،)1/205ج(التفسير والمفسرونوالذهبي، 

  ).1/293(المنار في علوم القرآنحسن، 
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الكريم جمع فيه كـل غريـب   له التصانيف المفيدة منها تفسير القرآن  :"قال ابن خلكان
جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة ال حاجـة   :""البحر"، وقال أبو حيان في 1"وغريبة

فيه كـل شـيء إال   :"بها في علم التفسير، ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال
كمـاء والفالسـفة وشـبهها    وقد مأل تفسيره بأقوال الح":" اإلتقان"وقال السيوطي في ، 2"التفسير

  .3.. "وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة المورد لآلية

نعترف أن في تفسير الرازي كل شيء، لكـن هـذه   : وللرد على هذه الشبهة نقول: قلت
األشياء والمباحث والموضوعات موجودة إضافة إلى التفسير، ومن طالع هذا التفسير علم صدق 

فكم فيه من المعاني واللطائف التي ال تكاد توجد في غيره، ولكن نعترف أيضاً بأن الرازي  ذلك
كان يبالغ أحياناً في تفسير بعض اآليات وذلك بحشو تفسيرها بكثيـر مـن العلـوم الكونيـة،     

ولكن هذا كله من سعة علمـه، وقـد    واستطراداته الكثيرة، وتوليده المسائل النظرية والكالمية،
  .لومه كلها في تفسيرهوضع ع

وقلت يوماً للشيخ اإلمام العالمة ": "الوافي بالوفيات"قال صالح الدين الصفدي في كتابه 
قاضي القضاة أبي الحسن علي السبكي قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقد ذكر تفسير اإلمام فيه 

، وقـال  4"لتفسير كل شيءما األمر كذا إنما فيه مع ا: ، قال قاضي القضاة كل شيء إال التفسير
ويمكن :" قال": فيه كل شيء إال التفسير"الخالدي بعد أن ذكر أقوال العلماء في أن تفسير الرازي 

 .5"فيه كل شيء مع التفسير:" أن تصحح العبارة السابقة، فيقال

                                                           

 ).4/249(وفيات األعيانابن خلكان،  1
صـدقي  : هـ، نحقيق1420بيروت،  -، دار الفكرالبحر المحيط في التفسير، )هـ745:ت(أبو حيان، محمد بن يوسف 2

 ).1/547(محمد جميل
محمد : هـ، تحقيق1394، الهيئة المصرية، إلتقان في علوم القرآن، ا)هـ911:ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 3

 ).4/234(أبو الفضل إبراهيم
 ).4/179(هـ1420بيروت،  -، دار إحياء التراثالوافي بالوفيات، )هـ764:ت(ح الدين خليل  بن أيبكالصفدي، صال 4
 ).489(تعريف الدارسين بمناهج المفسرينالخالدي،  5
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حتـى قـال    ؛ه الشديدة، ويقّصر في حلهابوكان يعاب بإيراد الشُّ":قالوانتقده ابن حجر ف
وفي الحقيقة ليس هذا مما ينتقـد علـى   : قلت .1"ها نسيئةلَّح، وياًه نقدبيورد الشُّ: بعض المغاربة

وفي الحقيقة :"الرازي ألنه كان يستفرغ في إبطال أقوال الخصوم في أماكن أخرى، قال الخالدي
ن مـن تفسـيره   لم يقصر الرازي في إبطال أقوال الخصوم، فقد كان ينقضها ويبطلها في مواط

بتوسع وتفصيل، وفي بعض المواطن كان يوجز ويختصر، اكتفـاء بتوسـعه فـي المـواطن     
 .2"األخرى

ولـه تصـانيف   ":يتم تفسيره، فقد قال ابن خلكان ومن أكثر ما انتقد على الرازي أنه لم
 فنون عديدة، منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة، وهو كبير جـداً،  مفيدة في
  .3"يكمله  لكنّه لم 

  : ؟ وفيما يأتي أقوال العلماء في ذلكالوتضاربت األقوال هل أتم الرازي تفسير كله أم 

الذي  ن أحمد بن محمد بن أبي أحزم مكي نجم الدين المخزومي القمولي هوإ":قال ابن حجر .1
  .4"تفسير اإلمام فخر الدين أكمل

في آخر حياته لتصنيف التفسير تمكن مـن  ن اإلمام الرازي لما انتصب إ":قال ابن عاشور .2
 إخراج شيء منه في تحريره النهائي، وبقي شيء من األمالي والمسودات بيد بعض تالميذه،

 .5"فالكتاب بروحه للرازي كله، فأقبل على تصنيفه وتحريره، وألحق في ذلك الفرع باألصل

 .5"كله

                                                           

دائـرة  : ، تحقيق)ت.د(بيروت،  -، مؤسسة األعلمي للمطبوعاتلسان الميزان ،)هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي 1
   ).4/427(الهند –المعارف النظامية 

 ).491(تعريف الدارسين بمناهج المفسرين: الخالدي 2
  ).4/248(وفيات األعيانابن خلكان،  3
الهند،  –، مجلس دائرة المعارف العثمانية الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، )هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي 4
  ).1/359(محمد عبد المعيد ضان: ، تحقيقهـ2/1392ط
) ت.د(بيـروت   –، منشـورات الكتـب العلميـة    التفسير ورجاله، )هـ139 :ت(ابن عاشور، محمد الظاهر بن محمد 5
  ).88ص(
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األنبياء، فأتى بعده شـهاب  أن اإلمام الرازي كتب تفسيره هذا إلى سورة " إلى ذهب الذهبي .3
الدين الخويي فشرع في تكملة هذا التفسير، ولكنه لم يتمه، فأتى بعده نجم الـدين القمـولي   

كما يجوز أن يكون الخويي أكمله إلى النهاية، والقمولي كتـب تكملـة    ،فأكمل ما بقي منه
 . 1"الخويي أخرى غير التي كتبها

  :كله كما قال ابن عاشور، والدليل على ذلكالذي أذهب إليه أن الرازي أتم تفسيره و

من سورة المائدة تعرض لموضوع اإلخـالص،  ) 6(أن الرازي نفسه عند تفسيره آلية 
اإلخالص عبارة عن النية الخالصة، ومتى كانت النية الخالصة معتبرة كان أصل النيـة  " :فقال

ومـا أمـروا إلّـا ليعبـدوا اهللا     "  :معتبراً، وقد حققنا الكالم في هذا الدليل في تفسير قوله تعالى
  .2"، فليرجع إليه في طلب زيادة اإلتقان)5/البينة" (الدين مخلصين له

وصل في تفسيره إلى سورة البينة، ومن هنا يبعد ما قاله الـذهبي  وهذا يدل أن الرازي 
اآليـة  ولكن مع هذا فقد ورد في تفسير الرازي عنـد   ،بأنه وصل في تفسيره إلى سورة األنبياء

أصولية ذكرها اإلمام فخـر  : المسألة األولى ":"جزاء بما كانوا يعملون"من سورة الواقعة ) 24(
وهذه العبـارة تـدل    ":قال الذهبي.3"في مواضع كثيرة، ونحن نذكر بعضها -رحمه اهللا –الدين 

نـذكر   ونحـن  ":فهذه العبارة .4"السورة  على أن اإلمام فخر الدين لم يصل في تفسيره إلى هذه
بقي شيء مـن  وأنه قال ابن عاشور فالظاهر أن األمر كما ، ميذ لهجاءت على لسان تل" بعضها

، وكان عملهم أن يلحقوا الفرع باألصل، ولم يصنفوا شـيئاً  تالمذته األمالي والمسودات في أيدي
 ويدل على ذلك أنه لو كان هنـاك مـن   ،منها، بل كان المصنف الحقيقي لها هو اإلمام الرازي

لوجدنا اختالفاً ولو يسيراً في المنهج واألسلوب، ولكن الناظر إلى التفسير  ؛أكمل تفسير الرازي
  . ووتيرة واحدة واحد يجده من أوله إلى آخره على أسلوب

                                                           

  ).1/205(التفسير والمفسرون الذهبي، 1
 /3بيـروت،ط  –، دار إحيـاء التـراث العربـي   التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، )هـ606:ت(الرازي، محمد بن عمر 2

   ).11/299(،هـ1420
  ).29/398(التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب الرازي، 3
  ).1/207(التفسير والمفسرونالذهبي،  4
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وإن أفضل ما قيل في الموضوع ما قاله الدكتور محسن عبد الحميد حيث أنه توصل إلى 
في أن الرازي قد أتم تفسيره، وأن التفسير الكبير هـو  نتيجة قاطعة بعد مناقشة مستفيضة تتمثل 

والذي انتهيت إليه بعد قراءتـي  :" فقد قال.. بأكمله من كتاباته وتأليفاته باستثناء بعض التعليقات
وأن ما ورد فيه ... التفسير كله أن جميع هؤالء قد أخطؤوا، نتيجة لعدم قراءتهم لجميع التفسير 

آخر اشترك في كتاباته ليس إال تعليقات متناثرة مـن بعـض    من عبارات تدل على أن شخصاً
  .1"تالمذته، ُأضيفت إلى المتن، أو كتبت في الحاشية، ودخلت في المتن في أثناء استنساخه

وهي نتيجة صـحيحة أوافـق   :" قال الدكتور الخالدي موافقاً الدكتور محسن عبد الحميد
هذه النتيجة هي كما توصلت إليها سـابقاً ُأوافـق   و: قلت. 2"عليها الدكتور محسن تمام الموافقة

  .عليها الدكتور محسن عبد الحميد والخالدي تمام الموفقة

من اآلثار، ولـه   التصانيف رأس في الذكاء، لكنه عريالفخر صاحب : "وقال ابن حجر
  .3"تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة

على أحاديـث ضـعيفة جـداً، وأحاديـث     تفسير الرازي يحتوي وفوق هذا فإن : قلت
واعتماد الرازي على الحديث قليل، :"ال الخالدي ، قالرازي أثناء شرحه موضوعة، استشهد بها

ولم يورد في تفسيره إال القليل من األحاديث المرفوعة للنبي صلى اهللا عليه وسـلم، وهـو لـم    
منها، ولهذا كان فـي تفسـيره   يحرص على تخريج األحاديث التي يذكرها، ولم يتحر الصحيح 

، 4"، وذكره ألقوال الصحابة والتابعين قليل أيضاً..أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة
قلة معرفة الرازي بالحديث، وإيراد : من أهم المآخذ على تفسير الرازي:" وقال في موضع آخر

 .5"أحاديث ضعيفة أو موضوعة

ل هو بحق يعد مـن  ب ،ل من قيمة الكتاب العلميةولكن مع هذه المآخذ ال نستطيع أن نُقَلِّ
  .أهم كتب التفسير

                                                           

 .بتصرف) 1/53(الرازي مفسراًمحسن عبد الحميد،  1
  ).473(تعريف الدارسين بمناهج المحدثينالخالدي،  2
  ).4/427(لسان الميزانابن حجر،  3
  .بتصرف)487(بمناهج المفسرينتعريف الدارسين الخالدي،  4
 ).492(تعريف الدارسين بمناهج المفسرينالخالدي،  5
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  الفصل األول

 األحاديث الواردة في االستعاذة، تخريج 

  وما يتعلق بها
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  المبحث األول

  تفسير االستعاذة، والحكم عليهافي تخريج األحاديث الواردة 

فرقة، كلهم في النار إال فرقـة   ستفترق أمتي على ثالث وسبعين ":قال عليه الصالة والسالم .1
 .1"واحدة

روي هذا الحديث من طريق أبي هريرة ومعاوية وعوف بن مالك وأنس بن مالك وأبي 
  :  وسعد بن أبي وقاص، وفيما يأتي بيان ذلكوعبد اهللا بن عمروأمامة الباهلي 

  :حديث أبي هريرة .1

وهو خالد بن عبـد اهللا  حدثنا وهب بن بقية عن خالد : قال 2"سننه"أخرجه أبو داود في 
حدثنا الفضل بن موسى، : حدثنا الحسين بن حريث قال: قال 3"الجامع"الواسطي، والترمذي في 

أبو بكـر  (كالهما  ،5"مسنده"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد في : قال 4"سننه"وابن ماجه في 
والفضل بن موسـى   خالد الواسطي( وثالثتهم عن محمد بن بشر،)بة وأحمد بن حنبلبن أبي شي

ند أبي يث عوالحد .عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً)ومحمد بن بشر
، وعنـد ابـن   "ين وسبعين فرقـة افترقت اليهود على إحدى أو اثنت ":داود والترمذي وأحمد بلفظ

إحدى أو وتفرقت النصارى على  ":وزاد أبو داود"إحدى وسبعين فرقةتفرقت اليهود على  ":ماجه
واتفقوا جميعاً بعد ذلك علـى   ،"والنصارى مثل ذلك ":، وزاد الترمذي أيضاً"بعين فرقةاثنتين وس

                                                           

  ).1/22(تفسير الرازيالرازي،  1
محمد :، تحقيق)ت.د(صيدا،  -، المكتبة العصريةسنن ابو داود، )هـ275: ت(أبو داود السجستاني، سليمان بن االشعث 2

   ).4/197(، )4596(حديث رقم)ةشرح السن:باب/كتاب السنة(محيي الدين عبد الحميد 
شركة ومطبعـة البـابي الحلبـي مصـر،     : ، الناشرجامع الترمذي، )هـ279:ت(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة 3
ما جـاء فـي   :باب/أبواب اإليمان"(هذا حديث حسن صحيح: " أحمد محمد شاكر وآخرون، وقال: هـ، تحقيق2/1395ط

  ).5/25(، )2640(، حديث رقم)افتراق هذه األمة
محمد فؤاد : ، تحقيق)ت.د(، دار إحياء الكتب العربية، سنن ابن ماجه، )هـ273:ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني 4

  ).2/1321(،)3991(،حديث رقم)افتراق األمم:باب/كتاب الفتن(عبد الباقي 
هــ،  1421/مؤسسة الرسـالة، ط ، مسند أحمد بن حنبل، )هـ214:ت(ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل 5

  ).14/124(، )8396(شعيب األرناؤؤط وعادل مرشد وآخرون، حديث رقم: تحقيق
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كلهم في " :وقد أخرجوه جميعاً بدون زيادة ،"ثالث وسبعين فرقةوتفترق أمتي على  ":لفظ الحديث
  .كما ورد عند الرازي" النار إال فرقة واحدة

وقاص الليثـي،  هو محمد بن عمرو بن علقمة بن  وهذا إسناد ضعيف ألن المدار: قلت
أنّا أبو بكر بن أبي خثيمـة   ":، وقال ابن أبي حاتم1"كان كثير الحديث يستضعف ":قال ابن سعد

 ،ال يزال الناس يتقون حديثه: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو فقال: فيما كتب إلي قال
ث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث كان محمد بن عمرو يحد: وما علة ذلك؟ قال: قيل

سألت أبي عـن محمـد بـن    : به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال ابن أبي حاتم
حسـن الحـديث،    مشهور ":وقال الذهبي ،2"صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ: عمرو فقال

: يتقون حديثه، وقال مـرة ما زال الناس : أخرج له البخاري ومسلم متابعة، قال يحيى بن معين
 .4"صدوق له أوهام ":وقال ابن حجر، 3"ليس بالقوي: ثقة، وقال الجوزجاني وغيره

هذا حديث  "":المستدرك"أبي هريرة في كتابه  قال الحاكم بعد أن أخرج هذا الحديث عنو
كَثُر في األصول، وقد روي عن سعد بن أبي وقاص، وعبد اهللا بن عمرو، وعوف بن مالك عن 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثله، وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبـي  ر
ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفرداً، بل بانضـمامه إلـى   : وعلق عليه الذهبي فقال. هريرة
 .5"غيره

                                                           

: بيروت،تحقيق –دار الكتب العلمية )هـ1/1410ط(،الطبقات الكبرى، )هـ230:ت(ابن سعد، أبو عبد اهللا محمد بن سعد 1
  ).5/433(محمد عبد القادر عطا

بيـروت،   -، دار احياء التراث العربـي الجرح والتعديل، )هـ327:ت(رحمن بن محمدابن أبي حاتم، أبو محمد عبد ال 2
 ).138(، رقم)8/31(هـ، 1/1271ط
: ،تحقيـق )ت.د(، )ن.د(، المغني في الضعفاء، )هـ748:ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 3

   ).2/621(نور الدين عتر
صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين : قمة بن وقاص الليثي المدنيهو محمد بن عمرو بن عل: وقال 4

-هــ، دار الرشـيد  1/1406، طتقريب التهـذيب ، )هـ852:ت(ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد :انظر.على الصحيح
  ).1/499(محمد عوامة: سوريا، تحقيق

 -هـ، دار الكتـب العلميـة  1/1411، طدرك على الصحيحينالمست ،)هـ405:ت(الحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا 5
  ).10(،رقم)1/47(مصطفى عبد القادر عطا:بيروت، تحقيق
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 .1"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخَرجاه ":وقال الحاكم في موضع آخر

منفـرداً ، بـل   به عمرو وإن كان من رجال مسلم إال أنه ما احتج مسلم محمد بن : قلت
هريرة بل  وهو هنا لم يتابع في رواية هذا الحديث عن أبي انضمامه إلى غيره كما قال الذهبي،ب

طريق أبـي   انفرد به، وهو ممن ال يحتمل منه أن ينفرد ألنه ضعيف، فيبقى الحديث ضعيفاً من
 . هريرة

 :حديث معاوية .2

عـن   من طـرق  4"سننه"والدارمي في 3"مسنده"،وأحمد في 2"سننه"أخرجه أبو داود في 
. مرفوعاًصفوان بن عمرو عن أزهر بن عبد اهللا الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية 

أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة، وإن  ":جميعهم بألفاظ متقاربة
...". فترق على ثالث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار وواحدة فـي الجنـة  هذه األمة ست

، فقد ذكـره  الحال ألن أزهر بن عبد اهللا الحرازي مجهول ؛وهذا لفظ أبي داود، بإسناد ضعيف
ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً، وسكت عنه أيضاً المـزي   5"الجرح والتعديل"ابن أبي حاتم في 

تهـذيب  "، وذكره ابن حجر في 7"ناصبي: "، واكتفى الذهبي في الكاشف بقوله6"تهذيب الكمال"في
  .، ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديال8ً"التهذيب

                                                           

  ).1/217(، )441(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  1
  ).4/198(، )4597(، حديث رقم)شرح السنة:باب/كتاب السنة(سنن أبو داودأبو داود،  2
  ).28/134(، )16937(رقمحديث مسند أحمد،  أحمد، 3
حسين : هـ، تحقيق1/1412السعودية، ط -، دار المغنيسنن الدارمي، )هـ255: ت(الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن 4

  ).3/1636(، )2560(، حديث رقم)باب في افتراق هذه األمة/ومن كتاب السير(سليم أسد
 ).1174(، رقم)2/312(الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، 5
بيـروت،   -، مؤسسة الرسالةتهذيب الكمال في أسماء الرجال، )هـ 742:ت(لمزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفا 6
   ).310(، رقم)2/328(بشار عواد معروف: هـ، تحقيق1/1400ط
الكاشف في معرفة من له رواية فـي الكتـب   ، )هـ748:ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 7

  ).275(، رقم )1/231(محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب: هـ، تحقيق1/1413جدة، ط -، دار القبلةالستة
هــ  1/1326الهنـد، ط  –، مطبعة دائرة المعـارف النظاميـة  تهذيب التهذيب ،)هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي 8
  ).385(،رقم)1/204(
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  : حديث عوف بن مالك .3

 :روي هذا الحديث عن عوف بن مالك من طريقين، وفيما يأتي بيانها

من طريـق  " سننه"أخرجه ابن ماجه في : عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك :الطريق األول
ل قـا : حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال: عباد بن يوسف قال

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة فـي الجنـة،    ":رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 رى على اثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون فـي النـار،  وسبعون في النار، وافترقت النصا

وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثالث وسبعين فرقة، واحـدة فـي   
وهـذا إسـناد    ،1"الجماعـة : يا رسول اهللا من هم؟ قـال :واثنتان وسبعون في النار، قيل ،الجنة

روى عن صفوان بن عمرو وغيره أحاديـث   ":ن عباد بن يوسف قال فيه ابن عديأل ؛ضعيف
، وقال ابن 3"ليس بالقوي: المائتين عباد بن يوسف الحمصي كان بعد ":وقال الذهبي، 2"ينفرد بها
  .4"مقبول ":ابن حجر

هذا إسناد جيـد رجالـه    ":ذا الحديث من طريق عباد بن يوسفاأللباني قال عن هلكن 
بل : قلت ، 5"، ووثقه غيره"الثقات"بان في ثقات معروفون غير عباد بن يوسف، وقد ذكره ابن ح

  .بل هذا اإلسناد ضعيف لما تقدم من الكالم في عباد بن يوسف

من "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في : عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك :الطريق الثاني
طريق عبد الحميد بن إبراهيم الحمصي عن معدان بن سليم عن عبد الرحمن بن نجيح عن أبي 

كيف  ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: الزاهرية عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك قال

                                                           

  ).2/322(، )3992(، حديث رقم)األممباب افتراق /كتاب الفتن(سنن ابن ماجهابن ماجه،  1
هـ، 1418 1بيروت، ط -، الكتب العلميةالكامل في ضعفاء الرجال ،)هـ365: ت(ابن عدي، أبو أحمد عبد اهللا بن عدي 2

   ).1178(، رقم)5/755ج(عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: تحقيق
  ).1/328(، )3059(، حديث رقمالمغني في الضعفاءالذهبي،  3
  ).3154(،رقم)1/291ج(تقريب التهذيبابن حجر،  4
، 1، ط سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، )هـ1420(األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 5

   ).3/480(الرياض -مكتبة المعارف
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فـي   ذه األمة على ثالث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة وسـائرهن أنت يا عوف إذا افترقت ه
 2النمت اإلماء، وقعدت الحكَلَوم 1طرإذا كثرت الشُّا :"قال ؟ومتى ذلك يا رسول اهللا: النار، قلت

وإسـناده  : قلـت  .3"فذكر الحـديث  ...على المنابر، واتخذوا القرآن مزامير، وزخرفت المساجد
لم أعثر له شيخه معدان بن سليم مجهول و، 4"الحميد بن إبراهيم ليس بشيءعبد "ضعيف جداً ألن

 ":قال الهيثمـي  .هنا وقد عنعن ،5 "جبير بن نفير ربما دلس عن كبار الصحابةو"على ترجمة، 
رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن إبراهيم، وثقه ابن حبان وهو ضعيف، وفيـه جماعـة لـم    

  . 6"أعرفهم

  : حديث أنس بن مالك .4

  : روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن أنس من طرق سبعة؛ وفيما يأتي بيانها

: حدثنا هشام بن عمار قـال : قال"سننه"أخرجه ابن ماجه في : عن قتادة عن أنس: الطريق األول
ـ : حدثنا أبو عمرو وهو األوزاعي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال ك حدثنا قتادة عن أنس بن مال

                                                           

العالمة، وأشـراط  : الشُّرط:ك من ذل. الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعالمة، وما قارب ذلك من علم: شرط 1
: ت(ابن فـارس، أحمـد بـن زكريـا    : انظر. ، وسمي الشُّرط ألنهم جعلوا ألنفسهم عالمة يعرفون بها.عالماتها: الساعة

  ).3/260(هـ1399، دار الفكر، مقاييس اللغة، )هـ395
الحمـالن أجـراً لمـا يحمـل،     برج من البروج اإلثني عشر، ويكـون  : الحمالن، والحمل: الخروف، والجميع: الحمل 2

الفراهيدي، أبو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن       : انظر. ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة: والحمالن
  ).3/240(مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. د:، دار ومكتبة الهالل، تحقيقالعين، )هـ170:ت(عمرو

حمـدي بـن   : القاهرة، تحقيق -، مكتبة ابن تيمية2، طالمعجم الكبير ،)هـ360:ت(الطبراني، سليمان بن أحمد ين أيوب 3
  ).8/51(، )91(عبد المجيد، حديث رقم

كان ضريراً، وكنا نكتب من نسخة عند إسحاق زبريق البـن سـالم،   : ليس بشيء، وقال محمد بن عوف: قال أبو حاتم 4
لـيس  : متن، حملتنا الشهوة على الكتابة عنه، وقال النسائيفنحمله إليه ونلقنه إليه، فكان ال يحفظ اإلسناد، ويحفظ بعض ال

  ).4762(،رقم)2/537(ميزان اإلعتدالالذهبي، :انظر.بشيء وقواه غيره
بيـروت،   -، دار الكتب العلميةتذكرة الحفاظ، )هـ748: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 5
  ).9-32(،رقم)1/42(هـ 1/1419ط
بـال  (القـاهرة،  -، مكتبـة القدسـي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد  ،)هـ807: ت(الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر 6

  ).7/323(حسام الدين القدسي: تحقيق)1414/طبعة
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إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين  ":قال
    :ضعيف فيه ثالث عللوهذا اإلسناد ، 1"فرقة، كلها في النار إال واحدة وهي الجماعة

  فصار صدوق، مقرئ، كبر،: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة "هشام بن عماروهو .1

  .2"أصح، من كبار العاشرة فحديثه القديم يتلقن،

  .وقد عنعن هنا ،3"مشهور بالتدليس"قتادة وهو قتادة بن دعامة السدوسي  .2

مخالفة الرواة لهشام بن عمار عن الوليد عندما رووه عن األوزاعي عن يزيد الرقاشي عـن  . 3
: قـال  6ثنا أبو المغيرة: قال 5حدثنا محمد بن يحيى: قال 4"السنة"المروزي في فقد قال  .أنس
محمد بن يحيى عن أبو المغيرة وثنا يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً، : ثنا األوزاعي قال: قال

فالمحفوظ من طرق الحديث عن األوزاعي هو روايـة   أوثق من هشام بن عمار عن الوليد،
عن  وقد قال البوصيري. 7"متروك"يزيد الرقاشي عن أنس، ولكنها ضعيفة ألن يزيد الرقاشي 

بـل إسـناده   : قلـت  ،8"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ":قتادة عن أنس عن هذا الحديث عن
  .تبين أن فيه ثالث علل ،ضعيف

                                                           

  ).18/51(، )3993(،حديث رقم)افتراق األمم:باب/كتاب الفتن(سنن ابن ماجهابن ماجه،  1
     ).1/518ج(تقريب التهذيبابن حجر،  2
محمود محمـد  : ب يروت، تحقيق-، دار الجيل1، طأسماء المدلسين، )هـ911:ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 3

 ).44(،رقم)1/80(محمود حسن نصار
هــ  1/1408بيـروت، ط  –، مؤسسة الكتـب الثقافيـة   السنة ،)هـ294: ت(المروزي، محمد بن نصر بن الحجاج  4

   ).1/21(، )53(حديث رقم سالم أحمد السلفي،:تحقيق
ثقة، حافظ، جليل، من الحادية عشـرة،  : هو محمد بن يحيى بن عبد اهللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري 5

  ).6387(،رقم)1/512(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.مات سنة ثمان وخمسين على الصحيح
ابن حجـر،  : انظر.ثقة، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة: الحمصي هو عبد القدوس بن الحجاج الخوالني أبو المغيرة 6

  ).4145(،رقم)1/360(تقريب التهذيب
هــ،  1/1296حلـب، ط  -، دار الوعيالضعفاء والمتروكون ،)هـ303: ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 7

   ).642(،رقم)1/110(محمود إبراهيم زايد: تحقيق
، دار مصباح الزجاجة في زوائـد ابـن ماجـه   ، )هـ840: ت(البوصيري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر  8

 ).4/180ج(هـ 2/1403بيروت،ط –العربية 
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إن بني اسرائيل افترقت  ":بلفظ، "مسنده"أخرجه أحمد في : عن النميري عن أنس: الطريق الثاني
ضعيف  ، وإسناده1"على اثنتين وسبعين فرقة، وأنتم تفترقون على مثلها، كلها في النار إال فرقة

  .2"زياد بن عبد اهللا وهو ضعيف "ألن النميري هو

من طريق ابن لهيعة " مسنده"أخرجه أحمد في : عن سعيد بن أبي هالل عن أنس :الطريق الثالث
.. .":ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هالل عن أنس أن رس

 :فرقة، تهلك إحدى وسبعين فرقة، وتخلص واحدة، قالواوإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين 
لضعف عبـد اهللا بـن   " ضعيف هسنادوإ، 3"الجماعة الجماعة :قال: من تلك الفرقة يا رسول اهللا؟

  .4"لهيعة

  ،5"مسنده"أخرجه أبو يعلى الموصلي في : عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس :الطريق الرابع

كلهم من طريق مبارك  7"اإلبانة الكبرى"بطة في  ، وابن6"الشريعة"وأخرجه اآلجري في 
وقد اختلفوا في لفـظ الحـديث،   . مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعاً

وإن أمتي ستفترق علـى  "... :ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي: فلفظ أبو يعلى عن أنس قال
السواد األعظم يعني : ال محمد بن بحرق" وسبعين فرقة، كلهم في النار إال السواد األعظم اثنتين

 ، "وسـبعين فرقـة   ثـالث وإن أمتـي سـتفترق علـى    "..:، ولفظ اآلجري وابن بطة"الجماعة

                                                           

 ).12208(،رقم)2/241(مسند أحمد أحمد، 1
 .)2087(، رقم)1/220(تقريب التهذيبوابن حجر، ).2232(،رقم)1/134(المغني في الضعفاءالذهبي،  2
 ).19/462(، )12479(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  3
: انظر.العمل على تضعيف حديثه:وقال الذهبي).538(،رقم)2/11). (346(،رقم)1/64ج(الضعفاء والمتروكون النسائي، 4

  ).2934(،رقم)1/590(الكاشفالذهبي،
دمشـق،   –، دار المـأمون مسند أبـو يعلـى الموصـلي    ،)هـ307:ت(أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى  5
  ).7/36(، )3944(حسين سليم أسد، حديث رقم:هـ، تحقيق1/1404ط
عبد اهللا بن عمـر  : هـ، تحقيق2/1420السعودية، ط –، دار الوطن الشريعة، )هـ360ت(اآلجري، محمد بن الحسين  6

  ).1/312(، )27(الدميجي، حديث رقم
: هـ، تحقيـق 1/1409الرياض، ط –، دار الراية اإلبانة الكبرى، )هـ387:ت(بيد اهللا بن محمد ابن بطة، أبو عبد اهللا ع 7

  ).1/373(، )271(رضا معطي، حديث رقم
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، فالحديث بهذا السند ضعيف 1"متروك الحديثوهو مبارك بن سحيم " ختالف يعود علىوهذا اال
  .جداً

، وابن بطـة  2"الشريعة"أخرجه اآلجري في : عن سليمان بن طريف عن أنس :الطريق الخامس
  .لم أعثر له على ترجمة، بإسناد ضعيف ألن سليمان بن طريف 3"انة الكبرىباإل"في 

" المعجمـين "أخرجه الطبراني فـي  : عن يحيى بن سعيد األنصاري عن أنس: الطريق السادس
الواسطي عن وهب بن بقية عن عبـد اهللا بـن   حدثنا عيسى بن محمد : األوسط، والصغير قال

تفترق هذه األمة على ثالث وسبعين فرقة، كلهم فـي   ":يان عن يحيى بن سعيد عن أنس قالسف
بإسناد ضعيف ألن عيسـى   ،4"ما أنا عليه وأصحابي:قال وما تلك الفرقة؟ :قالوا" النار إال واحدة

اهللا بن سفيان الواسطي عن يحيى بـن  وأيضاً عبد  ،لم أعثر له على ترجمة الواسطيبن محمد 
لم يرو  ":وأشار الطبراني إلى ذلك في الروايتين فقال.5"ال يتابع على حديثه :"العقيلي  سعيد قال

الحديث عن يحيى  وقال العقيلي عن هذا". هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إال عبد اهللا بن سفيان
صل، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث ليس له من حديث يحيى بن سعيد أ ":بن سعيد عن أنس

  .وسيأتي تخريجه بإذن اهللا، 6"بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو اإلفريقي

مـن  " حلية األوليـاء "أخرجه أبو نعيم في : عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك: الطريق السابع
فرقت أمة موسى على ت ":بلفظ طريق أبي معشر عن يعقوب بن زيد عن زيد بن أسلم عن أنس

، وتفرقت أمة عيسى علـى اثنتـين   ملة منهم في النار سبعون وواحدة في الجنةإحدى وسبعين 
                                                           

 ).575(،رقم)1/98(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  1
  ).1/311(، )26(، حديث رقمالشريعة  اآلجري، 2
  ).1/373(، )270(، حديث رقماإلبانة الكبرىابن بطة،  3
طـارق بـن   :، تحقيق)ت.د(القاهرة، –،دار الحرمينالمعجم األوسط، )هـ360:ت(الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب  4

والطبرانـي، سـليمان بـن أحمـد بـن ايـوب       ). 5/137(، )4886(عوض اهللا وعبد المحسن بن إبراهيم، حديث رقـم 
، )724(محمد شـكور، حـديث رقـم   : قيقهـ، تح1/1405بيروت، ط –،المكتب اإلسالميالمعجم الصغير،)هـ360:ت(
)2/29.( 
هــ،  1/1404بيـروت،ط  -، دار المكتبـة العلميـة  الضعفاء الكبير، )هـ322:ت(العقيلي، محمد بن عمرو بن موسى 5

 ).815(،رقم)2/262(عبد المعطي أمين قلعجي:تحقيق
  ).2/262(الضعفاء الكبير العقيلي، 6
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، ، وتعلو أمتي على الفرقتين بملة واحدة في الجنة، واثنتان وسبعون منها في النـار ملةوسبعين 
ذا حديث غريـب  ه ":وقال في روايته .1"الجماعات الجماعات: من هم يا رسول اهللا؟ قال: قالوا

ضـعيف  وهذا اإلسناد ، "من حديث زيد عن أنس، لم نكتبه إال من حديث أبي معشر عن يعقوب
  .2"ضعيف: أبا معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن"ألن 

حتى أن في بعضها ضـعفاً   ةجميعها ضعيفأنها يتبين بعد جمع هذه الروايات عن أنس و
تفترق أمتي علـى اثنتـين   : "شديداً، وهناك اضطراب شديد في ألفاظ هذه الروايات، فتارة يقول

، وال يمكن الجمع أو الترجيح "تفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة: "وسبعين فرقة، وتارة يقول
هذا الحـديث عـن   عن يقول األلباني  ومع هذا نرى .بينها، فالحديث مضطرب من طريق أنس

وليس كما قال، فجميع طرق هذا الحديث عن أنس ضعيفة ومتضاربة في : قلت .3"صحيح :"أنس
  .ألفاظها، فال يمكن أن تترقى إلى الصحة

  : حديث أبي أمامة الباهلي .5

وابن أبـي عاصـم فـي     ،5"مسنده"، والحارث في 4"مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبة في 
والاللكائي فـي   ،الكبير واألوسط 8"المعجمين"والطبراني في  ،7"السنة"والمروزي في  ،6"السنة"

                                                           

بجوار محافظـة مصـر،    -السعادة: ، الناشرة األولياء و طبقات األصفياءحلي، )هـ430:ت(أبو نعيم، أحمد بن عبد اهللا 1
 ).3/266(، )هـ1394/بال طبعة(
ابـن  : انظـر .منكـر الحـديث  :ضعيف،وقال البخاري:يحيى والنسائي والدار قطني: تعرف وتنكر، وقال: قال ابن عدي 2

هــ،  1/1406بيـروت، ط  –تب العلمية ، دار الكالضعفاء والمتروكون، )هـ597: ت(الجوزي، عبد الرحمن بن علي 
  ).2/132(عبد اهللا القاضي : تحقيق

  ).1/409(صحيح الجامع الصغير وزياداتهاأللباني،  3
الريـاض،   –، مكتبـة الرشـد  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثـار  ،)هـ235: ت(ابن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد  4
   ).7/554(، )37892(هـ، حديث رقم1/1409ط
المدينـة   –، مركز خدمة السـنة والسـيرة النبويـة   مسند الحارث، )هـ 282:ت(الحارث، أبو محمد الحارث بن محمد 5

 ).2/716(، )706(حسين أحمد صالح الباكري، حديث رقم: هـ، تحقيق1/1413المنورة،ط
  ).1/34(، )69(، حديث رقمالسنة ابن أبي عاصم، 6
  ).1/22(، )56(، حديث رقمالسنةالمروزي، 7
  ).7/175(، )7202(،حديث رقم المعجم األوسطوالطبراني، ). 8/268(، )8035(، حديث رقمالمعجم الكبير الطبراني، 8
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 ، والبيهقي في 2"السنن الواردة في الفتن"، وأبو عمرو الداني في 1"شرح أصول اعتقاد أهل السنة"
عن أبي غالب عن أبي أمامة ذكر حديثاً طويالً ثم ذكـر هـذا    من طرق 3"الكبرى"السنن  في 

افترقت بنو اسـرائيل علـى إحـدى     "هذه الروايات ما بينالحديث مع اختالف في األلفاظ في 
وهذا لفظ ابـن  .." كلها في النار إال السواد األعظم ،وسبعين فرقة، وتزيد هذه األمة فرقة واحدة

افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسـبعين فرقـة،   : "أبي شيبة، وما بين
لفظ ابن أبي عاصم، واأللفاظ األخرى قريبة بمعناها إلـى  وهذا .." وتزيد هذه األمة فرقة واحدة

ولتزيـدن هـذه   ..،سبعين فرقةتفرقت بنو إسرائيل على  ":ي عمرو الدانيأب لفظيهما، ولكن لفظ
  ". بواحدةاألمة عليهم 

واسـمه سـعيد بـن     ":لمدار وهو أبو غالب قال ابن سـعد وهذا اإلختالف يعود على ا
يروي عن  ":، وقال النسائي4"نافع، وكان ضعيفاً منكر الحديثالخزور، وسمعت من يقول اسمه 

اسمه حزور وهو منكر الحديث على قلته ال يجـوز   ":وقال ابن حبان، 5"أبي أمامة وهو ضعيف
أما الهيثمي فقد قال عن هذا  .6"اإلحتجاج به إال فيما يوافق الثقات، وهو صاحب حديث الخوارج

وهـذا غيـر   : قلـت . 7"رواه الطبراني ورجاله موثقون ":لحديث عن أبي غالب عن أبي أمامةا
  .صحيح ألن أبا غالب كما تقدم ضعيف ومنكر الحديث

  :حديث عبد اهللا بن عمرو .6

                                                           

السعودية،  -، دار طيبةشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، )هـ418:ت(الاللكائي، أبو القاسم هبة اهللا بن الحسن 1
   ).1/114(، )151(ث رقمأحمد بن سعد بن حمدان، حدي: هـ، تحقيق8/1423ط
، دار السنن الواردة فـي الفـتن وغوائلهـا والسـاعة وأشـراطها     ، )هـ444:ت(أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد  2

 ).3/623(، )285(هـ، حديث رقم1/1416الرياض، ط –العاصمة
: هـ، تحقيـق 3/1424بيروت، ط -، دار الكتب العلميةالسنن الكبرى، )هـ458:ت(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي 3

  ).8/325(، )16783(محمد عبد القادر عطا، حديث رقم
 0). 7/238(الطبقات الكبرىابن سعد،  4
  ).665(،رقم)1/115(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  5
  ).271(،رقم)1/267( المجروحينابن حبان،: انظر 6
 ).6/233(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي، 7
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 2"شرح أصول اعتقاد أهل السـنة "، والاللكائي في 1"المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في 
ل رسول اهللا قا: من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عبد اهللا بن زياد عن عبد اهللا بن عمرو قال

، وإن بني ...ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ":صلى اهللا عليه وسلم
كلها في إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثالث وسبعين فرقة، 

، بإسناد ضعيف ألن "ما أنا عليه وأصحابي: يا رسول اهللا من هم؟ قال: قيل،"النار إال فرقة واحدة
  .3"عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي ضعيف"

  :حديث سعد بن أبي وقاص.7

، 6"الشـريعة "، واآلجري في 5"السنة"، والمروزي في 4"مسنده"أخرجه عبد بن حميد في 
كلهم من طريق موسى بن عبيدة عن عبـد اهللا بـن    7"اإلبانة الكبرى"، وابن بطة في 6"الشريعة"

 ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  قا: عبيدة عن بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص قال
افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين ملة، ولن تذهب األيام والليالي حتى تفترق أمتي علـى  

، بإسناد ضعيف "فرقة منها في النار إال واحدة وهي الجماعة مثل ذلك، وكل عن: مثلها، أو قال
  .8"منكر الحديث"جداً ألن موسى بن عبيدة 

                                                           

  ).13/30(، )62(، حديث رقمالكبير المعجمالطبراني،  1
 ).1/111(، )147(، حديث رقمشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةالاللكائي،  9
 ).3862(،رقم)1/340(تقريب التهذيبوابن حجر،  ).361(،رقم)1/66( الضعفاء والمتروكون النسائي، 3
 1القـاهرة، ط  –، مكتبة السنة مسند عبد بن حميدالمنتخب من  ،)هـ249:ت(عبد بن حميد، عبد الحميد بن حميد الكثير 4
 ).1/79(، )148(صبحي البدري السامرائي ومحمد خليل الصعدي ، حديث رقم: هـ، تحقيق1408/
 ).1/22(، )57(، حديث رقمالسنةالمروزي،  3
  ).1/313(، )28(، حديث رقمالشريعةاآلجري،  4
  ).1/370(، )266(رقم حديثاإلبانة الكبرى، ابن بطة،  7
البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن   : انظر. منكر الحديث: هو موسى بن عبيدة بن نشيط، قال أحمد بن حنبل 8

أحمد بن إبراهيم بن أبـي العينـين   : هـ، مكتبة ابن عباس، تحقيق1426/ 1، طالضعفاء الصغير ،)هـ256:ت(المغيرة 
 ).6989(،رقم)1/522( تقريب التهذيب، ابن حجر: انظر.ضعيف: وقال ابن حجر). 1/126ج(
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الحديث من أن جميعها ضعيفة، وفي بعضـها   يتبين مما سبق من جمع طرق: الخالصة
في ألفاظ هذه الروايات، وال يمكن الجمع أو الترجيح  اًشديد اًضعف شديد، وتبين أن هناك اختالف

  .ينها، فالحديث مضطرب، وبالتالي فهو ضعيفب
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  المبحث الثاني

  المباحث المتعلقة بالكلمة في تخريج األحاديث الواردة 

  وما يجري مجراها، والحكم عليها

  .2"لي 1ال آكل الطعام إال ما لُوق ":ة والسالمقال عليه الصال. 2

ألسـتم   ":بن الصامت قـال وقوفاً على عبادة بسنده م" شعب اإليمان"أخرجه البيهقي في 
، وال آكل إال ما لوق لي، وقد مات صاحبي منذ زمان، ومـا  3تروني هذا، فإني ما أقوم إال رفداً

ما تطلع عليه الشمس، وأني خلوت بامرأة ال تحل لي مخافة أن تأتي بحركة على أنه ال  أحب لي
  .4"سمع له وال بصر

نصر بن قتادة شيخ البيهقي وهو مجهول الحال، فقـد   اوهذا الحديث ضعيف ألن فيه أب
، ولم يذكرا فيه جرحاً وال 6"تقريب التهذيب"، وابن حجر في 5"ميزان االعتدال"الذهبي في ذكره 

  .وال تعديالً

   

                                                           

  ).5/214(العينالخليل الفراهيدي، : انظر. أي لين من الطعام فصار كالزبدة في لينه 1
 ).1/31(تفسير الرازيالرازي،  2
ولهذا قيل إذا رفدت الرجل إذا ... أي ال أقدر على القيام إال أن أرفد فأعان عليه فكل من أعان شيئاً حتى يرتفع فقد رفده  3

هـ،مطبعة دائرة المعارف 1/1384، طغريب الحديث، )هـ224:ت(أبو عبيد، القاسم بن سالم: انظر. أعنته وأحسنت إليه
  ).4/143(لمعيد خانمحمد عبد ا: حيدر آباد، تحقيق-العثمانية

عبد العلي عبـد  : هـ، تحقيق1/1423الرياض،ط –، مكتبة الرشدشعب اإليمان، )هـ458:ت(البيهقي، أحمد بن الحسين  2
  ).1/52(الحميد حامد 

  ).3/218(ميزان االعتدالالذهبي،  5
 ).7/489(تقريب التهذيبابن حجر،  6
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  المبحث الثالث

  المباحث المستنبطة في تخريج األحاديث الواردة 

 لحروف وأحكامها، والحكم عليهامن الصوت وا

  .1"إن هذا القرآن المسموع المتلو هو كالم اهللا  ":النبي صلى اهللا عليه وسلمقال . 3

  .لم أقف على حديث بهذا اللفظ أو بهذا المعنى

   

                                                           

  ).1/44(تفسير الرازيالرازي،  1
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  المبحث الرابع

  تخريج األحاديث الواردة ضمن المسائل الفقهية المستنبطة 

 ."أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم "قولنا  من

أكبـر   اهللا ":عليه وسلم حين افتتح الصالة قالبن مطعم أن النبي صلى اهللا  روي عن جبير ".4
كبيرا ثالث مرات، والحمد هللا كثيرا ثالث مرات، وسبحان اهللا بكرة وأصيال ثالث مـرات، ثـم   

  .2"1)همزه ونفخه ونفثه(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من : قال

من طريق شعبة عن عمرو بن مرة  4"سننه"،وابن ماجه في 3"سننه"أخرجه أبو داود في 
عن عمرو بن مرة عـن عبـاد بـن     من طريق حصين5"مسنده"عن عاصم العنزي، وأحمد في 

عن نافع بن جبير عن أبيه جبير بـن مطعـم   ) عاصم العنزي وعباد بن عاصم(كالهما عاصم،
  .مرفوعاً

صـين عـن   فرواه شعبة عن عاصم العنزي وح وقد اختلف الرواة على عمرو بن مرة؛
والصواب من ذلك قول من قال عن عاصم العنزي عن نـافع  : "عباد بن عاصم، قال الدارقطني

فقد ذكره ابن  ؛وعاصم العنزي مجهول الحال.6"بن جبير عن أبيه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
 تهـذيب "قال ابن حجر فـي  و ،ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً 7"الجرح والتعديل"أبي حاتم في 

                                                           

، وأما نفثه فالشعر، وأما نفخه فالكبر، وإنما سماه همزاً ألنه جعله من النخس والغمز، وكل شيء دفعته أما همزه فالموتة  1
وأما الشعر فإنه إنما سماه نفثاً ألنه كالشيء ينفثه اإلنسان من فيه مثل الرقية، وأما الكبر فإنما سمي نفخاً لمـا  . فقد همزته

أبـو  : انظر. يحقر الناس في عينيه حتى يدخله لذلك الكبر والتجبر والزهويوسوس إليه الشيطان في نفسه فيعظمها عنده و
 ).3/77(غريب الحديثعبيد، 

  ).1/44(تفسير الرازيالرازي،  2
  ).1/203(، )764(باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء، حديث رقم/كتاب الصالة ( سنن أبو داودأبو داود،  3
 ).1/265(، )807(،حديث رقم)اإلستعاذة في الصالة: باب/الصالة والسنة فيها  كتاب إقامة(سنن ابن ماجهابن ماجه،  4
  ،)27/324(، )16760(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  5
الريـاض،   –، دار طيبـة العلل الـواردة فـي األحاديـث النبويـة     ،)هـ385:ت(الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر 6
  ).3321(،رقم)13/426(محفوظ الرحمن زين اهللا: ، تحقيق)هـ1/1405ط(
  ).1924(،رقم)6/349(الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  7
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 في اختلفوا: قال البزار: فتتاح، وقالحديثاً واحداً في اال روى له أبو داود وابن ماجه "":التهذيب
  عباد بن و. 2"مقبول "":التقريب"وقال ابن حجر في . 1"اسم العنزي وهو غير معروف

  .أيضاً 3"مجهول الحال"عاصم 

من طريق يعلى بن عطار أنه سمع شيخاً من أهـل   4"مسنده"أخرجه أحمد في : شاهدوللحديث 
  . وإسناده ضعيف جداً إلبهام الراوي عن أبي أمامة شق أنه سمع أبا أمامة الباهلي به،دم

  .هذا الحديث ضعيف: الخالصة

  .5"، وذكر منها إعجاب المرء بنفسه"ثالث مهلكات ":قال عليه الصالة والسالم. 5

أربعة؛ عن النميري، وعن قتادة، وعن الحسـن،  روي هذا الحديث عن أنس من طرق 
  :بيانها وفيما يأتي وعن يغنم بن سالم،

  :عن النميري عن أنس :الطريق األول

، وأبو نعيم 7"الترغيب في فضائل األعمال"، وابن شاهين في 6"مسنده"أخرجه البزار في 
ألن النميري وهو زياد بـن   ؛، بإسناد ضعيف9"أماليه"،وابن بشران في 8"حلية األولياء"نعيم في 

                                                           

  ).88(،رقم)5/55(، تهذيب التهذيبابن حجر 1
  ).3074(،رقم)1/286(تقريب التهذيبابن حجر،  2
ولـم  ).427(،رقـم )6/84("الجرح والتعديل"وابن أبي حاتم في )1613(،رقم)6/37"(التاريخ الكبير"فقد ذكره البخاري في 3

  .يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً
  ).36/512(، )22177(، حديث رقممسند أحمدأحمد، 4
 ).1/66(تفسير الرازيالرازي،  5
هــ،  1988/ 1المدينة المنـورة، ط  –، مكتبة العلوم والحكم مسند البزار،)هـ292:ت(البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو 6

   ).13/114(، )6491(معادل بن سعد، حديث رق: تحقيق
، دار الكتـب  وثواب ذلـك  الترغيب في فضائل األعمال، )هـ385:ت(ابن شاهين، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان 7

   ).1/18(، )33(محمد حسن محمد حسن إسماعيل، حديث رقم: هـ، تحقيق1/1424بيروت،ط -العلمية 
   ).6/268(حلية األولياءأبو نعيم،  8
هــ،  1/1420الريـاض، ط  -، دار الوطنأمالي بن بشران، )هـ430:ت(ابن بشران، أبو القاسم عبد الملك بن محمد 9

  ).1/220(، )1383(أحمد بن سليمان، حديث رقم:تحقيق
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ثالث كفارات، وثالث درجات، وثالث منجيـات،  " :وجميعهم بألفاظ متقاربة .1"ضعيف اهللا عبد
، وانتظـار الصـلوات بعـد    2فإسباغ الوضوء فـي السـبرات  : وثالث مهلكات، فأما الكفارات

  ".بنفسهفشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء : وثالث مهلكات: إلى أن قال... الصلوات،

 :عن قتادة عن أنس:الطريق الثاني

المجالسة "، والدينوري في 4"إعتالل القلوب"، والخرائطي في 3"مسنده"أخرجه البزار في 
، 7"مسـند الشـهاب  "، والقضاعي فـي  6"حلية األولياء"، وأبو نعيم في 5"المجالسة وجواهر العلم"

بن بكر عن قتـادة عـن    عن أيوب بن عتبة عن الفضل من طرق 8"شعب اإليمان"والبيهقي في 
مـا عـدا   " نفسهمطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء ب شح: ثالث مهلكات:" أنس مرفوعاً بلفظ 

أيوب بـن  على وإسناده ضعيف ألن مدار هذه الطرق يدور  ،"إعجاب المرء برأيه"البزار فلفظه
  . 9وهو ضعيف عتبة

  :عن الحسن عن أنس: الطريق الثالث

  ، وأبو نعيم في11"المعجم األوسط"، والطبراني في 10"الكنى واألسماء"في أخرجه الدوالبي         

                                                           

 .26تقدمت ترجمته ص  1
 ).1/184(الحديثغريب أبو عبيد، : انظر. شدة البرد وبها سمي الرجل سبرة وجمعها سبرات: السبرة: قال أبو عبيد 2
وهذا الحديث لم يروه عن قتادة عن أنس إال الفضل بن بكر، ولم يحدث عن الفضل إال أيوب : "وقال مسند البزارالبزار، 3

  ).13/486(، )7293(، حديث رقم"بن عتبة

: تحقيقهـ،2/1421مكة المكرمة، ط –نزار :، الناشراعتالل القلوب، )هـ327:ت(الخرائطي، أبو بكر محمد بن جعفر 4
  ).1/49(، )96(حمدي الدمراش، حديث رقم

 –، جمعية التربيـة اإلسـالمية   )1419/بال طبعة (،المجالسة وجواهر العلم، )هـ333:ت(الدينوري، أحمد بن مروان  5
  ).3/256(، )899(مشهور بن حسن آل سليمان، حديث رقم: البحرين، تحقيق

 )2/343(حلية األولياء أبو نعيم، 6
حمدي بن : هـ، تحقيق2/1407بيروت،ط –، مؤسسة الرسالة مسند الشهاب، )هـ454:ت(مد بن سالمة القضاعي، مح7

  ).1/214(، )325(عبد المجيد ، حديث رقم
  ).2/203(، )73(، حديث رقمشعب اإليمان البيهقي،8
الضـعفاء  :البخـاري : انظر.أيوب بن عتبة قاضي اليمامة عن يحيى بن أبي كثير وقيس بن طلق عندهم لين:قال البخاري9

 ).1/27ج(الصغير
أبو قتيبة نظر : هـ،تحقيق1/1421بيروت، ط –،دار ابن حزم الكنى واألسماء،)هـ210:ت(الدوالبي، محمد بن أحمد  10

 ).2/469(، )847(محمد الفارابي، حديث رقم
  ،)5/328، ج)5452(.، حديث رقمالمعجم األوسط الطبراني،11



37 

ثـالث  :" بلفـظ  من طرق عن حميد بن الحكم عن الحسن عن أنـس مرفوعـاً   1"حلية األولياء"
االقتصاد في الغنى، : شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وثالث منجيات: مهلكات

  .وهذا لفظ الدوالبي". والعالنية، والعدل في الرضى والغضبوالفاقة، ومخافة اهللا في السر 

وهو منكـر الحـديث جـداً ال يجـوز     "ومدار هذه الطرق يدور حول حميد بن الحكم 
    .وقد انفرد هنا:قلت. 2"االحتجاج بخبره اذا انفرد

  :عن يغنم بن سالم عن أنس: الطريق الرابع

ثـالث مهلكـات وثـالث     :"ولفظه 3"جامع بيان العلم وفضله"أخرجه ابن عبد البر في 
: فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، والثالث المنجيـات  : منجيات

، "تقوى اهللا في السر والعالنية، وكلمة الحق في الرضا والسخط، واالقتصاد في الغنـى والفقـر  
بعجائب وبقي إلى زمان مالك، أتى عن أنس  ":الذهبي ضعيف جداً ألن يغنم بن سالم قال وإسناده

حدث عن أنـس  : كان يضع على أنس، وقال ابن يونس: ضعيف، وقال ابن حبان: قال أبو حاتم
  .4"عامة أحاديثه غير محفوظة: فكذب، وقال ابن عدي

عبد اهللا بن عمر، وابن عبـاس، وأبـو   : عن صحابة آخرين وهم شواهدولهذا الحديث 
  .هريرة

  :عمرعن ابن : الشاهد األول

من طريق الوليد بن عبد الواحد عن ابن لهيعـة   5"المعجم األوسط"أخرجه الطبراني في 
ثـالث مهلكـات، وثـالث    : بلفظ عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاً

                                                           

 )2/161(غريب من حديث أنس تفرد به عن حميد،ورواه محمد بن عرعرة عن حميد نحوه :"وقالحلية األولياء أبو نعيم، 1
  ).1/262( المجروحين ابن حبان، 2
هـ، 1/1414السعودية، ط –، دار ابن الجوزيجامع بيان العلم وفضله، )هـ463: ت(ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللا 3

  ).1/568(، )961(أبو األشبال الزهيري، حديث رقم: تحقيق
 ).4/395(ميزان اإلعتدالالذهبي، 4
 ).6/47(، )5754(، حديث رقم المعجم األوسط الطبراني،5
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فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجـاب  : فأما المهلكات. منجيات، وثالث كفارات، وثالث درجات
لم يرو هذا الحديث عن :" ني في روايته إلى إعاللها فقالوأشار الطبرا. "الحديث.. المرء بنفسه،

سعيد بن جبير إال عطاء بن دينار، وال عن عطاء إال ابن لهيعة، تفرد به الوليد بن عبد الواحد، 
ابن ذكره الوليد بن عبد الواحد مجهول الحال، و: قلت". وال يروى عن ابن عمر إال بهذا اإلسناد

  .2"عبد اهللا بن لهيعة ضعيف"وأيضاً . توثيقه للمجاهيلب، وهو معروف 1"قاتالث"حبان في 

  :باسعن ابن ع: الشاهد الثاني

من طريق عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب عن "حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم في 
، 3"شح مطاع، وهوى متبع، وعجب كل ذي رأي رأيه: ثالث مهلكات ":بلفظ ابن عباس مرفوعاً

  .4"عيسى بن ميمون متروك الحديث"ألن  ؛ضعيف جداًوإسناده 

  :يرةعن أبي هر:الشاهد الثالث

من طريق عبيد اهللا بن محمد عن بكر بـن سـليم    5"شعب اإليمان"أخرجه البيهقي في 
ثـالث منجيـات، وثـالث    :"عن األعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ  عن أبي حازم الصواف

فشح مطاع، وهوى متبع، : وأما المهلكات.. فتقوى اهللا في السر والعالنية:مهلكات، فأما المنجيات
ألن عبيد اهللا بن محمد وهو تلميذ بكر بن  ؛ضعيف وإسناده  "وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن

  .جمةلم أعثر له على تر سليم

  . عيفهذا الحديث ض :الخالصة

                                                           

، )9/244(هــ  1/1393الهند، ط -، دائرة المعارف العثمانيةلثقات، ا)هـ354:ت(ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد 1
   ).16127(رقم

  .26تقدمت ترجمته ص  2
   ).3/219(حلية األولياءأبو نعيم،  3
  ).425(،رقم)1/76(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  4
  ).6865(،رقم)9/396(شعب اإليمانالبيهقي،  5
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليـل كبـر    ":عن أبي سعيد الخدري قال .7
  .1"أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم: "وقال ثالثاً،

، والـدارمي  4"مسنده"، وأحمد في 3"الجامع"، والترمذي في 2"سننه"أخرجه أبو داود في 
المتوكل  من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي اليشكري عن أبي 5"سننه"في

 كان رسول اهللا صـلى  ":جميعهم بألفاظ متقاربة ،المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً
سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعـالى  : "اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول

ثالثاً، أعوذ بـاهللا   "اهللا أكبر كبيراً ":ثالثاً، ثم يقول "ال إله إال اهللا" :ثم يقول" غيركجدك، وال إله 
رواية  وجاء في .وهذا لفظ أبي داود "السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونفثه

  ".الكبر: عر، ونفخهالشِّ: ونفثه الموتة،: همزه: وفسره مطر: قال جعفر" : الدارمي

كـان  :" ومدار هذه الطرق يدور حول جعفر بن سليمان الضبعي ، قال ابن سعد:  قلت
كان ثقة، وكان يحيى بن سعيد القطان ال يكتب :" ، وقال ابن معين6"وكان يتشيع ،وبه ضعف ،ثقة

صدوق صالح ثقة مشهور، ضعفه يحيى القطان وغيره، فيه تشيع، :" ، وقال الذهبي7"يكتب حديثه
فهو مع ثقته إال أن به ضعف، وكان يتشيع، وكان ال : قلت .8"كتبتشيع، وله ما ينكر، وكان ال ي

 .ال يكتب

                                                           

 ).1/68(تفسير الرازيالرازي،  1
باب مـن  /كتاب الصالة " (وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسالً: وقال سنن أبو داودأبو داود،  2

ولم أجد من ذكر هذه العلة غير أبي داود، ومع ذلك فهو لم : قلت ،)1/206(، )775(، حديث رقم)رأى االستفتاح بسبحانك
 ...".يقولون"يجزم بها،بل قال 

 ).2/9(، )242(، حديث رقم)قول عند افتتاح الصالةباب ما ي/أبواب الصالة(، الجامعالترمذي 3
 ).18/51(، )11473(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 4
 ).2/789( ، )1275(، حديث رقم)باب ما يقال بعد افتتاح الصالة/كتاب الصالة(سنن الدارميالدارمي،  5
  ).7/212(الطبقات الكبرىابن سعد،  6
، مركز البحث اإلسالمي وإحياء التـراث  )رواية الدوري(يخ يحيى بن معينتار ،)هـ233:ت(ابن معين، يحيى بن معين 7

 ).3533(، رقم)4/130(أحمد محمد نور سيف: هـ، تحقيق1399/ 1مكة المكرمة، ط –اإلسالمي
 ). 1/132(المغني في الضعفاءالذهبي،  8
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في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم  لِّمكُوقد تُ ":قال الترمذي في روايته
وقال ابن حبان عن علي بن : قلت". ال يصح هذا الحديث: ن علي الرفاعي، وقال أحمدب في علي

كثيراً على قلة روايته، وينفرد عن األثبات بما ال يشـبه حـديث    كان ممن يخطئ ":أيضاً علي
وقـال ابـن    .الحديث قد انفـرد هذا وهو في : قلت ،1"يعجبني االحتجاج به إذا انفرد ال الثقات،

حديثـه،   مع في الدعاء ال في قديم الـدهر وال فـي  سوهذا الخبر لم ي ":خزيمة عن هذا الحديث
عن من  وال حكي لنامل هذا الخبر على وجهه، استعلم نشاهده من العلماء أنه كان ير الفتتاح كب

هلـل  ثـم ي  وال إله غيرك،: إلى قوله...سبحانك اللهم وبحمدك: الصالة ثالث تكبيرات، ثم يقول
 .2"، ثم يكبر ثالثاًثالث مرات

   .هذا الحديث ضعيف :خالصةال

ال يصـح  : قال أحمد ":وقال"المتناهيةالعلل "في كتابه وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي 
 .3"كان يحيى يتكلم في علي بن علي: الحديث، وقال الترمذي هذا

قل يا : أن أول ما نزل على جبريل عليه الصالة والسالم قال ":روى الضحاك عن ابن عباس .7
اقـرأ   "رحيمقل بسم اهللا الرحمن ال: ثم قال ،أستعيذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم: محمد

  .4"باسم ربك الذي خلق

 1"القرآن العظيم" هتفسير"ابن كثير فيذكره ، و5"جامع البيان"أخرجه الطبري في تفسيره 
من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق وهو عطية بن الحارث عن الضحاك عن ابن  1"العظيم
   .موقوفاًعباس 

                                                           

  ).691(، رقم)2/112ج(لمجروحينابن حبان، ا 1
 ، )467(بيروت، حديث رقم -، المكتب اإلسالمي)ت.د(، صحيح ابن خزيمة، )هـ311:ت(ابن خزيمة، محمد بن إسحاق 2
)1/238(، 
 ).1/420(العلل المتناهية في االحاديث الواهية ابن الجوزي، 3
  ).1/68(تفسير الرازي الرازي، 4
: هـ تحقيـق 1420/ 1، مؤسسة الرسالة، طلقرآنجامع البيان في تأويل أي ا ،)هـ310: ت(الطبري، محمد بن جرير  5

 )1/113(أحمد محمد شاكر
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الضحاك بـن  ، والضحاك وهو 2"بشر بن عمارة ضعيف"وهذا إسناد ضعيف ألن : قلت
ما رأى : كان شعبة ينكر أن يكون قد لقي ابن عباس، وروى عن يونس بن عبيد أنه قال "مزاحم

وهذا األثر غريـب، وإنمـا ذكرنـاه     ":عقب تخريج الحديثقال ابن كثير و .3"ابن عباس قط 
 .4"نقطاعاً، واهللا أعلماليعرف، فإن في إسناده ضعفاً و

  .هذا الحديث ضعيف وهو موقوف على ابن عباس :خالصةال

يقـال لصـاحب    ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قا روى أبو داود بإسناده عن ابن عمر.8
 .5"ل في الدنياالقرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتِّ

عن  من طرق 8"مسنده"، وأحمد في 7"الجامع"، والترمذي في 6"سننه"أخرجه أبو داود في 
وزادوا  ،الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعـاً سفيان 

فيـه  ضـعيف ألن  وهذا اإلسـناد  ، "فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ":جميعاً على لفظ الرازي
ما وجدت رجالً اسمه عاصم إال وجدته رديء الحفظ، وقال : قال يحيى القطان"عاصم بن بهدلة 

محله الصـدق،  : في حفظ عاصم شيء، وقال أبو حاتم: ظ، وقال الدارقطنيليس بحاف: النسائي
ثقة إال أنه كثير : ثقة، وقال ابن سعد: في حديثه نكرة، وقال أحمد وأبو زرعة: وقال ابن خراش

صدوق له أوهـام،  : "، وقال ابن حجر9"ليس محله أن يقال ثقة: الخطأ في حديثه، وقال أبو حاتم

                                                                                                                                                                          

سـامي  : هـ، تحقيق2/1420، دار طيبة، طتفسير القرآن العظيم، )هـ770: ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير  6
  ).1/113(بن محمد سالمة 

الضـعفاء  النسـائي، : انظر. ضعيف: لنسائيوقال ا).1/33(الضعفاء الصغيرالبخاري، :انظر.تعرف وتنكر: قال البخاري1

  ).1/23( والمتروكون
 -، عـالم الكتـب  جامع التحصيل في أحكام المراسـيل ، )هـ761: ت(العالئي، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي2

 ).304(، رقم)1/199(حمدي عبد المجيد السلفي: هـ، تحقيق1407/ 2بيروت، ط
  ).1/113(تفسير القرآن العظيمابن كثير،  4
  ).1/69(تفسير الرازيالرازي،  5
 ).2/73(، )1464(، حديث رقم)باب استحباب الترتيل في القراءة/كتاب الصالة (،سنن أبو داود أبو داود، 5
 ).5/177(، )2914(، حديث رقم)باب منه/أبواب فضائل القرآن("هذا حديث حسن صحيح:"الحامع وقال الترمذي، 6
 )11/404(، )6799(رقم، حديث مسند أحمدأحمد، 7
 ).2/358(ميزان اإلعتدالالذهبي،  8



42 

: قلت .1"ه في الصحيحين مقرون، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرينحجة في القراءة، وحديث
  .فهو مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب ألن اللذين ضعفوه أكثر من الذين وثقوه: قلت

مـن   3"مسنده"، وأحمد في 2"سننه"أخرجه ابن ماجه في  :الشاهد األول: وللحديث شواهد
يقال لصـاحب القـرآن إذا    ":عاً بلفظطريق عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفو

وإسـناده  ، "دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شـيء معـه  
سمع من أبي سـعيد الخـدري    ":ية بن سعد العوفي، قال ابن حبانضعيف ألن عطية وهو عط

مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي قال رسول اهللا  لماأحاديث، ف
 حدثني أبو سـعيد، : بكذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد ويروي عنه، فإذا قيل له من حدثك بهذا فيقول

فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري وإنما أراد به الكلبي، فال يحل اإلحتجاج به وال كتابة حديثه 
 .4"على جهة التعجب، مات سنة سبع وعشرين ومائةإال 

 7عن أبي صالح 6حدثنا االعمش: قال 5حدثنا وكيع: قال "مسنده"أخرجه أحمد في : الشاهد الثاني
يقال لصاحب القـرآن   :"بلفظ موقوفاً -شك األعمش–عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد  7صالح

                                                           

   ).3054(،رقم)1/285(تقريب التهذيبابن حجر، 1
 )2/1242(، )3780(، حديث رقم)ثواب القرآن:باب/كتاب األدب(سنن ابن ماجهابن ماجه،  2
  ).17/544(، )1136(، حديث رقممسند أحمدأحمد، 3
  ).807(،رقم)2/176(المجروحينابن حبان،  4
هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد من كبار التاسـعة   5

، )1/581(تقريـب التهـذيب  ابـن حجـر،   : انظـر . مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين وله سبعون سـنة 
  ).7414(رقم

لي الكوفي األعمش ، أبو محمد أحد األئمة الثقات، عداده في صغار التابعين، مـا نقمـوا إال   هو سليمان بن مهران الكاه 6
) عـن : (حدثنا فال كالم، ومتى قـال :هو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، وال يدرى به، فمتى قال : قال الذهبي. التدليس

وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا كإبراهيم، وابن أبي :تطرق إلى احتمال التدليس إال في شيوخ له أكثر عنهم 
واألعمش وإن كان مدلساً إال : قلت). 3516(، رقم)2/223(الذهبي، ميزان اإلعتدال: انظر. الصنف محمولة على اإلتصال

أنه هنا روى هذا الحديث عن أبي صالح السمان وهو كما قال الذهبي روايته عن أبي صالح محمولة على اإلتصال فانتفت 
  .هة تدليسه هناشب

. هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني ،ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة،من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة 7
  ).1841(، رقم)1/203(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر
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وهذا الشك ال يضر ألنه واقع : قلت". تقرؤهاارقه، فإن منزلك عند آخر آية واقره، : يوم القيامة
  .بين صحابيين، وهذا الحديث له حكم المرفوع ألن مثله ال يقال بالرأي

  .صحيح هذا الحديث :الخالصة

 .1"زينوا القرآن بأصواتكم: "قال عليه الصالة والسالمروى أبو داود عن البراء بن عازب . 9

: قـال  3"سننه"عثمان بن أبي شيبة، والنسائي في حدثنا :قال 2"سننه"أخرجه أبو داود في 
 حدثنا جرير، وأحمد في: قاال )عثمان بن أبي شيبة وعلي بن حجر(كالهما ،أخبرنا علي بن حجر

  .عن األعمش)جرير وحميد بن عبد الرحمن(كالهما، حدثنا حميد بن عبد الرحمن: قال4"مسنده"

  ، 7حدثنا يحيى بن سعيد: قال 6عليأخبرنا عمرو بن : قال5"سننه"وأخرجه النسائي في 

حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن : حدثنا محمد بن بشار قال: قال 8"سننه"وابن ماجه في 
: قال 10"سننه"وأخرجه الدارمي في .9عن شعبة) يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر( كالهما، جعفر

                                                           

   ).1/69(تفسير الرازيالرازي،  1
 ).2/74(، )1468(، حديث رقم)باب استحباب الترتيل في القراءة/كتاب الصالة( سنن أبو داود أبو داود، 2
 ).2/179(، )1015(، حديث رقم)باب تزيين القرآن بالصوت/كتاب االفتتاح(سنن النسائيالنسائي،  3
  ).30/451(، )18494(.، حديث رقممسند أحمد أحمد، 4
حلـب، ط   –، مكتـب المطبوعـات اإلسـالمية    نن النسائيس، )هـ303:ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 5
  ).2/179(، )1061(، حديث رقم )باب تزيين القرآن بالصوت/كتاب االفتتاح.(عبد الفتاح أبو غدة: هـ، تحقيق2/1406
ثقـة، حـافظ، مـن    : هو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز بنون وزاي، أبو حفص الفالس الصيرفي الباهلي البصـري  6

 ).5081(، رقم)1/424(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر.ت سنة تسع وأربعينالعاشرة، ما
اإلمام الكبير، أمير المؤمنين في الحديث، أبو سعيد التميمي موالهم البصـري، األحـول،   : يحيى بن سعيد بن فروخ هو 7

 ).1366(، رقم)7/579(سير أعالم النبالء ط دار الحديثالذهبي، :انظر. القطان، الحافظ
، )1342(، حـديث رقـم   ) باب في حسن الصوت بالقرآن/كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ( سنن ابن ماجهن ماجه، اب 8
)1/426.(  
هو شعبة بن الحجاج بن ورد بن األزد، مولى لألشاقر عتاقة، ويكنى أبا بسطام، وكان ثقة، مأموناً، ثبتاً،صاحب حـديث،   9

الطبقـات  ابـن سـعد،   : انظـر . حجة، وتوفي شعبة بالبصرة في أول سنة ستين ومائة، وهو ابن خمس وسـبعين سـنة  
 ).3283(،رقم)7/207(الكبرى

  ).4/2193(، )3543(، حديث رقم)باب التغني بالقرآن/فضائل القرآن كتاب( الدارمي، سنن الدارمي 10
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 عن طلحة بن )األعمش وشعبة ومنصور( ثالثتهم ،حدثنا عبيد اهللا عن سفيان عن منصور: قال
 .عن البراء بن عازب به 2عن عبد الرحمن بن عوسجة 1مصرف

 .هذا الحديث صحيح :خالصةال

بالمد والترتيل، وليس بالتطريف الفاحش الذي  ":يعني" زينوا القرآن بأصواتكم: "ومعنى
 .3"إلى حد الغناء يخرج

 .4"أنا أفصح من نطق بالضاد: "السالمقال عليه الصالة و. 10

 .على حديث بهذا اللفظلم أقف 

   

                                                           

الطبقات ابن سعد، : انظر. كان ثقة، وله أحاديث صالحة.هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب بن معاوية 1

ـ : ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: وقال ابن أبي حاتم).2389(،رقم)6/308(الكبرى ة بـن  طلح
، )4/473(الجـرح والتعـديل  ابـن أبـي حـاتم،    : انظر. ثقة: طلحة بن مصرف: سمعت أبي يقول: ثقة، وقال:مصرف

تقريـب  ابن حجر، : انظر.ثقة، قارئ، فاضل، من الخامسة، مات سنة اثنتي عشرة أو بعدها: وقال ابن حجر).2082(رقم
 ).3034(،رقم)1/283(التهذيب

ثقة، : وقال ابن حجر).3282(، رقم)1/683(الكاشفالذهبي،: انظر.ثقة: ي عن البراءهو عبد الرحمن بن عوسجة النهم 2
   ).3972(،رقم)1/347(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.من الثالثة، قتل بالزاوية مع ابن األشعث

اث ، دار إحيـاء التـر  )ت.د(، عمدة القاري شرح صحيح البخـاري ، )هـ855: ت(العيني، أبو محمد محمود بن أحمد 3
   ).25/192(بيروت -العربي

  ).1/69(تفسير الرازيالرازي،  4
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  المبحث الخامس                                   

أعوذ باهللا من  ":ائل الفقهية المستنبطة من قولناالمسفي تخريج األحاديث الواردة 

  الشيطان الرجيم، والحكم عليها

أعوذ برضاك من سـخطك، وأعـوذ بعفـوك مـن      ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا .11
 .1"غضبك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة  ":عن عائشة قالت" صحيحه"مسلم في  أخرجه
 : "من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول

ال أحصي ثناء عليـك   وبمعافتك من عقوبتك، وأعوذ بك منكاللهم أعوذ برضاك من سخطك، 
 . 2"أنت كما أثنيت على نفسك

فقـال  استب رجالن عند النبي صلى اهللا عليه وسلم وأغرقا فيـه،  : قالعن معاذ بن جبل . 12
أعوذ بـاهللا  : إني ألعلم كلمة لو قاالها لذهب عنهما ذلك، وهي قوله ":النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .3"ان الرجيممن الشيط

من طرق عن عبد الملك بن عميـر   5"مسنده"، وأحمد في 4"الجامع"أخرجه الترمذي في 
وهذا :" وأشار الترمذي إلى علته فقال. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل مرفوعاً
  .6"حديث مرسل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ

كنت جالساً  ":عن سليمان بن صرد قال البخاري ومسلم في صحيحهما وقد أخرج: قلت
فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقـال   عند النبي صلى اهللا عليه وسلم، ورجالن يستبان،

                                                           

  ).1/76(تفسير الرازيالرازي،  1
، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليـه  )هـ261:ت(مسلم بن الحجاج مسلم، 2

مـا  : باب/كتاب الصالة(محمد فؤاد عبد الباقي : ، تحقيق)ت.د(بيروت، –، دار إحياء التراث العربي)صحيح مسلم(وسلم 
  ).1/352(، )222(، حديث رقم)يقال في الركوع والسجود

  ).1/77(تفسير الرازيالرازي،  3
  ).5/504(، )3452(، حديث رقم)ما يقول عند الغضب: باب/ أبواب الدعوات(الترمذي، الجامع 4
  ).36/426(، )22111(أحمد، مسند أحمد، حديث رقم 5
  ).5/504(، )3452(، حديث رقم)ما يقول عند الغضب: باب/ أبواب الدعوات(الترمذي، الجامع 6
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أعوذ بـاهللا مـن   : إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال ":النبي صلى اهللا عليه وسلم
تعـوذ بـاهللا مـن    : ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال إ :فقالوا له" دالشيطان، ذهب عنه ما يج

  .1وهل بي جنون؟: الشيطان، فقال

معناه صحيح برواية البخـاري   نهذا الحديث ضعيف عن معاذ بن جبل، ولك: الخالصة
 .ومسلم عن سليمان بن صرد

: يصبح ثالث مراتمن قال حين  ":قال صلى اهللا عليه وسلمروى معقل بن يسار عن النبي . 13
ل اهللا به سبعين ألف أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، وقرأ ثالث آيات من آخر سورة الحشر؛ وكَّ

ُّملك ي2"لون عليه حتى يمسي، فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداص . 

كلهم من طريق  5"سننه"، والدارمي في 4"مسنده"، وأحمد في 3"سننه"أخرجه الترمذي في 
نافع بن أبي نافع عـن   "ألن وهذا إسناد ضعيف. ي نافع عن معقل بن يسار بهطريق نافع بن أب

 .6"هو ابن أبي داود نفيع أحد الهلكى: معقل بن يسار ال يعرف، ويقال

 .هذا الحديث ضعيف، وإن كان نافع هو نفيع أحد الهلكى؛ فالحديث ضعيف جداً :خالصةال

من استعاذ في اليوم عشر مرات وكّـل اهللا   ":قال صلى اهللا عليه وسلمروى أنس عن النبي . 14
 .7"تعالى به ملكاً يذود عنه الشيطان

                                                           

صـحيح  ومسـلم،  ).4/124(، )3282(، حديث رقم)صفة إبليس وجنوده:باب/كتاب بدء الخلق(صحيح البخاريالبخاري، 1
  ).4/2015(، )109(حديث رقم ،)فضل من يملك نفس عند الغضب:باب/كتاب البر والصلة واآلداب(مسلم

  ).1/78(تفسير الرازيالرازي،  2
، )2922(، حـديث رقـم  )باب/أبواب فضل القرآن"(هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه:"وقال لجامعالترمذي، ا3
)5/182.(  
  ).33/421(، )20306(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  4
، )3468(، حديث رقم)باب في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات/القرآنومن كتاب فضائل (سنن الدارميالدارمي،  5
)4/2154.(  
  ).511(،رقم)6/146(لسان الميزان ابن حجر، 6
 ).1/78(تفسير الرازيالرازي،  7
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إسناده ضـعيف  و .من طريق يزيد الرقاشي عن أنس به 1"مسنده"أخرجه أبو يعلى في 
  .2"متروك: ن الرقاشيجداً ألن يزيد الرقاشي وهو يزيد بن أبا

   .هذا الحديث ضعيف جداً: خالصةال

أعـوذ  : من نزل منزالً فقال ":نبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعن العن خولة بنت حكيم . 15
 .3"بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل

 .4"صحيحه"أخرجه مسلم في 

السماء، وحق لها أن تئط، ما فيهـا   5أطّت ":روى أنس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال .16
  .6"موضع قدم إال وفيه ملك قائم أو قاعد

أطّت  ":ريق زياد النميري عن أنس مرفوعاً بلفظمن ط "حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم في 
وإسـناده  ، 7"السماء، وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إال وبه ملك ساجد أو راكـع أو قـائم  

  .8"بد اهللا النميري ضعيفزياد بن ع"ضعيف ألن 

  ه فيـ، وابن ماج9"الجامع"أخرجه الترمذي في : اهد األولـالش ،واهدـحديث شـولل

                                                           

  ،)7/146(، )4114(، حديث رقممسند أبو يعلى أبو يعلى الموصلي، 1
 ).642(، رقم)1/110(النسائي، الضعفاء والمتروكون 2
  ).1/78(تفسير الرازيالرازي،  3
، )باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشـقاء وغيـره  /كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(صحيح مسلممسلم،  4

 ).4/2081(، )55(، و حديث رقم)4/2080(، )54(حديث رقم
، وهذا مثل وإيذان بكثرة المالئكة وإن لم يكن الحنين والنقيض، والمعنى أن كثرة ما فيها من المالئكة أثقلتها: أطّ األطيط 5

لبنـان،   –، دار المعرفـة الفائق في غريب الحديث واألثـر  ،)هـ538:ت(الزمخشري، محمود بن عمر: انظر. ثمة أطيط
  ).1/49(علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم: وبال سنة طيع، تحقيق/2ط
 ).1/78(تفسير الرازيالرازي،  6
   ).6/269(حلية األولياءأبو نعيم،  7
 ).2232(، رقم)1/243(الذهبي، المغني في الضعفاء 8
، حـديث  )لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلـيالً  : "باب في قول النبي صلى اهللا عليه وسلم/أبواب الزهد(الجامعالترمذي،  9

  ).4/556(، )2312(رقم
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كلهم من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي  2"مسنده"، وأحمد في 1"سننه"
لهـا أن  إني أرى ما ال ترون وأسمع ما ال تسمعون، أطّت السماء، وحق  ":بلفظ أبي ذر مرفوعاً

تعلمون ما أعلم لو ما فيها موضع أربع أصابع إال وعليه ملك واضع جبهته ساجداً هللا، واهللا  تئط
 4تجأرون 3تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات اوملضحكتم قليالً ولبكيتم كثيراً، 

  ".إلى اهللا

  :انوهذا إسناد ضعيف فيه علت: قلت

 بن المديني وقال علي ،لبجلي الكوفي ضعفه يحيى بن معينإبراهيم بن مهاجر أبو إسحاق ا" .1
هو كثيـر  : منكر الحديث، وقال ابن حبان: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم الرازي: والنسائي

  .5"الخطأ

مورق وهو مورق العجلي يروي عن عمر وأبي ذر وأبي الدرداء وطائفة ممن لـم يلحـق    .2
  .يعني منقطع بين مورق العجلي وأبي ذر ،6"مرسلالسماع منهم، فلذلك 

، 8"مسـنده "، والبـزار فـي   7"اآلحاد والمثـاني "أخرجه ابن أبي عاصم في : الثانيالشاهد 
  يـوالطبران ،1"ارـشرح مشكل اآلث"اوي في ـ، والطح9"تعظيم قدر الصالة"والمروزي في 

                                                           

   ).2/1402(، )4190(، حديث رقم)البكاءباب الحزن و/كتاب الزهد(سنن ابن ماجهابن ماجه،  1
  ).35/405(، )21516(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  2
ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات : انظر. هي الطرق، وهي جمع صعد، وصعد جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات 3

بـال  (بيـروت   -بـة العلميـة  ، المكت، النهاية فـي غريـب الحـديث واألثـر    )هـ606:ت(المبارك بن محمد بن محمد
 )3/29(أحمد طاهر الزاوي ومحمود محمد الطناجي: هـ، تحقيق1399/طبعة

: انظر".لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اهللا: "ومنه الحديث.رفع صوته مع تضرع واستغاثة: جأر يجأر جأراً وجؤاراً 4
 ).4/112(هـ  3/1414بيروت، ط –، دار صادرلسان العرب، )هـ711:ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي

 ).122(، رقم)1/54(الضعفاء والمتروكون ابن الجوزي، 5
  ).503(، رقم)5/207(ط دار الحديث سير أعالم النبالءالذهبي،  6
  ).1/422(، )597(حديث رقماآلحاد والمثاني، ابن أبي عاصم،  7
اللفظ إال من حديث حكيم بن حزام عن النبي صـلى اهللا  وهذا الحديث ال نعلمه يروى بهذا : "وقال،مسند البزارالبزار،  8

   ). 8/177(، )3208(، حديث رقم"عليه وسلم، وال نعلم رواه عن سعيد عن قتادة إال عبد الوهاب بن عطاء
   ).1/258(، )250(، حديث رقمتعظيم قدر الصالةالمروزي،  9
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عن عبد  من طرق 4"حلية األولياء"، وأبو نعيم في 3"العظمة"، وأبو الشيخ في 2"المعجم الكبير"في 
الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام 

 ،"أطّت السماء، وحق لها أن تئط ما فيها موضع شبر إال وعليه ملك ساجد أو قائم ":بلفظ مرفوعاً
ألن وإسناده ضعيف " . موضع شبر"بدل " موضع قدم ":الشيخ يالحديث عند الطحاوي وأبفي و
  .5"عبد الوهاب بن عطاء ليس بالقوي"

 .ضعيفهذا الحديث  :خالصةال

إذا فزع أحدكم  ":ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ. 17
شـر همـزات   أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه وشر عبـاده ومـن   : من النوم فليقل

مها من بلغ من عبيده، ومن وكان عبد اهللا بن عمرو يعلِّ". الشياطين وأن يحضرون فإنها ال تضر
 .6"لم يبلغ كتبها في صك ثم علقها في عنقه

عن  من طرق9"مسنده"، وأحمد في 8"الجامع"، والترمذي في 7"سننه"أخرجه أبو داود في 
  .به جدهعن ن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد ب

  .هوقد عنعن، 10"ألن محمد بن إسحاق بن يسار كثير التدليساإلسناد ضعيف وهذا 

  : عن يحيى بن سعيد قال 1"الموطأ"أخرجه مالك في  :الشاهد األول: وللحديث شواهد

                                                                                                                                                                          

  ).3/167(، )1134(، حديث رقمشرح مشكل اآلثارالطحاوي،  1
 ).3/201(، )3122(، حديث رقمالمعجم الكبير راني،الطب 2
رضاء اهللا بن محمـد بـن   :،تحقيق1/1408الرياض،ط–،دار العاصمة لعظمة،ا)هـ369:ت(أبو الشيخ، عبد اهللا بن محمد 3

  ،)3/986(، )509(إدريس، حديث رقم
فرد به عن قتادة عن سعيد بن هذا حديث غريب من حديث صفوان بن محرز عن حكيم، ت:حلية األولياء وقالأبو نعيم،  4

   ).2/217"(أبي عروبة
 ).374(، رقم)1/68(الضعفاء والمتروكونوالنسائي، ).241(، رقم)1/92(، الضعفاء الصغيرالبخاري 5
 ).1/78(تفسير الرازيالرازي،  6
  ).4/12(، )3893(، حديث رقم)باب كيف الرقى/كتاب الطب(سنن أبو داودأبو داود،  7
  ).5/541(، )3528(، حديث رقم)باب/أبواب الدعوات"(هذا حديث حسن غريب:"وقالالجامع الترمذي،  8
   ).11/295(، )6696(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  9

  ).54(، رقم)1/81(أسماء المدلسينالسيوطي،  10
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بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إني أروع في منامي، فقـال لـه   
  .وإسناده منقطع ،... "قل أعوذ:"وسلمى اهللا عليه صل

                                                                          :الشاهد الثاني

يـا  : من طريق محمد بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال 2"مسنده"أخرجه أحمد في  
فإنـه ال يضـرك،    ...أعوذ بكلمـات :إذا أخذت مضجعك فقل: رسول اهللا، إني أجد وحشة، قال

، وقـال  3"محمد بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليد"منقطع ألن وإسناده ، "وبالحري أن ال يقربك
 .4"هذا مرسل ":البيهقي

  : لثالشاهد الثا

من طريق أبو هشام الرفاعي عن وكيع بـن  5"عمل اليوم والليلة"أخرجه ابن السني في 
جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، فشكا :" ن سفيان عن محمد بن المنكدر قالالجراح ع

ـ  ؛وإسناده ضعيف ،"الحديث ...إذا أويت إلى فراشك ":يه أهاويل يراها في المنام فقالإل  األن أب
 .7"ضعيف ":، وقال النسائي6"يتكلمون فيه ":اسمه محمد بن يزيد، قال البخاريهشام الرفاعي و

 .ضعيفهذا الحديث : خالصةال

                                                                                                                                                                          

بـو ظبـي،   أ -، مؤسسة زايد بن سلطان لألعمـال الخيريـة واإلنسـانية   الموطأ، )هـ179: ت(مالك، مالك بن أنس 10
 ).5/1386(، )3499/757(مصطفى األعظمي، حديث رقم: هـ، تحقيق1/1425ط
  ،)27/108(، )16573(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  2
هــ،  1415/ 1بيـروت، ط  -، دار الكتب العلميةاإلصابة في تمييز الصحابة، )هـ 852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي 3

  ).6/486.( عوضأحمد عادل عبد الموجود وعلي محمد م: تحقيق
  ).1/474(، )406(، حديث رقماألسماء والصفات البيهقي، 4
كـوثر  : ، تحقيـق )ت.د(جـدة،   –، دار القبلة عمل اليوم والليلة، )هـ364: ت(ابن السني، أحمد بن محمد بن إسحاق 5

   ).1/671.( البرني
  ).2/387(، )2975(، حديث رقمالتاريخ األوسطالبخاري،  6
  ).551(، رقم)1/95(والمتروكون الضعفاءالنسائي،  7
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رضـي اهللا  -الحسين عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن و. 18
كان أبي إبراهيم  ":، ويقول"1شيطان وهامة من كل أعيذكما بكلمات اهللا التامة، ":، ويقول-عنهما

 .2"عليه السالم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السالم

 .3"صحيحه"أخرجه البخاري في 

: ستعاذة حتى أنه لما تزوج امرأة ودخل بها فقالـت ه الصالة والسالم يعظِّم أمر االكان علي. 19
  .5"فالحقي بأهلك 4اذعمعذت ب ":أعوذ باهللا منك فقال عليه الصالة والسالم

أن ابنة الجون لما  ":قالت -رضي اهللا عنها–عن عائشة " صحيحه"أخرجه البخاري في 
لقـد   ":أعوذ باهللا منك، فقال لهـا : أدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودنا منها، فقالت

  .6"عذت بعظيم، الحقي بأهلك

خرجنا مع النبي صلى  ":، قال-اهللا عنهرضي  -وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي أسيد 
، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، 7الشوط: وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له اهللا عليه

اجلسوها هنا، ودخل، وقد ُأتي بالجونية، فأنزلت فـي   ":صلى اهللا عليه وسلم بينهما، فقال النبي
بيت من نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها 

                                                           

، فـتح  ابـن حجـر  :انظـر . هو  يطلق على ما يدب من الحيوان كالقمل وشبهه على دواب األرض من حية وذات سم 1
  ).1/202(الباري

 ).1/79(تفسير الرازيالرازي،  2
رسول اهللا صلى اهللا الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور ، )هـ256: ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن المغيرة 3

محمـد زهيـر بـن ناصـر     : هــ، تحقيـق  1/1422دار طوق النجاة، ط، )صحيح البخاري(عليه وسلم وسننه وأيامه
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر،حدثنا أبو أسامة،عن أبي حيان، عن أبي زرعة، عن :باب/كتاب أحاديث األنبياء(الناصر

ى اهللا عليه وسلم يوماً بلحم، إن اهللا يجمع يوم القيامة األولين واآلخرين فـي  أتى النبي صل: أبي هريرة رضي اهللا عنه قال
 ).3371(، رقم)4/147ج(صعيد واحد،فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر 

 ).9/395(فتح الباريابن حجر، : انظر. بفتح الميم ،ما يستعاذ به أو اسم مكان العوذ والتنوين فيه للتعظيم: معاذ 4
  ).1/79(ير الرازيتفسالرازي،  5
،  )5254(، حديث رقـم )من طلق،وهل يواجه الرجل امرأته عند الطالق: باب/كتاب الطالق(صحيح البخاريالبخاري،  6
)7/41.( 
ابن حجـر، فـتح   : انظر. بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وقيل معجمة، هو بستان في المدينة معروف: الشّوط 7

 ).9/357(الباري
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: ؟ قال1وهل تهب الملكة نفسها للسوقة: "، قالت"هبي نفسك لي: "النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال
، ثم خرج علينا "اذعقد عذت بم ":أعوذ باهللا منك، فقال: قالتن، ففأهوى بيده يضع يده عليها لتسك

 . 3"، والحقها بأهلها2يا أبا أسيد، اكسها رازقتين: فقال

إذ جـاء   أعوذ بـاهللا : بينما رجل يضرب مملوكاً له فجعل المملوك يقول: روى الحسن قال .20
عائذ اهللا أحق أن يمسـك  :وسلمفأمسك عنه فقال صلى اهللا عليه  ،أعوذ برسول اهللا: نبي اهللا فقال

أما والـذي   ":اهللا، فقال عليه الصالة والسالمفإني أشهدك يا رسول اهللا أنه حر لوجه : عنه، فقال
 .5"النار 4نفسي بيده لو لم تقلها لدافع وجهك سفع

عن الحسن البصري  7"والصلة البر"، وابن حرب في 6"مصنفه"أخرجه عبد الرزاق في 
 .ضعيف هذا الحديثف ،البصري مرسالً

أعوذ بـاهللا مـن   : يقول على المنبر -رضي اهللا عنه–سمعت أبا بكر الصديق : قال سويد. 21
 سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم،: الشيطان الرجيم، وقال

 ".فال أحب أن أترك ذلك ما بقيت

 .لم أقف عليه

                                                           

 ).5255(، رقم)7/41(تعليق مصطفى البغا من صحيح البخاري: انظر. الواحد من الرعية، ويقال للجميع أيضاً: السوقة 1
 ).9/359(فتح الباريابن حجر، : انظر. ثياب من كتان بيض طوال : الرازقية 2
،  )5255(، حـديث رقـم  )من طلق،وهل يواجه الرجل امرأته عند الطالق:باب/كتاب الطالق(صحيح البخاريالبخاري،  3
)7/41.(  
الخليـل  : انظـر . الواحدة سفعاء بوزن حمراء، وسميت سـفعاً لسـواده  .أثفية من حديد يوضع عليها القدر: السفْع: سفع 4

مهـدي المخزومـي وإبـراهيم    : ، تحقيـق )ت.د(، دار ومكتبة الهالل، العين، )هـ170:ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد 
 ).1/340(السامرائي

  ).1/79(تفسير الرازيرازي، ال 5
   ). 9/445(، )17957(رقم حديث مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق، 6
الرياض، ط  -، دار الوطن)عن ابن المبارك وغيره(البر والصلة، )هـ256:ت(ابن حرب، أبو عبد اهللا الحسين بن حسن 7
 ).1/178(، )345(هـ، حديث رقم1411/ 1
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برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من غضبك، وأعـوذ  أعوذ  ":قال عليه الصالة والسالم. 22
  ".بك منك

  .)11(هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم
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  المبحث السادس

 "وجود الجن والشياطيناألخبار والقرآن يدالن على "في تخريج األحاديث الواردة 

دخل على أبي سعيد  بن أفلح عن أبي السائب أنهاعن صيفي مولى " الموطأ"روى مالك في . 23
فسمعت تحريكاً تحـت  : فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صالته، قال: الخدري قال

ترى هـذا البيـت؟   : سريره في بيته، فإذا هي حية، فقمت ألقتلها، فأشار إلى بيت في الدار فقال
ى امرأتـه  فرأ: إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس، وساق الحديث إلى أن قال: نعم، فقال: فقلت

ال تعجل حتى : واقفة بين الناس، فأدركته غيرة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها بسبب الغيرة فقالت
تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل، فإذا هي بحية مطوقة علـى فراشـه، فركـز فيهـا رمحـه،      

، الفتى أم الحيـة : فاضطربت في رأس الرمح وخر الفتى ميتاً، فما ندري أيهما كان أسرع موتاً
إن بالمدينة جناً قد أسلموا، فمن بدا لكم منهم  ":ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالفذكرت ذلك لرسو

  ". فإنما هو شيطان فآذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه،

بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام اعن صيفي مولى 1"الموطأ"أخرجه اإلمام مالك في 
وقصة الحـديث  ، 2"صحيحه"ومن طريقه أخرجه مسلم في . الخدري بهبن زهرة عن أبي سعيد 

فذكرنا ذلك له، وقلنـا   ":الرازي، وزاد مسلم في آخر القصةعندهما مقاربة للقصة التي أوردها 
 ".استغفروا لصاحبكم:" لنا، فقال ادع اهللا أن يحييه

وفي  ". ...شيئاً فآذنوه إن بالمدينة جناً قد أسلموا، فإذا رأيتم منها ":ولفظ الحديث عندهما
إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئاً منها فحرجوا عليها ثالثاً، فإن ذهـب   ":رواية عند مسلم

 .3"فإنه كافر ؛وإال فاقتلوه

وصرح اإلمام مسلم في هذه الرواية بأن أبا سعيد الخدري ساق هذا الحديث بقصته نحو 
: وفي رواية عند مسلم أيضاً ".اذهبوا فادفنوا صاحبكم ":وقال لهم: ث مالك عن صيفي، وزادحدي

                                                           

 ).5/1422(، )3581/801(، حديث رقم)باب ما جاء في قتل الحيات/اإلستئذانكتاب (الموطأمالك،  1
حدثني أبو الطـاهر  : قال). 4/1756(، )139(، حديث رقم)باب قتل الحيات وغيرها/كتاب اآلداب(صحيح مسـلم مسلم،  2

  .أخبرنا مالك بن أنس به: أخبرنا عبد اهللا بن وهب قال: أحمد بن عمرو بن السرح قال
 ).4/1756(، )140(، حديث رقم)باب قتل الحيات وغيرها/كتاب اآلداب(صحيح مسلممسلم،  3
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إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثالثاً، فإن بدا له  "
 .1"فإنه شيطان ؛بعد فليقتله

 لما أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن يحيى بن سعيد قال" الموطأ"روى مالك في . 24
أال  ": -عليه السـالم -رأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رآه، فقال جبريل 

أعوذ بوجه اهللا الكريم، وبكلماته التامـات  : أعلمك كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه، قل
شر  ومن التي ال يجاوزهن بر وال فاجر، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها،

ما نزل إلى األرض، وشر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليـل  
 .2"والنهار إال طارقاً يطرق بخير يا رحمن

فقد روى اإلمـام مالـك فـي    . روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة لكن في أحداث مختلفة
غيـره   هذه الرواية، فلم يرو أحدبك أن ذلك كان في ليلة اإلسراء، وقد تفرد اإلمام مال 3"الموطأ"

أن ذلك كان حين أسري بالنبي صلى اهللا عليه وسلم، وروى اإلمام مالك هذا الحديث مرسالً من 
فرواه يحيى بن سعيد عن محمد بن عبـد   ،وقد وصله غيره، حديث يحيى بن سعيد األنصاري

كما عند النسائي  ،رفوعاًالرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش السلمي عن عبد اهللا بن مسعود م
ووصله أيضاً الطبرانـي   .5"عياش السلمي مجهول"ضعيف ألن لكن إسناده 4 "السنن الكبرى"في 
إبراهيم بن طريف عن يحيى بن سعيد عن عبد من طريق  7"المعجم األوسط"، وفي 6"الدعاء"في 

                                                           

 ).4/1756(، )141(، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  1
 ).1/84(تفسير الرازيالرازي،  2
  ).5/1386(، )3500/785(، حديث رقم)ما يؤمر بالتعوذ:باب/كتاب الشعر(الموطأمالك،  3
/ 1بيـروت،ط  -، مؤسسـة الرسـالة  السنن الكبـرى ، )هـ303:ت(شعيب بن علي النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن 4

  ).9/349(، )2938(حسن عبد المنعم شلبي، حديث رقم: هـ، تحقيق1421
  ).5273(، رقم)1/437(تقريب التهذيبابن حجر، :انظر .عياش السلمي مجهول من الثالثة: قال ابن حجر 5
: هــ، تحقيـق  1/1413بيـروت، ط  -، دار الكتب العلميـة الدعاء، )هـ360:ت(الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب 6

  ).1/231(، )1058(مصطفى عبد القادر عطا، حديث رقم
  ). 1/18(، )43(رقم حديث المعجم األوسط،الطبراني،  7
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ليلة صـرف   كنت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم: عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود قال
  .1"إبراهيم بن طريف مجهول"وإسناده ضعيف ألن".  ...إليه النفر من الجن

سـمعت  : يحيى بن سعيد قال من طريق 2"األسماء والصفات"ووصله أيضاً البيهقي في 
عيف جـداً ألن  وإسناده ض، عن ابن مسعود مرفوعاًيحدث من أهل الشام يقال له العباس  رجالً

وأن ابـن   الروايات الموصولة بأن ذلك كان في ليلة الجنوصرحت هذه العباس مجهول العين، 
عـن  " حيحهص"ألنه جاء عند مسلم في  ؛، ولكن هذه الروايات الموصولة منكرةمسعود كان معه

لم أكن ليلة الجن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وودتُّ لو كنـت   ":عبد اهللا بن مسعود قال
  .3"معه

   :، عن عبد الرحمن بن خنبش، وخالد بن الوليد، وفيما يأتي بيانهاشواهدولهذا الحديث 

   حدثنا: قاال 5حدثنا سيار بن حاتم ح حدثنا عفان: قال4"مسنده"أخرجه أحمد في : الشاهد األول

  . عن عبد الرحمن بن خنبش به 7حدثنا أبو التياح: قال 6جعفر بن سليمان الضبعي

                                                           

  ،)1/90(، )188(، حديث رقمتقريب التهذيب ابن حجر، 1
عبد اهللا بـن  : هـ، تحقيق1/1413جدة، ط -مكتبة السوادي األسماء والصفات،، )هـ458:ت(البيهقي، أحمد بن الحسين 2

 ).2/95(، )663(محمد الحاشدي، حديث رقم
 ).1/332(، )152(، حديث رقم)والقراءة على الجن الجهر بالقراءة في الصبح:باب/كتاب الصالة(صحيح مسلممسلم،  3
   ). 24/202(، )15460،15461(رقم حديثمد، مسند أحأحمد،  4
هو عفان بن مسلم بن عبد اهللا البصري الصفار مولى عزرة بن ثابت األنصاري، اإلمام، الحافظ، محدث العـراق، أبـو    5

ثقة، ثبت صاحب سنة، قـال  : ثقة متقن متين، وقال العجلي: ثقة، إمام، وقال مرة أخرى: قال أبو حاتم... عثمان البصري
: انظـر .مات سـنة عشـرين  : مات عفان في ربيع اآلخر سنة عشرين ومائتين أو قبلها، وقال مطين وابن سعد: اريالبخ

أنكرنا عفان قبل موتـه بأيـام، قـال    : وقد قال أبو خثيمة).10/242،243،255ج(ط الرسالة سير أعالم النـبالء  الذهبي،
، )3/81(ميزان اإلعتدال الذهبي،: انظر. حدث فيه بخطأ هذا التغير هو من تغير مرض الموت وما ضره، ألنه ما: الذهبي

 ). 5678(رقم
وليس هذا الحديث مما أنكر على جعفر بن سليمان، فعند مراجعتي لكتب العلل والسؤاالت : قلت. 38تقدمت ترجمته ص 6

وكان ال يكتـب، وكـان   لم أجد أن هذا الحديث مما أنكر عليه، ولكن تبقى العلة قائمة فيه فهو مع ثقته إلى أن به ضعف، 
 .يتشيع

هو يزيد بن حميد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو التياح بمثناة ثم تحتانية ثقيلة وآخره مهملة، بصري، مشهور 7
 ). 7704(، رقم )1/600(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.بكنيته، ثقة، ثبت، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين
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عليه السالم قال ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم في  وقد صرحت رواية أحمد بأن جبريل
فقال لـه   ...ليلة كادته الشياطين، فتحدرت من األودية والجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار

  .جبريل ذلك

  .عن خالد بن الوليد به 4عن أبي رافع 3عن قتادة 2عن معمر 1رواه عبد الرزاق: الشاهد الثاني

  .به
 ، بإسـناد رجالـه  6"شعب اإليمان"ومن طريقه البيهقي في  ،5"جامعه"أخرجه معمر في 

سمعت  :أخبرنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليه قال ":ثقات، غير أن ابن أبي حاتم قال
أدخل بينه وبين أبي رافع : قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا، قال أبي :قال شعبة: قال :أبي يقول

  .7"خالس والحسن

من طريـق  8"مصنفه"أوردها ابن أبي شيبة في : متابعتان، المتابعة األولى ولهذه الطريق
ضعيف ألن مصعب بن شيبة وإسناده مصعب بن شيبة عن يحيى بن جعدة عن خالد بن الوليد، 

                                                           

ثقة، حافظ، مصنف شهير عمي في آخر عمـره  : مام بن نافع الحميري موالهم أبو بكر الصنعانيهو عبد الرزاق بن ه 1
، )1/354(تقريـب التهـذيب   ابـن حجـر،   : انظر.فتغير وكان يتشيع، مات سنة إحدى عشرة، وله خمس وثمانون سنة

  ).4064(رقم
ثقة مأمون، وقال أحمد : بصري، سكن اليمن، ثقة،وقال النسائي: هو معمر بن راشد األزدي الحداني موالهم، قال العحلي 2

عليكم بهذا الرجل فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه يعني معمراً، قال الواقدي : ابن حنبل عن عبد الرزاق بن جريج
، )10/243(تهـذيب التهـذيب   ابـن حجـر،  : انظر. مات سنة أربع: ى وعليمات سنة ثالث، وقال أحمد ويحي: وجماعة

  ).439(رقم
. هو قتادة بن دعامة السدوسي، ويكنى أبا الخطاب، وكان ثقة، مأموناً، حجة في الحديث، توفي سنة سبع عشرة ومائـة  3

 ).7/17(الطبقات الكبرىابن سعد، : انظر
تقريـب   ابـن حجـر،  :انظـر .ثقة ثبت، مشهور بكنيته، مـن الثانيـة  : رةهو نفيع الصائغ أبو رافع المدني نزيل البص 4

  ).7182(، رقم)1/565(التهذيب
حبيب الرحمن : هـ، تحقيق1403/ 2باكستان، ط –، المجلس العلميجامع معمر بن راشد، )هـ153:ت(معمر بن راشد  5

 ،  )1/332(، )9831(األعظمي ، حديث رقم
  ،)6/390(، )4385(، حديث رقمشعب اإليمان البيهقي، 6
هــ   1/1397بيـروت، ط  -، مؤسسة الرسالةالمراسيل، )هـ327: ت(ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 7
)1/168 .( 
  ).5/50(، )23599(، حديث رقممصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة،  8
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:" ، وقال فيه ابن حجر1"ليس بالقوي، وال بالحافظ: روى مناكير، وقال الدارقطني: أحمدفيه قال 
  .2"لين الحديث

من طريق المسـيب  4"المعجم الكبير"، وفي3"الدعاء"أوردها الطبراني في : الثانيةالمتابعة 
بن واضح عن معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن بكر بن عبد اهللا المزني عن أبي العالية 

  .5"يتكلمون فيهالمسيب بن واضح "ضعيف ألن وإسناده عن خالد بن الوليد، 

: إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال شكى د خالد بن الوليأن هذه الروايات في و
أال أعلمك كلمات علمنيهن جبريل عليـه  : إني أجد فزعاً بالليل فقال النبي عليه الصالة والسالم

  ...السالم

  .، لكن تبين لك ما فيه من العلل6وقد صححه األلباني، ضعيف هذا الحديث: خالصةال

  أعوذ بوجه اهللا العظيم الذي ليس شئ أعظم منه، وبكلمات  ":عن كعب األحبار كان يقول. 25

ما لم أعلم، مـن  واهللا التامات التي ال يجاوزهن بر، وال فاجر، وبأسمائه كلها ما قد علمت منها 
  .8"، وبرأ7شر ما خلق، وذرأ

عن كعـب  11عن القعقاع بن حكيم10عن سمي مولى أبي بكر 9"الموطأ"في  أخرجه مالك
  .، بإسناد صحيحموقوفاًاألحبار 

                                                           

  ).3333(، رقم)3/123(الضعفاء والمتروكونابن الجوزي،  1
  ).6691(، رقم)1/533(التهذيبابن حجر، تقريب  2
 ).1/332(، )1083(، حديث رقمالدعاءالطبراني،  3
  ).4/114(، )3838(، حديث رقمالمعجم الكبيرالطبراني،  4
هـ، 1/1397،طالتاريخ األوسط ،)هـ256:ت(انظر البخاري، محمد بن إسماعيل بن المغيرة.يتكلمون فيه: قال البخاري 5

   ).2/385(محمود إبراهيم زايد : حلب، تحقيق –دار الوعي
  ).33-74(، رقم)1/76(صحيح الجامع الصغير وزيادتهاأللباني،  6
  ).15/5(، تهذيب اللغةاألزهري: انظر. أي خلقهم: الذارئ، وهو الذي ذرأ الخلق: من صفات اهللا: قال األزهري: ذرأ 7
  ).1/84(تفسير الرازيالرازي،  8
 ).5/1388(، )3502(رقم ، حديثالموطأمالك،  9

 ).4/315(الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،: انظر. ثقة: سألت أبي عن سمي فقال: قال ابن أبي حاتم 10
  ).8/383( تهذيب التهذيب ابن حجر،: انظر.ليس بحديثه بأس: ثقة، وقال أبو حاتم: قال أحمد وابن معين 11
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أعوذ  ":في منامي، فقال له رسول اهللا قل 1وعرقال يا رسول اهللا إني ُأ: عن خالد بن الوليد. 26
  ".بكلمات اهللا التامات من غضبه، وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون

  ).17(، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقمضعيفهذا الحديث 

يه وسلم ليلـة الجـن وقراءتـه    اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبي صلى اهللا علما ". 27
  . 2"ودعوته إياهم إلى اإلسالم ،عليهم

: عن عامر الشـعبي قـال   ":ولفظه" صحيحه"ة أخرجها مسلم في وهي رواية ثابت: قلت
فقال : ؟ قالسألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة الجن

هل شهد أحد منكم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ليلـة   : علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت
ال، ولكنّا كنّا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسـناه فـي   : الجن؟ قال

ت بها قوم، فلما أصـبحنا إذ  فبتنا بِشّر ليلة با: ، قال4، أو اغتيل3طيراستُ: األودية والشعاب، فقلنا
يا رسول اهللا فقدناك، فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بهـا  : هو جاء من قبل حراء، فقلنا

فانطلق بنا فأرانـا آثـارهم   : أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فقال.قوم
سم اهللا عليه يقع في أيديكم أوفـر مـا   لكم لكل عظم ذكر ا " :ثار نيرانهم وسألوه الزاد؟ فقالوآ

فـال تسـتنجوا بهمـا    : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم
  .5"فإنهما طعام إخوانكم

                                                           

هــ،  1/1424، طشرح الزرقاني على اإلمام مالكبن عبد الباقي،  محمد: انظر. أي يحصل لي روع، أي فزع: ُأروع 1
 ).4/538(طه عبد الرؤوف سعد: القاهرة، تحقيق -مكتبة الثقافة الدينية

 ).1/84(الرازي، تفسير الرازي 2
شرح (، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)هـ676:ت(النووي، يحيى بن شرف: نظر. أي طارت به الجن: استطير 3

 ).4/170(بيروت -هـ، دار إحياء التراث العربي2/1392، ط)على مسلم النووي
 ).4/170(النووي، شرح النووي على مسلم: انظر. أي قتل سراً: اغتيل 4
، )45-150(، حـديث رقـم  )باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة علـى الجـن  /كتاب الصالة(صحيح مسـلم مسلم،  5
  .عبد األعلى بن عبد األعلى عن داود بن أبي هند بهمن طريق محمد بن المثنى عن ) 1/332(
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وحدثنيه علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا  ":قاللمسلم وفي رواية 
وسألوه الزاد، وكانوا من جن الجزيرة إلى آخـر  : قال الشعبيوآثار نيرانهم، ..اإلسناد إلى قوله

  .1"الحديث من قول الشعبي مفصالً من حديث عبد اهللا

حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن داود : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ":وفي رواية أخرى
آثار نيـرانهم،  إلى قوله و ...عن الشعبي عن علقمة عن عبد اهللا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .2"ولم يذكر ما بعده 

عن عيسى بن مريم عليهما السالم دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من بني آدم، فـأراه  ". 28
، وإذا لـم  3ذلك، فإذا رأسه مثل رأس الحية، واضع رأسه على قلبه، فإذا ذكر اهللا تعالى خـنس 

 .4"يذكره، وضع رأسه على حبة قلبه

من طريق فرج بن فضالة عن عروة بن رويـم أن  5"األولياء حلية"أخرجه أبو نعيم في 
ضعيف جـداً فيـه   وإسناده ، ..."يا رب، أرني موضع الشيطان: عيسى بن مريم دعا ربه، فقال

  : انعلت

  .6"فرج بن فضالة منكر الحديث. "1

 تابعي عامة أحاديثه مراسيل لقي أنساً ":، قال أبو حاتم عن عروة بن رويمهذا الحديث مرسل. 2
  .7"وأبا كبشة

                                                           

 ).1/332(، ))450(-150(، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  1
 ).1/332(، ))450(-151(، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  2
/ 1بغـداد، ط  -، مطبعـة العـاني  غريب الحديث، )هـ276: ت(ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم: انظر. أي انقبض: خنس 3

 ).3/705(هـ1397
  ).1/84(تفسير الرازيالرازي،  4
  ).6/123(حلية األولياءأبو نعيم، 5
 ).314(، رقم)1/114(الضعفاء الصغيرالبخاري، 6

  ).2211(، رقم)6/396(الجرح والتعديل بن أبي حاتم،7
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، وابـن شـاهين فـي    2"الدعاء"، والطبراني في 1"مسنده"وقد روى نحوه أبو يعلى في 
  5"شعب اإليمـان "، والبيهقي في 4"حلية األولياء"، وأبو نعيم في 3"الترغيب في فضائل األعمال"

 ن إن الشـيطا  ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممن طريق زياد النميري عن أنس بن مالك قا
هكذا رواه : قلت". على قلب ابن آدم، فإن ذكر اهللا خنس، وإن نسي اهللا التقم قلبه 6واضع خطمه

ن عيسى بن مريم دعا ربـه أن يريـه موضـع    إأنس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم يقل 
  .7"زياد بن عبد اهللا ضعيف"ضعيف ألن النميري وهو  إسنادهبني آدم، و الشيطان من

الحديث ضعيف جداً وهو مرسل، وقد روي عن أنس مرفوعـاً بنحـوه ولكنـه    هذا : خالصةال
  .ضعيف

  .8"إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ":قال عليه الصالة والسالم. 29

عـن صـفية   : "، منها لفظ البخاريبعدة ألفاظ " صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
: ييد وعنده أزواجه فَرحن، فقال لصفية بنت حكان النبي صلى اهللا عليه وسلم في المسج ":قالت

ال تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار ُأسامة، فخرج النبي صلى اهللا عليه وسلم معها 
فلقيه رجالن من األنصار، فنظرا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم أجازا، وقال لهمـا النبـي   

إن : سبحان اهللا يـا رسـول اهللا، قـال   : تعاليا إنها صفية بنت حيي، قاال: صلى اهللا عليه وسلم
  .9"وإني خشيت أن يلقى في أنفسكما شيئاًالشيطان ليجري من اإلنسان مجرى الدم، 

                                                           

  ).7/278(، )4301(، حديث رقم، مسند أبو يعلىأبو يعلى 1
 ).1/521(، )1862(، حديث رقمالدعاءالطبراني،  2
  ).1/561(، )155(رقم حديثالترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك، ابن شاهين،  3
  ).6/268ج(حلية األولياء أبو نعيم، 4
   ).2/74(، )536(، حديث رقم، شعب اإليمانالبيهقي 5
  ).7/116(تهذيب اللغةاألزهري، : انظر. مقدم أنفه وفمه،: خطمه 6
   ).2087(، رقم)1/220(تقريب التهذيبوابن حجر، ).2232(، رقم)1/243(المغني في الضعفاءالذهبي،  7
 ).1/84(تفسير الرازيالرازي،  8
). 3/50(،)2038(، حـديث رقـم  )زيارة المرأة زوجها في اعتكافـه : باب/ كتاب االعتكاف(صحيح البخاريالبخاري،  9

هـل يخـرج المعتكـف    : باب/ كتاب االعتكاف" (إن الشيطان ليبلغ من اإلنسان مبلغ الدم"وأخرجه البخاري أيضاً بلفظ 

باب بيان أنه يسـتحب  /كتاب اآلداب(صحيح مسلم مسلم،. وانظر أيضاً ألفاظ مسلم.)3/94(،)2035(، حديث رقم)لحوائجه
/ 4(، )24، 23(، حـديث رقـم  )لمن رئي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول هذه فالنة ليدفع ظن السوء به

1712 .(   
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 :وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: ، قيل"ما منكم أحد إال وله شيطان ":قال عليه الصالة والسالم .30
  .1"وال أنا، إال أن اهللا أعانني عليه فأسلم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه   -رضي اهللا عنها-عن عائشة "صحيحه"أخرجه مسلم في 
ما لك يـا عائشـة   : عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال تُرغُفَ: وسلم خرج من عندها ليالً، قالت

أغ،تأو قـد  : ال يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ِلي وما :فقلت ر
 نعم،: قال ومع كل إنسان، :قلت نعم، :قال يا رسول اهللا أو معي شيطان،: جاءك شيطانك؟ قالت

ما منكم  ":، وفي رواية2"نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم: ومعك يا رسول اهللا؟ قال: قلت
وإيـاي إال أن اهللا  : وإياك يا رسـول اهللا؟ قـال  : من أحد إال وقد وكِّل به قرينه من الجن، قالوا

من الجن، وقرينـه   هوقد وكِّل به قرين ":ةوفي رواي. 3"فال يأمرني إال بخير أعانني عليه فأسلم،
  .4"من المالئكة

  .5"إنه زاد إخوانكم من الجن ":اهللا عليه وسلم في الروث والعظمقال صلى . 31

أنه كان يحمل مع النبي  -رضي اهللا عنه–عن أبي هريرة "صحيحه"أخرجه البخاري في 
أنـا أبـو    :فقـال  من هذا؟ :يتبعه، فقالصلى اهللا عليه وسلم إدواةً لوضوئه وحاجته، فبينما هو 

بها، وال تأتني بعظم وال بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في  6نفضابغني أحجاراً أست: هريرة، فقال
مـا بـال   : حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ثم انصرفت، حتى وضعتها إلى جنبه، في طرف ثوبي،

                                                           

  ).1/84(تفسير الرازيالرازي،  1
تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان :باب/كتاب صفة القيامة والجنة والنار(صحيح مسلممسلم،  2

  ).2168 /4(، )70(، حديث رقم)قريناً
لفتنة الناس وأن مع كل إنسـان  تحريش الشيطان وبعثه سراياه :باب/كتاب صفة القيامة والجنة والنار(صحيح مسلممسلم،  3

 ).4/2167(، ))2741(-69(، حديث رقم)قريناً
  ). 4/2168(، )69(، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  4
  ).1/85(تفسير الرازيالرازي،  5
 ).1/256( ، فتح الباريابن حجر: انظر. أستفعل من النَّفض وهو أن تهز الشيء ليطير غباره: أستنفض 6
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ونعم الجـن، فسـألوني    1يبينهما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نص :العظم والروثة؟ قال
  .2"الزاد، فدعوت اهللا لهم أن ال يمروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعاماً

إن الشيطان ليجري من بني آدم مجـرى الـدم، أال فضـيقوا     ":قال عليه الصالة والسالم .32
  .3"مجاريه بالجوع

ولكـن  ) 29(رقم قد تقدم تخريجه عند حديثوالجملة األولى من هذا الحديث صحيحة، 
ـ  بحثت طويالً ولم أجد هـذه الزيـادة،  ، وقد "أال فضيقوا مجاريه بالجوع "دون زيادة د قـال  وق

، "فضيقوا مجاريه بـالجوع "متفق عليه بدون زيادة : قال العراقي "":كشف الخفاء"العجلوني في 
  .4"فإنه مدرج من بعض الصوفية

لنظـروا إلـى    ؛يحومون على قلوب بني آدم لوال أن الشياطين ":قال عليه الصالة والسالم. 33
  .5"ملكوت السماوات

أخرجه أحمد : لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى اإلمام أحمد حديثاً بلفظ آخر قريب منه: قلت
ل رسـول اهللا  من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي الصلت عن أبي هريرة قا" مسنده"في 

فنظرت فوق فإذا أنا  لما انتهينا إلى السماء السابعة،رأيت ليلة أسري بي،  ":صلى اهللا عليه وسلم
برعد وبرق وصواعق، ثم أتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، 

 6هؤالء أكلة الربا، فلما نزلت إلى السماء الدنيا فإذا أنا بِـرهج  :قال من هؤالء يا جبريل؟: فقلت
ون على أعين بني آدم أن ال يتفكـروا  فُرِحالشياطين ي: قالمن هؤالء؟ : ودخان وأصوات، فقلت

                                                           

 ).7/172(فتح الباريابن حجر، : انظر. رة بالجزيرة بلدة مشهو: نصيبين 1
  ).5/46)( ، )3860(، حديث رقم)ذكر الجن:باب/كتاب المناقب(صحيح البخاري البخاري، 2
  ).1/85(تفسير الرازيالرازي،  3
: هـ، تحقيـق 1/1420،المكتبة العصرية، طكشف الخفاء ومزيل اإللباس، )هـ1162:ت(العجلوني، إسماعيل بن محمد 4

  ).1/250(عبد الحميد بن أحمد بن يونس بن هنداوي
  ).1/85(تفسير الرازيالرازي،  5
  ).3/398(، العينالفراهيدي: انظر. الغبار: الرهج: رهج 6
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وإسناده ضعيف ألن علي بن زيد . 1"في ملكوت السماوات واألرض، ولوال ذلك لرأت العجائب
  .3"أبا الصلت مجهول "، و2"بن جدعان ضعيف

 أكلـة الربـا  قصة ولكنه اقتصر على  هذا الحديث على نحو رواية أحمد وروى ابن ماجه: قلت

من طريق علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبـي  أيضاً  4"سننه"في  أخرجه ابن ماجه وقد: فقط
  .وقد تكلم الكالم في ضعف هذا اإلسناد، وقد أخرجه ابن ماجه بدون لفظ الرازي. هريرة به

رواه أحمد، وروى ابن ماجه منه قصـة أكلـة   :" هذا الحديث ضعيف، وقال الهيثمي :خالصةال
  .5"ا، وفيه أبو الصلت ال يعرف، ولم يرو عنه غير علي بن زيدالرب

  .6"القبر روضة من رياض الجنة: "قال عليه الصالة والسالم. 34

العوفي عن أبي سعيد الخـدري   من طريق عطية بن سعد" الجامع"أخرجه الترمذي في 
أما إنكـم  : ، قال7يكتشروندخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصاله، فرأى ناساً كأنهم  ":قال

لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى، فأكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يأت 
 أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت: على القبر يوم إال تكلم فيه، فيقول

من رياض الجنة، أو حفـرة مـن حفـر    إنما القبر روضة  ":فذكر الحديث إلى أن قال ...الدود

                                                           

  ).14/365(، )8757(، وحديث رقم)14/285(، )8640(رقم حديثمسند أحمد، أحمد،  1
يقلب األحاديث، وذكر شعبة أنه اخـتلط، وقـال أحمـد    : زيدضعفه ابن عيينة، وقال حماد بن : علي بن زيد بن جدعان2

ال يحتج به، وقال أبو زرعة ليس بقـوي يهـم   : ضعيف في كل شئ، وقال الرازي: ليس بشئ، وقال يحيى مرة: ويحيى
  ).2/193( الضعفاء والمتروكونابن الجوزي،: انظر.ويخطئ فكثر ذلك، فاستحق الترك

تهـذيب  ابـن حجـر،  : انظـر .لم يذكر فيه جرح وال تعديل: لي بن زيد بن جدعانعن أبي هريرة وعنه ع: أبو الصلت 3

  ).12/135(التهذيب
 ).276(،)2273(، حديث رقم)التغليظ في الربا: باب/ كتاب التجارات( ، سنن ابن ماجهابن ماجه 4
 ).1/66(مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي،  5
  ).1/92(تفسير الرازيالرازي،  6
قـوت المغتـذي   ، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: انظر. ظهور األسنان للضحك: الكشر: يكتشرون 7

  ).2/595( هـ 1424، على جامع الترمذي
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تابعي مشهور مجمـع   ":قال الذهبي، 2"بن سعد العوفي عطية"ل وهذا إسناد ضعيف ألج. 1"النار
  .3"على ضعفه

من طريق  "المعجم األوسط"أخرجه الطبراني في : الشاهد األول: ناولهذا الحديث شاهد
محمد بن أيوب عن أبيه عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريـرة  

ما يأتي :" خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في جنازة، فجلس إلى قبر منها، فقال: قال
ذلق م بأني يا ابن آدم، كيف نسيتني؟ ألم تعل: 4على هذا القبر من يوم إال وهو ينادي بصوت طلق

بأني بيت الوحدة، وبيت الغربة، وبيت الوحشة، وبيت الدود، وبيت الضيق، إال من وسـعني اهللا  
محمد بن أيوب بن سويد يروي عن أبيه األشياء الموضوعة، "وإسناده ضعيف جداً ألن ، 5"عليه

  .7"ليس بثقة ":النسائيفيه قال  :، وأيوب بن سويد6"ال يحل االحتجاج به وال الرواية عنه

من طريق عمر بن شيبة بن أبي  8"إثبات عذاب القبر"أخرجه البيهقي في : الشاهد الثاني
القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة مـن  :" شجعي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظكثير األ

  .9"عمر بن شيبة مجهول"وإسناده ضعيف ألن  ،"رياض الجنة

  ،" ...القبر روضة"حديث  ":والفتني ، وقال كل من السخاويهذا الحديث ضعيف :خالصةال

                                                           

، )باب منه/أبواب صفة القيامة والرقائق والورع" (هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: "وقال الجامعالترمذي، 1
  ).4/640)(  ،)2460(حديث رقم

  .41تقدمت ترجمته ص  2
  ).4139(، رقم)2/436(المغني في الضعفاءالذهبي،  3
لسـان  : أذلقت السنان إذا أرهفته، والذالفة في اللسان خفته وسرعة مروره على الكالم، ويقال: حده، يقال: ذلق كل شيء 4

ـ 388:ت(هيمالخطابي، حمد بـن محمـد بـن إبـرا    : انظر. سرعة الرمي: واالذالق: طلق ذلق ، معـالم السـنن،   )هـ
 ).3/320(حلب–هـ، المطبعة العلمية 1/1351ط
  ).8/273( ،)8613(، حديث رقمالمعجم األوسط الطبراني،  5
 ).2/299(المجروحينابن حبان،  6
   ).29(، رقم)1/16(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  7
شرف : هـ، تحقيق1405/ 2عمان، ط -دار الفرقان ،إثبات عذاب القبر، )هـ458:ت(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي8

  ).1/55(، )50(محمود قضاة، حديث رقم
   ).618(، رقم)6/115(الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  9
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 وقال األلباني عن هذا الحديث من طريق أبـي ، 1"للترمذي والطبراني، وسند كل منهما ضعيف
  .3"موضوع ":وقال عنه من طريق أبي هريرة ،2"ضعيف جداً ":سعيد الخدري

  .4"من عرف نفسه فقد عرف ربه ":قال عليه الصالة والسالم. 35

 ":وقـال " الموضـوعات  ":بهذا اللفظ، وقد ذكره الصاغاني في كتابهلم أقف على حديث 
وبعـض   ":، وقال ابن تيمية5"من عرف نفسه فقد عرف ربه ":فمن األحاديث الموضوعة قولهم

الناس يروي هذا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وليس هذا من كالم النبي، وال هو شيء مـن  
هذا الحديث لم يصح ولم يثبت كما قالـه   ":وقال السفيري، 6"كتب الحديث، وال يعرف له إسناد

ال من كالم النبـي صـلى اهللا عليـه     7النووي في فتاويه، وهو من كالم يحيى بن معاذ الرازي
  .9"ال أصل له: وقال األلباني، 8"وسلم

  .هذا الحديث موضوع :خالصةال

                                                           

، دار المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة،)هـ902:ت(السخاوي، محمد بن عبد الرحمن 1
والفتني، محمد طاهر بـن  ).758(، رقم)1/484(محمد عثمان الخشت : هـ، تحقيق1405/ 1بيروت، ط -الكتاب العربي

 ).1/216(هـ، 1/1343، إدارة الطباعة المنيرية، طتذكرة الموضوعات، )هـ986:ت(علي
، )2/184) (ت.د(الريـاض،   –مكتبة المعارف ضعيف الترغيب والترهيب،، )هـ1420:ت(األلباني، محمد ناصر الدين 2

  ).1944(رقم
  ).1945(، رقم)2/184(ضعيف الترغيب والترهيباأللباني،  3
 ).1/91(تفسير الرازيالرازي،  4
هــ،   1405/ 2دمشق، ط -، دار المأمون للتراثالموضوعات، )هـ650:ت(الصاغاني، الحسين بن محمد بن الحسين 5

  .)28(، رقم)1/35(نجم عبد الرحمن خلف: تحقيق
مجمع الملك فهد : ، الناشر)1416/بال طبعة(، مجموع الفتاوى ،)هـ728: ت(ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 6

  ).16/349(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: المدينة المنورة، تحقيق -لطباعة المصحف الشريف
يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ تكلم في علم الرجـاء وأحسـن   : ، وقال"طبقات الصوفية"ذكره السلمي في كتابه 7

، دار طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصـوفيات ، )هـ412:ت(السلمي، محمد بن الحسين: انظر.الكالم فيه
  ).14(، رقم)1/198(القادر عطا مصطفى عبد: هـ، تحقيق1/1419بيروت، ط-الكتب العلمية

المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى اهللا عليه وسـلم مـن   ، )هـ956: ت(السفيري، محمد بن عمر 8
  ).1/458(هـ 1/1425بيروت، ط -، دار الكتب العلميةصحيح البخاري

  ).66(، رقم)1/165(سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على األمةاأللباني،  9
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 .1"سبحانك اللهم وبحمدك" :والسالم قال عليه الصالة. 36

 : وفيما يأتي بيانها .النبي صلى اهللا عليه وسلم هذه الكلمات عقب وقائع مختلفةقال 

وتبارك اسـمك،   سبحانك اللهم وبحمـدك  ":إذا قام من الليل كبر ثم يقول كان رسول اهللا .1
ثالثاً " اهللا أكبر كبيراً "، ثم يقول" إله إال اهللا ثالثاًال "ثم يقول " وتعالى جدك، وال إله غيرك

  ".باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونفثه ، أعوذ"

وابـن   ،4"سـننه "والنسائي في  ،3"الجامع"واللفظ له، والترمذي في  2"سننه"أخرجه أبو داود في 
عن جعفر بـن سـليمان    من طرق 7"سننه"، والدارمي في6"مسنده"، وأحمد في 5"سننه"ماجه في 

  . الضبعي عن علي بن علي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً

، وأخرجه النسائي وابن ماجـه  "ثالثاُ"ال إله إال اهللا ":ي دون ثم يقولوالحديث عند الترمذ
نك اللهـم  سـبحا  "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا افتتح الصـالة يقـول   "مختصراً بلفظ

ثالثاً، " ال إله إال اهللا ":الحديث عند الدارمي دون ثم يقولو. فقط بدون الزيادة" غيرك ..وبحمدك
  .ثالثاً "اهللا أكبر كبيراً "و

 ".الكبـر : الشعر، ونفخـه : الموتة، ونفثه: همزه: قال جعفر ":وجاء في رواية الدارمي
وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بـن   ":ده ضعيف، قال الترمذي في روايتهوإسنا

ابن حبان وقال : قلت". ال يصح هذا الحديث: سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد

                                                           

  ).1/98(تفسير الرازيالرازي،  1
باب مـن  /كتاب الصالة " (وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسالً:" وقال سنن أبو داودأبو داود،  2

لم  ولم أجد من ذكر هذه العلة غير أبي داود، ومع ذلك فهو: قلت). 1/206(، )775(، حديث رقم)رأى االستفتاح بسبحانك
  ...".يقولون"يجزم بها،بل قال 

 ).2/9(، )242(، حديث رقم)باب ما يقول عند افتتاح الصالة/أبواب الصالة(، الجامعالترمذي 3
 ).2/123(، )899(، حديث رقمسنن النسائيالنسائي،  4
 ).1/265(، )806(، حديث رقم)باب افتتاح الصالة/كتاب إقامة الصالة والسنة فيها(سنن ابن ماجهابن ماجه،  5
 ).18/51(، )11473(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  6
  ،)2/789(، )1275(، حديث رقم)باب ما يقال بعد افتتاح الصالة/كتاب الصالة(سنن الدارمي الدارمي، 7
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كان ممن يخطئ كثيراً على قلة روايته، ممن ينفرد عن األثبات بما ال  ":عن علي بن علي أيضاً
  .نفرداوهو في هذا الحديث قد . 1"ذا انفرديشبه حديث الثقات، ال يعجبني االحتجاج به إ

 : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا افتـتح صـالته قـال    ":بلفظ شاهدوللحديث 
أخرجه أبو داود فـي   :..)من دون زيادة التكبير والتهليل(فقط " غيرك ..سبحانك اللهم وبحمدك

حدثنا عبد السالم بن حـرب   :قالحدثنا طلق بن غنام  :حدثنا حسين بن عيسى قال :قال 2"سننه"
وهـذا  " :شة مرفوعاً، وقال أبو داود عقبهالمالئي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائ

الحديث ليس بالمشهور عن عبد السالم بن حرب، لم يروه إال طلق بن غنام، وقد روى قصـة  
عبد السالم بن  " ذلك أيضاًوزد على : قلت". الصالة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئاً من هذا

  .3"حرب المالئي كان به ضعف في الحديث

حدثنا الحسن بن عرفـة  : قال4"الجامع"أخرجه الترمذي في : والحديث عن عائشة أيضاً
 .حدثنا علي بن محمد وعبـد اهللا بـن عمـران   : قال 5"سننه"ويحيى بن موسى، وابن ماجه في 

حـدثنا  : قالوا) ي بن محمد وعبد اهللا بن عمرانالحسن بن عرفة ويحيى بن موسى وعل( أربعتهم
قـال  . أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعـاً 

  ".هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه  ":الترمذي

  . هذا الحديث ضعيف: خالصةال

وسلم تلك الكلمات كفارة للمجلس، فقد كان رسول اهللا صلى اهللا النبي صلى اهللا عليه قال  .2
، أشهد أن ال سبحانك اللهم وبحمدك "عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس

  ".هذه كفارة لما يكون في المجلس ":ويقول"أنت، أستغفرك وأتوب إليك إله إال

                                                           

  ).691(، رقم)2/112( لمجروحينابن حبان، ا 1
   ).1/206(، )776(حديث رقم، )باب من رأى االستفتاح بسبحانك/كتاب الصالة( سنن أبو داود أبو داود، 2
الطبقات  ابن سعد،: انظر. ويكنى أبا بكر، توفي بالكوفة سنة سبع وثمانين في خالفة هارون، وكان به ضعف في الحديث 3

   ).4067(، رقم)1/355(الكبرى
  ). 234(، رقم)2/11(الجامع الترمذي، 4
 ).1/265)( ، )806(، حديث رقم)إفتتاح الصالة:باب/كتاب إقامة الصالة والسنة فيها( سنن ابن ماجةابن ماجه،  5
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  1"سننه"أخرجه أبو داود في 

 4أن عبدة بـن سـليمان   3وعثمان بن أبي شيبة 2اتم الجرجرائيحدثنا محمد بن ح: قال
عبدة بن سـليمان  (كالهما ،7حدثنا يعلى :قاال 6سننه"، والدارمي في 5"مسنده"أخبرهم، وأحمد في 

 10عن رفيع أبي العاليـة 9عن أبي هاشم الرماني 8عن الحجاج بن دينار) سليمان ويعلى بن عبيد
  .وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. عن أبي برزة األسلمي به

فقد كان رسول اهللا صـلى  . قال عليه الصالة والسالم تلك الكلمات عند ركوعه وسجوده .3
سبحانك اللهم ربنا وبحمـدك، اللهـم    ":م يكثر أن يقول في ركوعه وسجودهاهللا عليه وسل

 ."اغفر لي

                                                           

  ).4/265)( ، )4859(، حديث رقم)باب في كفارة المجلس/كتاب األدب(سنن أبو داود أبو داود، 1
عاشرة، مـات  ثقة، من ال: وهو محمد بن يونس الجرجرائي بجيمين بينهما راء ثم راء المصيصي، أبو جعفر، لقبي حبي 2

  ).5795(، رقم)1/472(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.سنة خمس وعشرين
وعثمان بن أبي شيبة هو اإلمام، الحافظ، الكبير، المفسر، أبو الحسن عثمان بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بـن   3

بعد الستين ومائة، حدث عنه البخاري  عثمان بن خواستي، العبسي، الكوفي، صاحب التصانيف وأخو الحافظ أبي بكر، ولد
، وأبو حاتم، والفسوي، وعدد كثير، سئل عنه أحمد بن "سننهما"ومسلم واحتجا بهما في كتابيهما، وأبو داود وابن ماجه في 

ط  سـير أعـالم النـبالء   الـذهبي،  : انظر. ثقة مأمون: ما علمت إال خيراً، وقال يحيى بن معين: حنبل فأثنى عليه وقال
  ).58(، رقم)11/151(لةالرسا

ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سـبع  : وهو عبدة بن سليمان الكالبي، أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن 4
  ).4269(، رقم)1/369(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر.وثمانين وقيل بعدها ع

   ). 33/15(، )19769(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  5
  ).  3/1739(، )2700(، حديث رقم)باب في كفارة المجلس/ومن كتاب اإلستئذان(سنن الدارمي الدارمي، 6
ثقة إال في حديثه عن الثوري ففيه لين، من كبار التاسعة، : هو يعلى بن عبيد بن أبي أمية، الكوفي، أبو يوسف الطنافسي 7

 ).7844(، رقم )1/609( تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.مات سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة
روايـة  (تاريخ يحيى بن معـين  ابن معين، : انظر. الحجاج بن دينار ثقة:سمعت يحيى بن معين يقول: عن الدوري قال 8

ال بأس به، وله ذكر في  مقدمة مسلم، مـن  : حجاج بن دينار الواسطي: وقال ابن حجر). 4874(،رقم)4/379( )الدوري
  ).1125(، رقم)1/152(التهذيب تقريبابن حجر، : انظر. السابعة

.. نافع حدث عن أبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى: يحيى بن دينار، وقيل: ثقة، حجة، قيل اسمه: أبو هاشم الرماني 9
سير أعالم الذهبي، : انظر.وآخرون، واحتجوا به في الكتب الستة، وهو ممن يجمع حديثه، توفي سنة اثنتين وثالثين ومائة

  ).897(، رقم)6/294.( ط دار الحديث النبالء
ثقة، كثير اإلرسال، من الثانية، مـات سـنة   : هو رفيع بالتصغير ابن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء والتحتانية 10

 ). 1953(، رقم)1/210(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر. بعد ذلك:ثالث وتسعين، وقيل: تسعين، وقيل
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  .1"صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 

  .2"إن هللا تعالى تسعة وتسعين اسماً:" قال عليه الصالة والسالم. 37

عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  :"، ولفظهما"صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
  .3"إن هللا تسعة وتسعين اسماً، مائة إال واحداً، من أحصاها دخل الجنة:" وسلم قال

   

                                                           

بـاب  /كتاب األذان (و). 1/158)( ، )794(، حديث رقم)باب الدعاء في الركوع/كتاب األذان(يصحيح البخارالبخاري،  1
بـاب مايقـال فـي الركـوع     /كتاب الصـالة ( صحيح مسلم ومسلم،).817(، رقم)1/163ج)(التسبيح والدعاء في السجود

 ).1/350) (والسجود
 ).98/ 1(تفسير الرازيالرازي،  2
ومسـلم،  ). 9/118(، )7392(، حديث رقم)إن هللا مائة اسم إال واحدًأ:باب / التوحيد  كتاب( صحيح البخـاري البخاري،  3

، حـديث  )في فضل أسماء اهللا تعالى وفضل مـن أحصـاها  : باب/ كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(صحيح مسلم
  ).4/3602(، )7762(-6(رقم
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  الفصل الثاني

الواردة في البسملة، وما األحاديث تخريج 
  ، والحكم عليهايتعلق بها
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  المبحث األول

  .عليها ، والحكم"في مباحث بسم اهللا الرحمن الرحيم"تخريج األحاديث الواردة 

  .2"بيا ذا الجالل واإلكرام 1ألظّوا :"قال عليه الصالة والسالم. 38

عن عبـد اهللا بـن    4حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني: قال 3"مسنده"أخرجه أحمد في 
  .به، بإسناد صحيح رجاله ثقات 7عن ربيعة بن عامر 6عن يحيى بن حسان 5المبارك

وإسناده ضعيف جـداً   ،من طريق يزيد الرقاشي عن أنس به 8"الجامع"أخرجه الترمذي في وقد 
  .9"يزيد بن أبان الرقاشي متروك" ألن

حدثنا المؤمل : حدثنا محمود بن غيالن قال: أيضاً قال 10"الجامع"الترمذي في وأخرجه 
هذا حديث : "ه إلى إعالل هذه الطريق فقالبقوأشار ع .حميد عن أنس به حماد بن سلمة عن عن

وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري عن  ،غريب وليس بمحفوظ
". عن حميد عن أنس وال يتابع فيه: ومؤمل غلط فيه فقال م وهذا أصح،النبي صلى اهللا عليه وسل

                                                           

 ).8/151(العينالفراهيدي، : انظر. أي سلِّموا بها وداوموا عليها، أي على هذه الكلمة 1
 ).1/110(تفسير الرازيالرازي،  2
  ).29/132(، )17596(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 3
: ى بن معـين هو إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني موالهم أبو إسحاق الطالقاني، قال أبو بكر بن أبي خثيمة عن يحي 4

: انظر. صدوق: ثقة ثبت، رمي باإلرجاء، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال في موضع آخر
  ).2/39(، تهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي

ي أبواب العلم ويكنى أبا عبد الرحمن، ولد سنة ثماني عشرة ومائة، وطلب العلم فروى رواية كثيرة، وصنف كتباً كثيرة ف5
وصنوفه، حملها عنه قوم وكتبها الناس عنهم، وكان ثقة، مأموناً، إماماً، حجة، كثير الحديث، ومات بهِيتَ منصـرفاً مـن   

  ).7/372(الطبقات الكبرىابن سعد، : انظر. الغزو سنة إحدى وثمانين ومائة
ال بأس به، وقـال  : راً حسن الفهم،وقال أبو حاتمكان شيخاً كبي: هو يحيى بن حسان البكري الفلسطيني، قال ابن المبارك6

 ).335(، رقم)11/198(تهذيب التهذيب ابن حجر،: انظر. ثقة: النسائي
أيضاً  ويقال أنه دئلي معدود في الصحابة ، له عـن   أألسديهو ربيعة بن عامر بن الهاد ويقال ابن بجاد األزدي ويقال  7

رواه عنه يحيى بن حسان الفلسطيني وقـد صـرح   " ظوا بيا ذا الجالل واإلكرامأل" النبي صلى اهللا عليه وسلم حديث واحد 
 ).488(، رقم)3/257(تهذيب التهذيبابن حجر، : انظر. بسماعه

، ) باب منـه /أبواب الدعوات"(هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير وجه: "وقال الجامع الترمذي، 8
  ). 5/539(، )3524(حديث رقم

  ).642(، رقم)1/110(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  9
   ). 5/450(، )3525(، حديث رقمالجامعالترمذي، 10
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 1"األحاديث المختارة"روح بن عبادة كما جاء في رواية عند المقدسي في : وقد تابع المؤمل: قلت
روايـة روح  ، ولكـن  وقد رواه روح بن عبادة عن حماد عن ثابت وحميد عن أنس 1"المختارة

رواه روح بن عبادة عن حماد عن ثابت وحميد عن " :نيكما قال الدارقطمعلولة باإلرسال أيضاً 
أنس، وخالفه أبو سلمة التبوذكي وحجاج بن منهال فروياه عن حماد عن ثابت وحميد في آخرين 

، وقد روي الصحيح عن حمادعن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهو  الحسن البصري مرسالًعن 
  .2"معلول باإلرسالعن مؤمل عن حماد كرواية روح رجاله موثقون لكنه 

من طريق رشدين بن سـعد عـن    3"المستدرك"أخرجه الحاكم في : شاهدولهذا الحديث 
ضعيف جـداً ألن  وإسناده موسى بن حبيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، 

  .4"رشدين بن سعد متروك الحديث"

عـن أنـس إال مـن     هذا الحديث صحيح من طريق ربيعة بن عامر، وهو ال يعرف: خالصةال
 طريق يزيد الرقاشي وهو متروك، وهو من طريق حماد عن حميد عن أنس معلول باإلرسـال، 

  .وهو ضعيف جداً من طريق أبي هريرة

اهللا ال إله : ما أعظم آية في كتاب اهللا تعالى؟ فقال: قال عليه الصالة والسالم ألبي بن كعب. 39
  .6"العلم أبا المنذر 5ليهنك:"فقال، )255:البقرة"(إال هو الحي القيوم

  .7"صحيحه"أخرجه مسلم في 

                                                           

األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم ،)هـ643:ت(ضياء الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد  المقدسي، 1

، )2065(ك بن عبد اهللا بن دهـيش، حـديث رقـم   عبد المل: هـ، تحقيق3/1420بيروت، ط -، دار خضرفي صحيحهما
)6/81(،  
 ).2365(، رقم)12/26(، علل الدارقطني الدارقطني، 2
 ).1/676(، )1837(رقم حديثالمستدرك على الصحيحين، الحاكم،  3
   ).203(، رقم)1/41(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  4
باب فضـل  /كتاب صالة المسافرين وقصرها(الباقي لصحيح مسلمشرح محمد فؤاد عبد : انظر. أي ليكن العلم هنيئاً الك 5

 ).1/556(، )258(، حديث رقم)سورة الكهف وآية الكرسي
  ).1/111(تفسير الرازيالرازي،  6
، )258(، حـديث رقـم  )باب فضل سورة الكهف وآية الكرسـي /كتاب صالة المسافرين وقصرها( صحيح مسلم مسلم، 7
)1/556.( 
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  .1"كان اهللا ولم يكن شيء غيره ":ة والسالم في خبر عمران بن حصينقال عليه الصال. 40

دخلت على النبي صلى اهللا  ":عن عمران بن حصين قال" صحيحه"ي أخرجه البخاري ف
اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا : تميم، فقال عليه وسلم، وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني

 اقبلوا البشرى يا أهل اليمن" :اليمن، فقال مرتين، ثم دخل عليه ناس من أهل"قد بشرتنا فأعطنا "
األمر؟ قـال  جئناك نسألك عن هذا  ":، قالوا"قد قبلنا يا رسول اهللا   ":، قالوا"إذ لم يقبلها بنو تميم
وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل  غيره،ن اهللا ولم يكن شٌئ كا ":عليه الصالة والسالم

ففـي لفـظ    .2" ..خلق السماوات واألرض، فنادى مناد، ذهبت ناقتك يا ابن الحصـين وشيء، 
  .البخاري قصة وزيادة على لفظ الرازي

قبلنا جئناك لنتفقه فـي الـدين   : قالوا ":ة عند البخاري عن عمران بن حصينوفي رواي
، قبلـه كان اهللا ولم يكن شـيء  : "ألك عن أول هذا األمر ما كان، قال عليه الصالة والسالمولنس

  .3"خلق السموات واألرض، وكتب في الذكر كل شيء ثموكان عرشه على الماء، 

  .4"ما من شيء أغير من اهللا عز وجل ":قال عليه الصالة والسالم. 41

وكالهما متفقان على لفظ الحديث عن أسـماء   ،"هماصحيح"أخرجه البخاري ومسلم في 
 ليس شيء أغير مـن اهللا عـز   ":ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالبكر أنها سمعت رس بنت أبي

  .5"وجل

                                                           

   ).1/112(يتفسير الرازالرازي، 1
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهـو أهـون   "باب ما جاء في قول اهللا تعالى /كتاب بدء الخلق(صحيح البخاريالبخاري،  2

 ).4/105(، )3191(، حديث رقم)27/الروم "(عليه
، )129/التوبة (، وهو رب العرش العظيم)7/هود (وكان عرشه على الماء"باب /كتاب التوحيد (صحيح البخاريالبخاري، 3

  ). 9/124(، )7418(حديث رقم
  ).1/112(، تفسير الرازيالرازي 4
بـاب  /كتاب التوبـة (صحيح مسلم ومسلم، ).5222(، رقم)7/35ج)(باب الغيرة/كتاب النكاح (صحيح البخاريالبخاري، 5

 ).4/2115(، )2672(-)37(، حديث رقم)تعالى وتحريم الفواحشغيرة اهللا اهللا 
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إن من أعظم الناس أجراً الوزير الصالح من أمير يطيعه فـي   ":قال عليه الصالة والسالم. 42
  .1"ذات اهللا

من طريق فرج بن فضالة  3"مسنده"والقضاعي في ، 2"معجمه"أخرجه ابن األعرابي في 
ما أحد من  ":، بلفظ قريب جداً من لفظ الرازيعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعاً

هـذا لفـظ ابـن    " الناس أعظم أجراً من وزير صالح مع إمام يطيعه يأمره بذات اهللا عز وجل
المسلمين فأراد اهللا به خيراً جعل معه  من ولى شيئاً من أمر ":، والحديث عند القضاعياألعرابي

  ".الحديث.. .وزيراً صالحاً، فإن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وما من رجل من المسلمين أعظم

  .4"منكر الحديث"وإسناده ضعيف جداً ألن فرج بن فضالة 

  .5"إن إبراهيم لم يكذب إال في ثالث اثنتين في ذات اهللا ":قال عليه الصالة والسالم. 43

بألفاظ متقاربة، وفيهما زيادة على لفظ الرازي، " صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
: لم يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات، اثنتين منهن في ذات اهللا عز وجـل، قولـه   :"ولفظ البخاري

بينا هو ذات يـوم  : ، وقال)63/األنبياء"(بل فعله كبيرهم هذا: "، وقوله)89/الصافات" (إني سقيم"
 ،...إن ها هنا رجالً معه امرأة من أحسن الناس: ة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل لهوسار

  .6"فذكر الحديث

   

                                                           

  ).1/114(تفسير الرازيالرازي،  1
  ).2/556(، )1057(رقم حديثمعجم ابن األعرابي، ابن األعرابي،  2
  ).1/321(، )542(، حديث رقممسند الشهابالقضاعي،  3
   ).2319(، رقم)2/205(التاريخ األوسطالبخاري،  4
  ).1/114(لرازي، تفسير االرازي 5
). 7/6(، )5084(، حديث رقم)باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها/كتاب النكاح(صحيح البخاريالبخاري،  6

  ،)4/1840(، )154(، حديث رقم)من فضائل إبراهيم الخليل عليه السالم: باب/كتاب الفضائل( صحيح مسلمومسلم، 
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 .2"في ذات اهللا  1ال تسبوا علياً فإنه كان مخشوشاً ":قال عليه الصالة والسالم. 44

  عـن أبـي سـعيد الخـدري      "لم أجد حديثاً بهذا اللفظ، وإنما وجدته بلفظ قريب منـه 
   :هللا عليـه وسـلم فينـا خطيبـاً فقـال     فقام رسول اهللا صـلى ا : اشتكى علياً الناس، قال: قال

  وهـذا الحـديث   ".في ذات اهللا، أو في سـبيل اهللا  3أيها الناس ال تشكوا علياً، فواهللا لهو أخيشن"
  حـدثنا يعقـوب   : قـال  4"مسـنده "أخرجه أحمـد فـي   ":  ..أيها الناس، ال تشكوا علياً ":بلفظ 

  حـدثني عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن     : قـال  7عن ابن إسحاق 6حدثني أبي: قال 5إبراهيمبن 
  عــن زينــب بنــت 9عــن ســليمان بــن محمــد بــن كعــب 8بــن معمــر بــن حــزم 

                                                           

ابـن  :انظـر .ماض جريء علـى الليـل  :دخل،ورجل مخش:الرجل في الشرخش :من خش وهو الولوج والدخول ويقال1
مبالغـة  : واخشوشن الشيء). 2/15)( هـ1399/بال طبعة(دار الفكر،مقاييس اللغة،،)هـ395:ت(فارس،أحمد بن فارس 

بن أبي ويحتمل أن المراد هنا من أن علي : قلت). 2/35(النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير، : انظر. في خشونته
رجل خشن في " :جمهرة اللغة"طالب كان يبالغ في تشدده في أحكام الدين فكأن هذا من خشونته ألنه جاء عند األزدي في 

بيـروت،   –، دار العلـم جمهرة اللغـة ، )هـ321:ت(األزدي، أبو بكر محمد بن الحسن: انظر. إذا كان متشدداً فيه: دينه
ومهما يكن فإني لم أعثر على هذه اللفظة إال عند اإلمام الرازي في ). 1/603(رمزي منير بعلبكي: هـ، تحقيق1/1987ط

  .تفسيره، فيحتمل أنه اختص بهذا اللفظ ، ولم يقف على لفظ الحديث األصلي كما سيأتي
 ).1/114(تفسير الرازيالرازي،  2
األزدي ، : انظـر ". ذات اهللاأخيشن فـي  "من الخشن ضد اللين، ورجل خشن في دينه إذا كان متشدداً فيه، وفي الحديث 3

  ).1/603( جمهرة اللغة
   ). 18/337(، )11817(، حديث رقممسند أحمد أحمد،  4
هو يعقوب بن إبراهيم الحافظ، اإلمام، أبو يوسف الزهري، المدني، نزيل بغداد، حدث عن أبيه وطائفة، وعنـه أحمـد    5

خيه سعد في الفضل، والورع، واإلتقان، وقال يحيى بن معين ثقة،جليل القدر، مقدم على أ: ، ذكره ابن سعد فقال..وإسحاق
  ).1/245(تذكرة الحفاظالذهبي، : انظر. ثقة: وغيره

هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وكان ثقة كثير الحديث، وكان عسراً فـي الحـديث، ومـات     6
ثقة حجة تكلـم  : وقال ابن حجر). 378(، رقم)1/465(ت الكبرىالطبقاابن سعد، : انظر. ببغداد سنة ثالث وثمانين ومائة

 ).177(، رقم)1/89(ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر. فيه بال قادح، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين
صدوق، مشهور بالتدليس عن الضعفاء، والمجهولين، وعن شـر مـنهم، وصـفه بـذلك أحمـد       :هو محمد بن إسحاق7

 .لكنه صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه: قلت). 1/51(طبقات المدلسينابن حجر، : انظر. اوالدارقطني وغيرهم
وعدة، وكان فقيهاً، ثقة، صواماً، قواماً، خيراً، مات بعد الثالثين ..هوأبو طوالة األنصاري، حدث عن أنس وعامر بن سعد8

 ).114(، رقم)15/251(ط الرسالة سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر.ومائة
الجـرح  ابـن أبـي حـاتم،    : انظـر . مديني ثقة: سئل أبو زرعة عن سليمان بن محمد بن كعب فقال: قال ابن أبي حاتم9

 ).606(، رقم)4/138(والتعديل
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زينـب بنـت كعـب هـي     ألن  ضـعيف؛ وهذا إسناد : قلت. عن أبي سعيد الخدري به 1كعب
، وهي متابعة أوردها 2توبعت من قبل ابن أبي سعيد قدإن لم يكن لها صحبة، و )مجهولة(مقبولة

، وابن أبي سعيد هو عبد الرحمن بن سعيد كما قال المزي، وهـو   3"فضائل الصحابة"أحمد في 
  .ثقة

األوسط والكبير، وأبو نعيم فـي   4"المعجمين"أخرجه الطبراني في : ولهذا الحديث شاهد
ن عن يزيد بن أبي زياد عن إسحاق بن كعب بن من طريق عبد الرحيم بن سليما 5"حلية األولياء"

وإسناده ضـعيف   ،"في ذات اهللا  6فإنه ممسوس،ال تسبوا علياً "بلفظ .بن عجزة عن أبيه مرفوعاً
  .8"إسحاق بن كعب مجهول الحال "، و7"يزيد بن أبي زياد ضعيف "ألن 

إن كانت زينب بنـت كعـب    ضعيفهو حديث " ..ال تشكوا علياً،: "هذا الحديث بلفظ :خالصةال
يث صـحيح  هذا حد :"قال الحاكمو .مجهولة، وإن لم تكن مجهولة ولها صحبة فالحديث صحيح

قد تبين أن زينب بنت : قلت .10"رواه أحمد ورجاله ثقات ":وقال الهيثمي، 9""اإلسناد، ولم يخرجاه

                                                           

 ميـزان اإلعتـدال   :الـذهبي :انظـر . حـديثها صـحيح  : مجهولـة، وقـال الترمـذي   : قال ابـن حـزم  : قال الذهبي 1
، )1/747(تقريـب التهـذيب    ابن حجر،: انظر.مقبولة من الثانية،ويقال لها صحبة:وقال ابن حجر).3040(قم،ر)2/108(

  من التابعين، وذكرها ابن عبد البر في الصحابة،" الثقات"ذكرها ابن حبان في : وقال في التهذيب).8596(رقم
: قلت)2805(، رقم )12/423(تهذيب التهذيب ، ابن حجر: انظر. وذكرها ابن منده، وأبو نعيم، وابن السكن في الصحابة

، وقصد بذلك أنها مجهولة الحـال،  "التقريب"فهي مختلف في صحبتها، فإن كانت تابعية فهي مقبولة كما قال ابن حجر في 
 .ولكنها توبعت من قبل ابن أبي سعيد كما سيأتي وهو ثقة

تهـذيب الكمـال فـي أسـماء      المـزي، : انظـر . يههو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، حدث عن أب: قال المزي 2
 ).3204(، رقم)1/629(الكاشفالذهبي، : انظر. م112ثقة توفي : قال الذهبي). 34/446ج(الرجال

 ).2/679(،)1161(، حديث رقمفضائل الصحابةابن حنبل،  3
، حـديث   المعجـم األوسـط  ،"لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد إال عبد الرحيم بـن سـليمان  : الطبراني، وقال 4

   ). 19/148(، )324(، حديث رقموالمعجم الكبير ).9/142(، )9361(رقم
  )1/68(حلية األولياءأبو نعيم،  5
  ).9361(، رقم)9/142ج(لسان العربابن منظور، : انظر. به مس من الجنون: الجنون، ورجل ممسوس: المس 6
ابـن حجـر،   : انظر. شيعياً، من الخامسة، مات سنة ست وثالثين ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وكان: قال ابن حجر 7

  ).1717(، رقم)1/601(تقريب التهذيب
  ).380(، رقم)1/102(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر 8
   ). 3/144(، )4654(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحين الحاكم، 9

  ).9/129(مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي،  10
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حـديث  ا، ولم نجزم بأن لها صحبة، فإن كانـت لهـا صـحبة فال   بنت كعب مختلف في صحبته
  .صحيح، وإن كانت تابعية فهي مجهولة الحال فالحديث ضعيف

د أن تجاه ":أي الجهاد أفضل؟ قال ":سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالعن أبي ذر . 45
  .1"نفسك وهواك في ذات اهللا عز وجل

من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن العالء بـن   2"حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم في 
" ، وأيضاً قتـادة وهـو   3"سعيد بن بشير ضعيف  "وهذا إسناد ضعيف ألن. أبي ذر به زياد عن

العالء بن زياد روى عن " ، وقد عنعن هنا، وأيضاً 4"قتادة بن دعامة السدوسي مشهور بالتدليس
، ومـن  6"الزهـد والرقـائق  "المبارك في  وقد أخرج نحوه ابن .5"أبي ذر وهو مرسل لم يدركه

عن أبي هـانئ   9عن حيوة بن شريح 8"مسنده"، وأحمد في 7"طريقه أخرجه الترمذي في الجامع
المجاهد من جاهد  ":عن فضالة بن عبيد مرفوعاً بلفظ 11عن عمرو بن مالك الجنبي 10الخوالني
  .وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات :قلت". في اهللا"، أو قال "هللا: "، وعند أحمد قال"نفسه هللا

                                                           

  ).1/114(تفسير الرازيالرازي،  1
  ).2/249(حلية األولياءأبو نعيم،  2
وهـو أبـو عبـد الـرحمن     ). 131(، رقم)1/49(الضعفاء الصغير البخاري،: انظر. يتكلمون في حفظه: قال البخاري 3

لـيس  منكـر الحـديث   : ليس بشيء، وضعف أمره أحمد بن حنبل، وقال ابن نمير: البصري، مولى بني نصر، قال يحيى
  كان: ضعيف، وقال ابن: بشيء، ليس بقوي في الحديث، يروي عن قتادة المنكرات، وقال النسائي

رديء الحفظ، فاحش الخطأ يروي عن قتادة ما ال يتابع عليه وعن عمرو بن دينار ما ال يعرف من حديثه، وقد وثقه شعبة 
  ).1369(، رقم)1/314( الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، : انظر. ودحيم

  ).44(، رقم)1/80(أسماء المدلسينالسيوطي،  4
  ).4568(، رقم)22/497(تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي، 5
   ).2/36(الزهد والرقائقابن المبارك،  6
  ).4/165( ، )1621(،حديث رقم)ما جاء في فضل من مات مرابطاً:باب/أبواب فضائل الجهاد(الجامعالترمذي،  7
   ). 39/375(، )23951(، حديث رقمأحمدمسند أحمد،  8
ثقة ثبـت، فقيـه،   : هو حيوة بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو بن شريح بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري 9

  ).1600(، رقم )1/185(، تقريب التهذيبابن حجر: انظر. زاهد، من السابعة، مات سنة ثمان وقيل تسع وخمسين
  ).1260(، رقم)1/355(الكاشفالذهبي، :انظر. م142ثقة، توفي  :هو حميد بن هانئ 10
ثقة، من الثالثة، مـات  : هو عمرو بن مالك الهمداني، أبو علي الجنبي بفتح الجيم، وسكون النون بعدها موحدة، مصري 11

 ).5105(، رقم)1/426(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر. سنة ثالث ومائة
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يختم على عمله إال الذي مات مرابطاً في ميت كل  ":والحديث قبله عند الترمذي وأحمد
نْسبيل اهللا فإنه يى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبرم."  

أن تجاهـد نفسـك    ":، أما بلفظ"هد من جاهد نفسه هللالمجا ":هذا الحديث صحيح بلفظ :خالصةال
  .فهو ضعيف "وهواك في ذات اهللا

إن للشيطان مصايد وفخوخاً منهـا   ":شير عن النبي صلى اهللا عليه وسلمعن النعمان بن ب. 46
  .1"البطر بأنعم اهللا، والفخر بعطاء اهللا، والكبر على عباد اهللا، واتباع الهوى في غير ذات اهللا

، وابن بشران في 3"اعتالل القلوب"ائطي في ، والخر2"األدب المفرد"أخرجه البخاري في 
كلهم من طريق يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي عن النعمـان بـن بشـير     4"أماليه"في 

وأخرجـه   ".الحـديث .. .وفخوخاً، وإن مصالي الشيطان 5إن للشيطان مصالياً  ":بلفظ. موقوفا 
  .بهذا السند مرفوعاً 6"شعب اإليمان"البيهقي في 

فيه يزيد بن أيهم وهو مقبول كمـا قـال ابـن حجـر فـي       اًومرفوع اًموقوف والحديث
أنـه  ": مقبول ":هذا الحديث، فقصد ابن حجر بقوله، ويزيد بن أيهم لم يتابع في رواية 7"التقريب"

  .ضعيف إذا انفرد

بالجملـة، فالحـديث    ":قال األلباني .ال يصح هذا الحديث مرفوعاً وال موقوفاً :خالصةال
ال يحتمـل الحـديث التحسـين    : قلـت . 8"مرفوعاً، ويحتمل التحسين موقوفاً، واهللا أعلمضعيف 

                                                           

 ).1/114(تفسير الرازيالرازي،  1
ـ 256: ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيـرة  2 / 3بيـروت، ط  –دار البشـائر األدب المفـرد،  ، )هـ

  ).553(، رقم)1/194(محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق)هـ1409
مكـة   -نـزار مصـطفى البـاز   : ، الناشراعتالل القلوب، )هـ327:ت(الخرائطي، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد  3

  ).1/49(، )95(حمدي الدمرداش، حديث رقم: ، تحقيق)هـ2/1421ط(، )كرمةالم
 ).1/260(، )1467(، حديث رقمأمالي بن بشران ابن بشران، 4
النهايـة  ابن األثير، : انظر. شبيهة بالشَّرك واحدتها مصالة، أراد ما يستفز به الناس من زينة الدنيا وشهواتها :المصالي 5

  ).3/51(في غريب الحديث واألثر
 ).10/478(، )7831(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  6
  ).7693(، رقم)1/599(تقريب التهذيبابن حجر،  7
، دار سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء علـى األمـة  ، )هـ1420:ت(األلباني، محمد ناصر الدين 8

 ).5/482(هـ1/1412الرياض، ط –المعارف
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ـ   ؛موقوفاً ديث، فالحـديث  ألن فيه موقوفاً يزيد بن أيهم وهو ضعيف، ولم يتابع في روايـة الح
ضعيف موقوفاً أيضاً، ولم يأت األلباني بطريق ُأخرى للحديث موقوفاً لكي يقول بأن هذا الحديث 

  .تحسين موقوفاًيحتمل ال

  .1"لم يكذب إبراهيم إلّا في ثالث اثنتين في ذات اهللا ":قال عليه الصالة والسالم. 47

 .)43(وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم ،هذا الحديث صحيح

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعـوذ بمعافتـك مـن     ":لسالمقال عليه الصالة وا .48
  .2"ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكعقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي 

  .)11(هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

أنا مع عبدي حـين  : يقول اهللا تعالى ":النبي صلى اهللا عليه وسلم قالأبي هريرة عن ن ع. 49
يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خيـر مـن   

إن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، وإن تقرب منه ذراعاً تقربـت منـه باعـاً، وإن    ملئه، و
  .3"جاءني يمشي جئته أهرول

  .من حديث أبي هريرة 4"صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 

لمـا خلـق اهللا    ":رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: لقاعن أبي صالح عن أبي هريرة  .50
  ".إن رحمتي تغلب غضبي: على نفسه، وهو مرفوع فوق العرش الخلق، كتب في كتابه

                                                           

  ).1/114(ازيتفسير الرالرازي،  1
  ).1/115(تفسير الرازيالرازي،  2
  ).1/115(تفسير الرازيالرازي،  3
، )7405(، حديث رقـم )28/آل عمران"(ويحذركم اهللا نفسه"باب قول اهللا تعالى/كتاب التوحيد (صحيح البخاريالبخاري،  4
،  )2(، حـديث رقـم  )باب الحث على ذكـر اهللا /كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار( صحيح مسلم ومسلم،). 9/121(
 ).4/2067(، )21(، حديث رقم)باب فضل الذكر والدعاء/كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار(، و)4/2061(
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عن أبي :" بعدة ألفاظ متقاربة، منها لفظ البخاري "صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
وهو يكتـب   الخلق كتب في كتابهخلق اهللا لما :" هريرة قال صلى اهللا عليه وسلمصالح عن أبي 

   .1ي تغلب غضبيإن رحمت: على نفسه وهو وضع عنده على العرش

ليس أحد أحب إليه المـدح مـن    ":قال عليه الصالة والسالم: عن عبد اهللا بن مسعود قال  .51
اهللا،ومن أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من اهللا، ومن أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد 

  .2"أحب إليه العذر من اهللا،  ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل

    .3"صحيحه"في أخرجه مسلم 

سبحان اهللا وبحمـده، عـدد   :" صالة والسالم علمها هذا التسبيحعن عائشة أن النبي عليه ال. 52
  .4"ومداد كلماته، ورضا نفسه، وزنة عرشه ،خلقه

عن جويرية أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خرج من عنـدها  "صحيحه"أخرجه مسلم في 
ما زلت : بعد أن أضحى وهي جالسة، فقالبكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع 

لقـد قلـت بعـدك      ":، قال النبي صلى اهللا عليه وسلمنعم: على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت
سبحان اهللا وبحمده عدد خلقه، ورضا : ثالث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن كلمات

  .5"نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته

  أو بعد ما صـلى الغـداة،   ،مر بها رسول اهللا حين صلى الغداة" :مسلموفي رواية عند 
  زنة بحان اهللاـس رضا نفسه، سبحان اهللاعدد خلقه،  بحان اهللاـس ":غير أنه قال فذكر نحوه

                                                           

، )7404(، حديث رقـم )28/ انآل عمر"(ويحذركم اهللا نفسه:" قوله تعالى: باب/ كتاب التوحيد(صحيح البخاريالبخاري، 1
، )باب في سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضـبه /كتاب التوبة(صحيح مسلممسلم، : وانظر أيضاً لفظ مسلم). 9/120(

 ).4/2017( ، )14(حديث رقم
  ).1/115(تفسير الرازيالرازي،  2
  ).4/2114(، ))2760(-35(، حديث رقم)غيرة اهللا وتحريم الفواحش:باب/كتاب التوبة(صحيح مسلممسلم، 3
 ).1/115(تفسير الرازيالرازي،  4
، )79(، حـديث رقـم  )باب التسبيح أول النهار وعند النـوم /كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار(صحيح مسلممسلم، 5
)4/2090.( 
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  .1"مداد كلماته سبحان اهللاعرشه، 

وقد تبين لي عند البحث أن هذا الحديث روي عن جويرية فقط، ولم يثبت عن عائشـة  
  .قال الرازيكما 

إني حرمـت الظلـم علـى     ": عليه وسلم عن اهللا تعالى قالعن أبي ذرعن النبي صلى اهللا. 53
يا عبادي، كلكم ضال إال مـن  " وتمام الخبر مشهور". نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فال تظالموا

  .2"الحديث.. .ويا عبادي، كلكم كان جائعاً إال من أطعمته، هديته،

  .3"صحيحه"أخرجه مسلم في 

 وما قـدروا اهللا  "عن ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قرأ ذات يوم وهو على المنبر. 54
أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيـز، أنـا   : نفسهتعالى ، ثم أخذ يمجد اهللا )91/األنعام"(حق قدره

 .4"الكريم، فرجف برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المنبر حتى خفنا سقوطه

  أخبرنا: قال 7لمةـحدثنا حماد بن س:قال 6حدثنا عفان: قال 5"ندهـمس"أخرجه أحمد في 

  أخبرنا

                                                           

، )79(، حـديث رقـم  )النومباب التسبيح أول النهار وعند /كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار(مسلم، صحيح مسلم 1
)4/2091.( 
  ).1/115(تفسير الرازيالرازي،  2
 ).4/1994(، )55(،حديث رقم)باب تحريم الظلم/كتاب البر والصلة واآلداب(صحيح مسلممسلم،  3
 ).1/115(تفسير الرازيالرازي،  4
 ).9/304(، )5414(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  5
إذا وافقني عفان فال أبالي من خالفني، وقال : أبو عثمان األنصاري، قال يحيى القطان الحافظ، الثبت،: هو عفان بن مسلم 6

: انظـر . أنكرنا عفان في صفر سنة تسع عشرة ومات بعـد أيـام  : عفان ثقة، متقن، وقال أبو خثيمة وابن معين:أبو حاتم
هذا القول لم ينسـب إال إليهمـا،   : العجميقال ابن : أما قول أبو خثيمة وابن معين: قلت). 1/278( تذكرة الحفاظالذهبي، 

ابـن العجمـي، إبـراهيم بـن     : انظـر . وهذا التغير من تغير مرض الموت وما ضره، ألنه مـا حـدث فيـه بخطـأ    
عالء الـدين  :هـ، تحقيق1/1988القاهرة، ط -، دار الحديثاالغتباط بمن روي من الرواة باإلختالط ،)هـ841:ت(محمد

  ).1/250(علي رضا 
أعلم الناس بثابت البناني حماد بن :اإلمام، القدوة، شيخ اإلسالم البصري، النحوي، قال أحمد: د بن سلمة بن دينارهو حما 7

كان بحراً مـن بحـور   : ثقة، وقال الذهبي: سلمة،وهو أثبتهم في حميد الطويل، وروى إسحاق الكوسج عن ابن معين قال
وليس هو في اإلتقان كحماد بن زيد، ولم ينحط حديثه عن درجـة  العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق، حجة، 
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وهـذا  . عن ابن عمر مرفوعاً 2يعني ابن أبي طلحة عن عبيد اهللا بن مقسم 1إسحاق بن عبد اهللا
  .إسناد صحيح رجاله ثقات

  .هذا الحديث صحيح :خالصةال

التقى آدم وموسى عليهما السالم،  ":أنه قالنبي صلى اهللا عليه وسلم عن أبي هريرة عن ال. 55
أنت الذي اصـطفاك اهللا  : أنت الذي أشقيت الناس فأخرجتهم من الجنة، قال آدم: فقال له موسى

نعـم،  : برسالته، واصطنعك لنفسه، وأنزل عليك التوراة، فوجدتها كتب علي قبل أن يخْلُقني قال
  .3"فحج آدم موسى ثالث مرات: قال

احتج آدم  "ألفاظ متقاربة، منها لفظ البخاريبعدة " صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
أنت موسـى  : أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم: وموسى، فقال له موسى

الذي اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه، ثم تلومني على أمر قُدر علي قبل أن أخلق، فقال رسـول  
  .4"فحج آدم موسى مرتين: اهللا عليه وسلم اهللا صلى

 : "، ودون قولـه "واصطفاك لنفسه ":كلفظ الرازي إلّا أنه قال 5وفي رواية عند البخاري
  ".ثالث مرات

احتج آدم موسى، فقال له  ":، بلفظ"فحج آدم موسى ثالثاً ":وفي رواية عند البخاري قال
يـا موسـى، اصـطفاك اهللا    : يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم :موسى

                                                                                                                                                                          

ثقة، عابد، أثبت الناس فـي ثابـت،   : وقال ابن حجر). 168(، رقم)7/444ج( سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. الحسن
 ).1499(، رقم)1/178( تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين

، )1/289( الطبقات الكبـرى  ابن سعد،: انظر.ويكنى أبا يحيى، توفي سنة اثنتين وثالثين ومائة، وكان ثقة، كثير الحديث1
  ).177(رقم

ابن أبـي  : انظر. مديني ثقة: وسئل أبو زرعة عنه فقال: ال بأس به، وهو ثقة، قال: سمعت أبي يقول: قال ابن أبي حاتم 2
  ).1574(، رقم)5/333( الجرح والتعديلحاتم، 

 ).1/115(تفسير الرازيالرازي،  3
  ).4/158(، )3409(، حديث رقم)وفاة موسى وذكره بعد:باب/كتاب أحاديث األنبياء(صحيح البخاريالبخاري،  4
، )4736(، حـديث رقـم  )141/طه(واصطنعتك لنفسي "قوله تعالى:باب /كتاب تفسير القرآن( صحيح البخاريالبخاري،  5
)6/96.( 
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فحـج آدم  ، سـنة  بعينبكالمه، وخطّ لك بيده، أتلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بـأر 
  .2"للحديث ألفاظ أخرى تركت ذكرها اختصاراً"و، 1"موسى ثالثاً

هذا دين ارتضيته لنفسي، ولـن يصـلحه إال   : يقول اهللا تعالى ":قال عليه الصالة والسالم .56
  .3"السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما

، 6"معجمه"، وابن المقرئ في 5"المعجم األوسط"، والطبراني في 4"المنتقى"أخرجه الخرائطي في 
شـعب  "، والبيهقي فـي  8"الشهاب"، والقضاعي في مسنده7"الترغيب"، وابن شاهين في 6"معجمه"

بن امن طرق عن عبد الملك بن مسلمة عن إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر عن محمد  9"اإليمان
وال يروى هذا الحديث  ":راني في روايته إلى إعالله فقالوأشار الطب. المنكدر عن جابر مرفوعاً

بـن  زد على ذلك عبد الملـك  : قلت ،"عبد الملك بن مسلمة: د، تفرد بهعن جابر إلّا بهذا اإلسنا
حدثني عبد الملك بن مسلمة بهذا الحديث وهو : سمعت أبي يقول ":قال عنه ابن أبي حاتممسلمة، 

عبـد   ":وقال فيه ابن حبـان . 10"حديث موضوع، وعبد الملك بن مسلمة هو مضطرب الحديث
الملك بن مسلمة شيخ يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة التي ال تخفى على من عنى بعلـم  

                                                           

  ).8/126(، )6614(، حديث رقم)تحاج آدم وموسى عند اهللا:باب/كتاب القدر (صحيح البخاريالبخاري،  1
، حديث رقـم  )188/طه"(فال يخرجنكما من الجنة فتشقى:"قوله تعالى:باب/كتاب تفسير القرآن(صحيح البخاري البخاري، 2
، )9/148ج) (164/النســاء) (ســى تكليمــاًوكلــم اهللا مو:"بــاب قولــه تعــالى/وكتــاب التوحيــد). 6/96(، )4738(

، حـديث  )حجاج آدم وموسى عليهما السـالم :باب/كتاب القدر(صحيح مسلموانظر أيضاً ألفاظ مسلم، مسلم، ).7515(رقم
 ، )15(، وحديث رقـم ))2652/(15(، وحديث رقم)4/2043(، ))2652/(14(، وحديث رقم)4/2042(، )2652(-13(رقم

)4 /2044.(  
  ).1/115(تفسير الرازيالرازي،  3
ومحمـود طرائقهـا، دار    المنتقى من كتاب مكارم األخالق ومعاليها ،)هـ327:ت(الخرائطي، أبو بكر محمد بن جعفر 4

 ).1/31( ، )20(، حديث رقم)هـ1406/بال طبعة(دمشق، –الفكر
  ).8/375(، )8920(رقم حديثالمعجم األوسط،  الطبراني، 5
  ).1/80(، )611(حديث رقمرئ، معجم ابن المق ابن المقرئ، 6
 ).1/87(، )267(، حديث رقمالترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك ابن شاهين، 7
 ).2/329(، )146(، حديث رقممسند الشهابالقضاعي،  8
  ).13/30(، )10366(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  9

 ).6/313(العللابن أبي حاتم،  10
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إبراهيم بن أبي بكر يأتي بما ال يتابع عليه، وروي من ذلك  ":في روايته يهقيوقال الب .1"السنن
إلى رواية " وروي من وجه آخر أضعف منه ":ويشير البيهقي بقوله ".آخر أضعف منه من وجه

أخرجها من طريق محمد بن أشرس السلمي عن عبد الصمد بن حسان عن سفيان بن سعيد عن 
ر ، وأشا2"شعب اإليمان" وهذه الرواية أخرجها البيهقي في .مرفوعاًعن جابر  محمد بن المنكدر

والحديث عنـد  . "تفرد به محمد بن أشرس، وهو ضعيف بمرة ":عقب تخريجها إلى إعاللها فقال
  ".فأكرموه بهما ما صحبتموه ":، وعند اآلخرين"فأكرموه بهما ":الخرائطي دون

  : نوللحديث شاهدا

 4"حلية األولياء"األوسط والكبير، وأبو نعيم في  3"المعجمين"الطبراني في أخرجه : الشاهد األول
من طريق عمرو بن الحصين العقيلي عن إبراهيم بن عطاء عن أبي عبيدة عن الحسن  4"األولياء

إن اهللا استخلص هذا الدين لنفسه، فـال يصـلح    ":بلفظ الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعاً
عمـرو بـن   " ضعيف جداً ألن وإسناده ، "وا دينكم بهمالدينكم إلّا السخاء وحسن الخلق، أال فزين

  . 5"الحصين العقيلي متروك

من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد عن ابن صـدقة  " الفوائد"أخرجه تمام في : الشاهد الثاني
إن اهللا عز وجل اسـتخص   " :بلفظ عن األوزاعي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً

لسخاء، وحسن الخلق، وإن تمام حسن الخلق حسـن  ا: يصلح إال بخصلتينلنفسه، وال هذا الدين 
  .1"عمر بن إسماعيل بن مجالد متروك"وإسناده واه ألن  ،6"الجوار

                                                           

  ).733(، رقم)2/134(المجروحينابن حبان،  1
  ،)13/30(، )10367(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  1
، حـديث  " لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلّا أبو عبيدة، تفرد به عمرو بن الحصين: " وقال المعجم األوسطالطبراني،  3

 ).18/159(، )347(، حديث رقم المعجم الكبيروالطبراني، ). 8/165(، )8286(رقم
  ).2/160" (أبو عبيدة وهو سعيد بن زربي غريب من حديث عمران،والحسن تفرد به: "وقال حلية األولياءعيم، أبو ن 4
  ).5012(، رقم)1/420(تقريب التهذيبابن حجر،  5
حمدي عبد : هـ،ت حقيق1/1412الرياض، ط -، مكتبة الرشدفوائد تمام ،)هـ414: ت(تمام، أبو القاسم تمام بن محمد 5

  ). 2/56(، )1130(المجيد، حديث رقم
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  .هذا الحديث ضعيف جداً، وشواهده ضعيفة جداً :خالصةال

من أهان لـي  " :عن أنس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. 57
اً فقد بارزني بالمحاربة، فال أبالي في أي واد من الدنيا أهلكه، وأقذفه في جهنم، وما ترددت ولي

 في نفسي في قضاء شيء قضيت ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت، وال بد له منه،
 .2"وأكره مساءتَه

وبعد جمع هذه الروايات تبين أنها قد رويت عن  ،روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن أنس     
  : هشام الكناني، وفيما يأتي بيانها من طريقعبد الكريم الجزري، ومن طريق أنس من طريقين؛ 

 3"المعجـم األوسـط  "أخرجه الطبراني فـي  : عن عبد الكريم الجزري عن أنس :الطريق األول
ضعيف ، وإسناده "لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة من أهان ":صراًَ فقط على أول الحديث، بلفظمقت

  .4"ألن عبد الكريم الجزري متأخر وال يعرف من هو، وتركه األزدي

، والقضاعي في 5"حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم في : عن هشام الكناني عن أنس :الطريق الثاني
  .ناني عن أنس مرفوعاًمن طرق عن صدقة بن عبد اهللا الدمشقي عن هشام الك 6"الشهاب"مسنده 

، وأيضاً شيخه وهو هشـام  7"صدقة الدمشقي ضعيف"وإسناده ضعيف ألن المدار وهو 
  .الكناني لم أعثر له على ترجمة

                                                                                                                                                                          

. متـروك : ليس بثقة، متروك الحديث، وقال الدارقطني: ليس بشيء، كذاب، رجل سوء خبيث، وقال النسائي: قال يحيى 6
  ).2439(، رقم)2/205(الضعفاء والمتروكون ابن الجوزي،: انظر

  ).1/115(ير الرازيتفسالرازي،  2
 ).609(، رقم)1/192ج"(لم يرو هذا الحديث عن عبد الكريم إلّا صدقة تفرد به عمر: "وقال المعجم األوسط الطبراني، 3
   ).2/642(، )5175(حديث رقمميزان اإلعتدال، الذهبي،  4
الكناني، وعنه صدقة بـن عبـد اهللا    غريب من حديث أنس، لم يروه بهذا السياق إلّا هشام: وقال حلية األولياء أبو نعيم، 4

  ).8/318(الدمشقي، تفرد به الحسن بن يحيى الحسيني
  ).2/327( ، )1456(، حديث رقممسند الشهاب القضاعي، 6
  ).2913(، رقم)1/275(تقريب التهذيب ابن حجر، 7
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فال أبالي في أي واد  "وقد أخرجه أبو نعيم والقضاعي بلفظ الرازي، ولكن بدون زيادة 
زاد أبو نعيم علـى  وبحثت عن هذه الزيادة، ولم أجدها،  ، وقد"من الدنيا أهلكه، وأقذفه في جهنم

وإن من عبادي المؤمنين من ال يصلح إيمانه إلّا الفقر، وإن بسـطت لـه أفسـده     "لفظ الرازي
هـذا حـديث ال    ":، وقال"العلل المتناهية"وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في كتابه ، "...ذلك

  .1"يصح

حدثنا : اري نحوه عن محمد بن عثمان بن كرامة قالأخرج البخوالحديث بلفظ الرازي 
حدثني شريك بن عبد اهللا بن أبي نمر عن عطاء : حدثنا سليمان بن بالل قال: خالد بن مخلد قال
ومـا   ،من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ":ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالعن أبي هريرة ع

وما ترددت من شيء ترددي عن نفس  ،...عليه دي بشيء أحب إلي مما افترضتتقرب إلي عب
البخاري بإخراج هذا الحـديث عـن أبـي    وقد تفرد . 2"المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته

وهو من غرائب الصحيح، تفرد به ابن  ":يرة دون بقية أصحاب الكتب التسعة، قال ابن رجبهر
القطواني قد تكلم فيه أحمد وغيره،  كرامة عن خالد، وليس في مسند أحمد مع أن خالد بن مخلد

ليس هو في مسند أحمد جزماً، وإطالق أنه لم يـرو هـذا    ":، وقال ابن حجر3"وقالوا له مناكير
ولكن للحـديث  ... المتن إلّا بهذا اإلسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاَ

هذه الطرق ما أخرجه أحمـد فـي   ومن : قلت. 4"طرق أخرى يدل بمجموعها على أن له أصالً
وإسـناده   ،من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعـاً  5"مسنده"

من أذل لـي وليـاً فقـد اسـتحل      "ولفظه. 6"عبد الواحد بن ميمون منكر الحديث"ضعيف ألن 
  ". ...محاربتي

                                                           

  ).1/32(العلل المتناهية في األحاديث الواهية ابن الجوزي، 1
  ). 8/105)( ، )6502(، حديث رقم)باب التواضع/كتاب الرقاق(صحيح البخاريالبخاري،  2
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً مـن جوامـع   ، )هـ795:ت(ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 3

   ).2/330(شعيب األرناؤوط: هـ، تحقيق7/1422بيروت، ط -، مؤسسة الرسالةالكلم
   .صرفبت) 11/342(فتح الباري ابن حجر، 4
  ).34/261(، )26193(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 5
   ).1703(، رقم)6/58(التاريخ الكبير البخاري، 6
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وحده، بل للحديث شواهد منها تبين مما سبق أن البخاري لم ينفرد برواية الحديث  :قلت
ما ذكرته عن أنس، وعن عائشة، وهذه الشواهد وأن كانت ضعيفة إلّا أنها دلت بمجموعها على 

  .أن للحديث أصالً، وهي تقوي رواية البخاري فوق قوتها

عن أنس بطريقيه، وعن عائشة، لكنه صـحيح بمعنـاه    هذا الحديث ضعيف :خالصةال
  .برواية البخاري

اللهـم  : ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن ":قال عليه الصالة والسالم: د اهللا قالعن عب. 58
إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أستأثرت به 

الغيب عندك،أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجالء حزني، وذهاب همـي  في علم 
  .1"وغمي، إال أذهب اهللا همه وغمه، وأبدله مكان حزنه فرحاً

عـن   4الجهنيسلمة عن أبي  3فضيل بن مرزوقمن طريق  2"مسنده"أخرجه أحمد في 
   .عبد الرحمن بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن مسعود به

                                                           

  ).1/115(تفسير الرازيالرازي،  1
   ). 6/1246(، )3712(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  2
يخطئ على الثقـات  : ال يحتج به، وقال ابن حبان: ثقة، وقال الرازي: ضعيف، وقال مرة: قال يحيى: قال ابن الجوزي 3

وثقه غير : وقال الذهبي). 2726(، رقم)3/9(الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، : انظر.. ويروي عن عطية الموضوعات
المغنـي  الذهبي، : انظر. عيب على مسلم إخراج حديثه في مسلم: واحد، وضعفه النسائي وابن معين أيضاً ، وقال الحاكم

. صدوق يهم، ورمي بالتشيع، من السابعة، مات في حدود سنة ستين: وقال ابن حجر). 4960(، رقم)2/515(في الضعفاء
 ).5437(، رقم)1/448(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر

روايـة  (تاريخ ابن معـين : انظر. لجهني أراه موسى الجهنيأبو سلمة ا: سمعت يحيى بن معين يقول: عن الدوري قال 4
سألت يحيى عن موسى الجهنـي  : فإن كان هو موسى الجهني فقد قال ابن أبي حاتم فيه).  2171(، رقم)3/442)(الدوري

سألت : حاتمثقة، وقال ابن أبي : موسى الجهني: قال أبي: أنبأنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل كتب إلي قال:  ثقة، وقال: فقال
وإن لم يكن هـو موسـى   ). 676( ، رقم)8/149(الجرح والتعديلابن أبي حاتم، : انظر. ال بأس به صالح: أبي عنه فقال
، )4/533(ميزان االعتـدال الذهبي، : انظر". أبو سلمة الجهني حدث عن فضيل بن مرزوق ال يدرى من هو"الجهني فهو 

 ).10265(رقم
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سناد ضعيف ألن فضيل بن مرزوق مختلف فيه، وأبو سـلمة الجهنـي ال   وهذا اإل: قلت
يدرى من هو، فإن كان هو موسى الجهني فهو ثقة، وأيضاً عبد الرحمن بن عبد اهللا لم يسمع هذا 

  .الحديث من عبد اهللا بن مسعود كما سيأتي

عبد هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن  ":قال الحاكم
مـن   لم يسمع هذا الحديثعبد الرحمن : قلت .1"اهللا عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه

لـم  : عبد الرحمن بن عبد اهللا ثقة، قال ابن معـين " :اهللا بن مسعود، كما قال ابن حجرأبيه عبد 
تـأخير  ، وحـديث  الضبحديث : لقي أباه، وسمع منه حديثين: وقال ابن المديني ،يسمع من أبيه

كان لـه  : وقال أحمد ،...محرم الحراملم يسمع من أبيه إال حرفاً واحداً : ، وقال العجليالصالة
سمع، وأخرج له البخـاري فـي التـاريخ    : والثوري وشريك يقوالن عند موت أبيه ست سنين،

فعلى هـذا  : ، قال ابن حجرالوفاةالصغير حديثاً من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عند 
، وحديثه عنه كثير ففـي  صرح فيه بالسماع من أبيه أربعة أحاديث أحدها موقوفلذي يكون ا

وهـذا هـو   السنن خمسة عشر، وفي المسند زيادة على ذلك سبعة أحاديث معظمها بالعنعنـة،  

   .2"التدليس

من طريق عبد الواحد بن زياد عن  3"عمل اليوم والليلة"أخرجه ابن السني في : وللحديث شـاهد 
وقـد أعلـه   : قلـت . عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد اهللا عن ابن مسعود مرفوعـاً 

يرويه القاسم بن عبد الرحمن، واختلف عنه؛ فرواه فضيل بن  ":فقال" العلل" الدارقطني في كتابه 
ن ابن مسـعود، وتابعـه   مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه ع

محمد بن صالح فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيـه عـن ابـن مسـعود،     
 مرسالً،وخالفهما علي بن مسهر فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن ابن مسعود 

  . 4"وإسناده ليس بالقوي

                                                           

   ). 1/690(، )1877(، حديث رقمحينالمستدرك على الصحيالحاكم،  1
 ).79(، رقم)1/40) (هـ1/1403عمان، ط –، مكتبة المنارطبقات المدلسين، )هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي 2
  ).340(، رقم)1/301(عمل اليوم والليلةابن السني،  3
  ).819(، رقم)5/200(علل الدارقطنيالدارقطني،  4
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  .هذا الحديث ضعيف : خالصةال

إن اهللا تعالى بعثني رحمة للعالمين، وأن  ":الصالة والسالم الخدري قال عليهعن أبي سعيد . 59
أكسر المعازف واألصنام، وأقسم ربي على نفسه أن ال يشرب عبد خمراً، ثم لم يتـب إلـى اهللا   

 يا رسول اهللا، وما طينة الخبـال؟ : قلت: ، فقال"إال سقاه اهللا تعالى من طينة الخبال  ؛تعالى منه
 . 1"صديد أهل جهنم: "قال

مـن طريـق   " مسنده"بل أخرجه أحمد في  ،م أجد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدريل
إن " :بلفظ حدثنا علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً: الفرج وهو فرج بن فضالة قال

 والصـلب  والمزامير واألوثـان  اهللا بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني ربي بمحق المعازف
ال يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلّا سقيته : ف ربي عز وجل بعزتهوأمر الجاهلية، وحل

  .2" ...من الصديد مثلها يوم القيامة، مغفوراً له أو معذباً

علي بن يزيد أبو عبد "، و3"فرج بن فضالة منكر الحديث"وإسناده ضعيف جداً ألن : قلت
  .4"الملك متروك الحديث

من طريق هالل بن زيد بن يسـار  " اإليمان شعب"أخرجه البيهقي في : وللحديث شاهد
بعثني اهللا رحمة وهدى للعالمين، وبعثني لمحق المعازف، والمزاميـر،   ":بلفظ مرفوعاً عن أنس

  .6"هالل بن زيد بن يسار متروك"وإسناده ضعيف جداً ألن .5"وأمر الجاهلية

مين، وأن إن اهللا بعثني رحمـة للعـال   " بدون" صحيحه"وقد روى نحوه مسلم في : قلت
كل مسكر حرام، إن على اهللا عز وجل عهداً لمـن يشـرب    "، وبلفظ"أكسر المعازف واألصنام

                                                           

   ).1/116(تفسير الرازيالرازي، 1 
  ).36/646(، )22307(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 2
  ).315(، رقم)1/114(الضعفاء الصغيرالبخاري،  3
  ).432(، رقم)1/77(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  4
  ).474/ 8(، )6108(رقم حديثشعب اإليمان،  البيهقي، 5
  ).7336(،رقم)1/575(تقريب التهذيبابن حجر،  6
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عرق أهل النار، : وما طينة الخبال؟ قال: يا رسول اهللا: المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا
  .1"أو عصارة أهل النار

المعازف واألصنام ضعيف جداً،  هذا الحديث إلى قوله صلى اهللا عليه وسلم وأن أكسر :خالصةال
  .وباقي الحديث صحيح بمعناه برواية مسلم

ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر  ،ال شيء أغير من اهللا ":قال عليه الصالة والسالم. 60
منها وما بطن، وال شخص أحب إليه العذر من اهللا، ومن أجل ذلك بعث المرسـلين مبشـرين   

 .2"لمدح من اهللاومنذرين، وال شيء أحب إليه ا

   ).51(هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

إن اهللا خلق الخلق في ظلمة، ثم ألقى  ":قال عليه الصالة والسالم :عن عبد اهللا بن عمرو قال.61
: ، فلذلك أقول"عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور شيء فقد اهتدى، ومن أخطأ فقد ضل

  .3"علم اهللا تعالىجف القلم على "

  حـدثنا  : حـدثنا الحسـن بـن عرفـة قـال     : قـال  4"الجـامع "أخرجه الترمذي فـي  
  حـدثنا  : قـال  5"مسـنده "إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، وأحمـد فـي   

  حـدثنا : قـال  7حدثنا إبـراهيم بـن محمـد أبـو إسـحاق الفـزاري      : قال 6معاوية بن عمرو

                                                           

  ).3/1587(، )72(، حديث رقم)باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام/األشربةكتاب (صحيح مسلممسلم،  7
 ).1/116(تفسير الرازيالرازي،  2
 ).1/116(تفسير الرازيالرازي،  3
، )2642(، حـديث رقـم   )ما جاء في افتراق هذه األمـة :باب/أبواب اإليمان("هذا حديث حسن: "الجامع وقالالترمذي،  3
)5/26.( 
  ).11/441(، )6854(، وحديث رقم)11/220(، )6644(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 5
: سئل أبـي عـن معاويـة فقـال    : روى عنه أبي وأبو زرعة، مات سنة أربع وعشرة ومائتين، وقال: قال ابن أبي حاتم 5

   ).1762(، رقم)8/386(الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،: انظر.ثقة
الثقة، المأمون اإلمام،وقـال  : لكبير، الحافظ،المجاهد، كان من أئمة الحديث، قال أبو حاتماإلمام، ا: هو إبراهيم بن محمد 6

ط  سير أعـالم النـبالء  الذهبي، : انظر. ثقة، مأمون، أحد األئمة، توفي سنة خمس وقيل سنة ست وثمانين ومائة: النسائي
 ).142(، رقم)8/540(الرسالة 
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  حـدثنا محمـد بـن    : قـال  3وحدثنا أبـو المغيـرة  ؛ 2عة بن يزيدحدثني ربي: قال 1األوزاعي 
يحيى بن أبي عمرو وربيعة بن يزيد وعروة بن ( ثالثتهم ،5أخبرني عروة بن رويم:قال 4مهاجر

  . عن ابن عمرو به 6عن عبد اهللا بن الديلمي) بن رويم

الديلمي يحيى بن أبي عمرو السيباني روى عن عبد اهللا بن "إسناد الترمذي منقطع ألن و
  .، وأما إسناد أحمد بطريقيه فصحيح رجاله ثقات7"ولم يلقه

  .هذا الحديث صحيح :خالصةال

اتقوا فراسة المؤمن فإنـه ينظـر   " :مامة الباهلي عن النبي صلى اهللا عليه وسلمروى أبو ُأ. 62
 .8"بنور اهللا

مـن   10"حلية األولياء"وأبو نعيم في  ،األوسط والكبير 9"المعجمين"أخرجه الطبراني في 
. بـه  أبي أمامة البـاهلي طريق عبد اهللا بن صالح عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن 

                                                           

من بن عمرو،وكان ثقة، مأموناً، صدوقاً، فاضالً، خيراً، كثير الحديث، والعلم، هو أبو عمرو األوزاعي، واسمه عبد الرح 7
  ).7/488( الطبقات الكبرى ابن سعد،: انظر. والفقه، حجة، وكان يسكن بيروت، وبها مات سنة سبع وخمسين ومائة

تقريـب   ابن حجـر، : انظر. ثقة، عابد، من الرابعة، مات سنة إحدى أو ثالث وعشرين ع: هو ربيعة بن يزيد الدمشقي 8

 ).1919(، رقم)1/208(التهذيب
ابـن  :انظـر .ثقة، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشـرة : هو عبد القدوس بن الحجاج، الخوالني، أبو المغيرة، الحمصي 9

  ).4145(، رقم)1/360(تقريب التهذيبحجر،
تقريـب  ابـن حجـر،   : انظر.ثقة، من السابعة، مات سنة تسعين: هو محمد بن مهاجر األنصاري، الشامي، أخو عمرو 1

  ).6331(، رقم)1/509(التهذيب
ال بـأس بـه،   : وثقه ابن معين، وقال الدارقطني وغيره. هو عروة بن رويم اللخمي األردني، الفقيه، المحدث، أبو القاسم 2

سـنة  : توفي سنة أربعين ومائة، وقال محمد بن المثنـى : حاديثه مراسيل، قال سعيد بن عبد العزيزعامة أ: وقال أبو حاتم
  ).878(، رقم)6/283(ط دار الحديث  سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر.خمس وثالثين ومائة، وقيل غير ذلك

 )رواية الـدوري (اريخ يحيى بن معينت ابن معين،: انظر. ثقة:سألت يحيى بن معين كيف حديثه فقال: عن الدوري قال 3
هو عبد اهللا بن فيروز أخو الضحاك ثقة من كبار التابعين، ومنهم من ذكـره مـن   : وقال ابن حجر).631(، رقم)1/174(

  ).4534(، رقم)1/317(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر. الصحابة
العالئـي،  : انظر. رحمن بن خالد بن الوليد ولم يلقهماوفي التهذيب أنه روى عن عبد اهللا بن الديلمي وعبد ال:قال العالئي 4

  ).879(، رقم)1/298(جامع التحصيل
   ).1/117(تفسير الرازيالرازي،  8
 ).8/102(، )7497(، حديث رقموالمعجم الكبير). 3/312(، )3254(، حديث رقمالمعجم األوسطالطبراني،  9

  ).6/118ج(حلية األولياءأبو نعيم،  10
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ال يروى هذا الحديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم إال بهذا  ":أشار الطبراني إلى إعاللها فقالو
: ، وقال ابن حبان2"ليس بثقة: "  بن صالحعبد اهللا" زد على ذلك أيضاً. 1"اإلسناد، تفرد به معاوية

منكر الحديث جداً يروي عن األثبات بما ال يشبه حديث الثقات وعنده المناكير الكثيـرة  : "حبان
  .3"عن أقوام مشاهير أئمة

من طريق عطية بن سعد العوفي  4"الجامع"أخرجه الترمذي في : الشاهد األول وللحديث شواهد،
هذا حديث غريـب،   ":الترمذي عقب تخريج هذا الحديثل قا، العوفي عن أبي سعيد الخدري به

إن في ذلك آيات  "إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه اآلية
عطيـة بـن سـعد    "وإسناده ضعيف ألن عطية وهو  ،"للمتفرسين"، أي )75/الحجر"(سمينللمتو

  .5"العوفي تابعي مشهور مجمع على ضعفه

من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن عن  6"أمثال الحديث"أخرجه أبو الشيخ في : يالشاهد الثان
  .7"سليمان بن أرقم متروك"وإسناده ضعيف جداً ألن ، عن أبي هريرة به

بن  من طريق فرات بن السائب عن ميمون 8"حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم في : الشاهد الثالث
غريب من حديث ميمون لم نكتبه  ":مهران عن عبد اهللا بن عمر به، وقال أبو نعيم عقب تخريجه

  .9"فرات بن السائب متروك الحديث"وإسناده ضعيف جداً ألن : قلت". إال من هذا الوجه

  .هذا الحديث ضعيف :خالصةال

                                                           

   ). 3/312(، )3254(، حديث رقمالمعجم األوسطالطبراني،  1
  ).334(، رقم)1/63(الضعفاء والمتروكون النسائي، 2
  ).573(، رقم)2/40(، المجروحينابن حبان 3
 ).5/298(، )3127(، حديث رقم)ومن سورة الحجر"باب /أبواب تفسير القرآن(لجامعالترمذي، ا 2
   ).4139(رقم، )2/436( المغني في الضعفاء الذهبي،: انظر 5
: هــ، تحقيـق  2/1408الهند، ط -، الدارالسلفيةاألمثال في الحديث النبوي، )هـ369:ت(األصبهاني، عبد اهللا بن محمد 6

 ،)1/164(، )126(عبد العلي عبد الحميد، حديث رقم
  ).145(، رقم)1/69(الضعفاء الصغيرالبخاري، . تركوه: سليمان بن أرقم مولى قريظة أو النضير أبو معاذ: قال البخاري 5
   ).4/94(حلية األولياءأبو نعيم،  8
  ).488(، رقم)1/87(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  9
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ث ال يصح عن رسول هذا حدي "":الموضوعات"وقال ابن الجوزي في ، 1"ضعيف ":وقال األلباني
  .2"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهللا : قـالوا أتدرون أي الناس أكـيس؟  : "والسالمقال عليه الصالة : عن أنس بن مالك قال. 63
يا رسول اهللا، هل لـذلك  : أكثرهم للموت ذكراً، وأحسنهم له إستعداداً، قالوا: ورسوله أعلم، قال

ار الغرور، واإلنابة إلى دار الخلود، فإذا دخل النـور فـي   د نعم، التجافي عند: من عالمة؟ قال
  3"واتسع لإلستعداد قبل نزول الموتالقلب انفسح، 

وبعد  اربة عن ابن عمر،روي هذا الحديث بألفاظ متقلم أجد هذا الحديث عن أنس، إنما 
، جمع هذه الروايات تبين أنها قد رويت عن ابن عمر من طرق ثالث؛ عن عطاء بن أبي رباح

  : وعن عطاء الخراساني، وعن مجاهد بن جبر، وفيما يأتي بيانها

من طريق  4"سننه"أخرجه ابن ماجه في : عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر: الطريق األول
وإسـناده   بن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعـاً،  نافع بن عبد اهللا عن فروة بن قيس عن عطاء

  .6"فروة بن قيس مجهول"، و5"نافع بن عبد اهللا ال يعرف"ضعيف ألن 

من طريـق   7"مسنده"أخرجه الروياني في : عن عطاء الخراساني عن ابن عمر :الطريق الثاني
عثمـان بـن عطـاء    "وإسناده ضـعيف ألن  ، عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً

  .8"ضعيف

                                                           

ـ 1411/ 1بيـروت، ط  –، المكتب اإلسـالمي ضعيف سنن الترمذي، )هـ1420: ت(األلباني، محمد ناصر الدين 1 )( هـ
2/387.(  
   ).3/147(الموضوعاتابن الجوزي،  9
 ).1/117(تفسير الرازيالرازي،  1
   ).2/1423(، )4259(، حديث رقم)باب ذكر الموت واإلستعداد/كتاب الزهد( سنن ابن ماجهابن ماجه،  2
  ).6583(، رقم)2/693(المغني في الضعفاءالذهبي،  3
  ).5387(، رقم)1/444(تقريب التهذيب ابن حجر، 4
   ).2/415(هـ 1/1416القاهرة، ط –قرطبة ، مؤسسةمسند الروياني ،)هـ307:ت(الروياني، أبو بكر محمد بن هارون 5
   ).4502(، رقم)1/385(تقريب التهذيب ابن حجر، 6
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األوسـط،   1"المعـاجم الثالثـة  "أخرجه الطبراني في : عن مجاهد عن ابن عمر :الطريق الثالث
ندي عن ، والكبير من طريق يحيى بن سعيد األموي عن مالك بن مغول عن معلّى الكروالصغي

اولئك األكياس، ذهبوا بشرف  ":اد الطبراني في المعاجم الثالثةوزمجاهد عن ابن عمر مرفوعاً، 
بـن  مالـك ا لم يرو هذا الحديث عن  ":له فقالوأشار الطبراني إلى إعال ."الدنيا، وكرامة اآلخرة

   .2"وال رواه عن معلى الكندي إال مالك بن مغولاألموي، مغول إال يحيى بن سعيد 

  .3"معلّى الكندي مجهول الحال"زد على ذلك أيضاً : قلت

   :شواهدوللحديث 

عن سعد  من طريق عبيد اهللا بن زحر 4"والرقائقالزهد "أخرجه ابن المبارك في : الشاهد األول
عبيد اهللا بن زحر مختلف فيه وهو إلى الضـعف  "وهذا إسناد ضعيف ألن  ابن مسعود مرفوعاً،

  .5"أقرب

من طريق الحسن بن أبي الحسن عن عمـران بـن    6"مسنده"أخرجه الحارث في : الشاهد الثاني
أبي الحسن لم يصح له السماع من عمران بن الحسن بن "وإسناده ضعيف ألن  ين مرفوعاً،حص

 .7"حصين

فقـط بـدون   ". وأحسنهم له إستعداداً ":ه إلى قوله عليه الصالة والسالموجميعهم أخرجو
  .الزيادة

                                                           

والمعجم ).  2/189(، )1008(، حديث رقموالمعجم الصغير).  6/308(، )6488(، حديث رقمالمعجم األوسطالطبراني،  1
  ).12/417(، )13536(، حديث رقمالكبير

 ).2/189(المعجم الصغير الطبراني، 1
، رقـم  )8/330( الجـرح والتعـديل  وابن أبي حـاتم،  ). 1714(، رقم)7/394(التاريخ الكبيرلم يذكره إلّا البخاري في  3
 .ولم يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً). 1524(
حبيـب  : ، تحقيـق )ت.د(بيروت،  –دار الكتب العلميةالزهد والرقائق، ، )هـ181:ت(ابن المبارك، عبد اهللا بن المبارك 3

 ).1/92(، )272(الرحمن األعظمي، حديث رقم
 ).3922(، رقم)2/415(المغني في الضعفاءالذهبي،  4
 ).2/988(، )1116(، حديث رقممسند الحارثالحارث،  5
  )177(، رقم)3/40(الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، 7
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   .1"فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن" :أللبانيوقال ا حسن لغيره، هذا الحديث :خالصةال

أتدرون أي النـاس  " :صلى اهللا عليه وسلمها عقب قوله أما زيادة الحديث فلم أجد: قلت
أفمـن  " ، وإنما وجدتها عقب قوله صلى اهللا عليه وسلم عندما تال قوله تعالى"استعداد ...أكيس؟

وما : ، قالوا"إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح " :، قال)22/الزمر.(.شرح اهللا صدره لإلسالم
، وهذه الزيادة التي أوردها الرازي عقـب هـذا   " ..اإلنابة إلى دار الخلود،: " قال عالمة ذلك؟

شـرح اهللا صـدره    أفمـن " وسلم قبلها عندما تال قوله تعـالى الحديث مع قوله صلى اهللا عليه 
، هو نفس لفظ الحديث التالي من تفسـير  "إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح" :قال..." لإلسالم
  .، وسيأتي تخريجه))64(وهو حديث رقم( الرازي

أفمن شـرح اهللا صـدره   " :صلى اهللا عليه وسلم قوله تعالىتال النبي : عن ابن مسعود قال .64
" :يا رسول اهللا، كيف يشرح اهللا صدره؟ قال: ، فقلت)22/الزمر"(فهو على نور من ربه لإلسالم

اإلنابـة إلـى دار الخلـود،    :" قال وما عالمة ذلك؟: ، قالوا"خل النور القلب انشرح وانفسحإذا د
  .2" جافي عن دار الغرور، والتأهب للموت قبل نزول الموتوالت

وابن بشـران  ،،4"مصنفه"، وابن أبي شيبة في 3"الزهد والرقائق"أخرجه ابن المبارك في 
من طرق عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر وهو  6"األسماء والصفات"، والبيهقي في 5"أماليه"في 

روي هذا الحديث من طرق كلها وهـم،   ":الدارقطني، كما وقال مرسالً وهو عبد اهللا بن المسور
عن النبي صلى اهللا مرسالً والصواب هو عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد اهللا بن المسور 

، 8"المسـتدرك "وأخرجه الحـاكم فـي    .7"عليه وسلم، كذلك قاله الثوري، وابن المسور متروك

                                                           

   ).3/372(سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباني،  1
 ).1/117(تفسير الرازيرازي، ال 2
 ).1/106( ، )315(حديث رقمالزهد والرقائق، ابن المبارك،  3
 ).7/76(، )34314(، حديث رقممصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة،  4
  ). 1/207(، )352(، حديث رقمأمالي بن بشرانابن بشران،  5
 ).1/399(، )325(، حديث رقماألسماء والصفات البيهقي، 5
 ).812(، رقم)5/189(علل الدارقطني الدارقطني، 7
   ).4/346(، )7863(حديث رقمالمستدرك على الصحيحين، الحاكم،  8
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عبد الرحمن بن عبد اهللا عن القاسم  من طريق عدي بن فضل عن 1"شعب اإليمان"والبيهقي في 
عدي بن الفضـل  "وإسناده ضعيف جداً ألن . بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعاً

 .2"متروك الحديث

وما عالمة ذلك؟ : إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح، قالوا" :روي هذا الحديث بلفظ :خالصةال
والصواب هو المرسل عن ابن المسور وهو  ،ومرسالً موصوالً، " ..اإلنابة إلى دار الخلود: قال

  .متروك، فالحديث ضعيف جداً

بينما رسول اهللا يمشي في طريق إذ لقيه حارثة، فقال رسول : رضي اهللا عنه قال عن أنس. 65
 انظـر : لسالمأصبحت واهللا مؤمناً حقاً، فقال عليه الصالة وا: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: اهللا

عزفت نفسي عن الدنيا، وأسـهرت  : فقال فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ؛لما تقوإلى 
نظـر إلـى أهـل الجنـة     وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأني أ ليلي،

، ثـم  "عرفت فالزم  ":فيها، فقال عليه الصالة والسالمن و، وإلى أهل النار يتعاويتزاورون فيها
اإليمان فـي قلبـه    من سره أن ينظر إلى رجل نور اهللا: " هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا

يا خيـل اهللا  : يا رسول اهللا، ادع لي بالشهادة، فدعا له، فنودي بعد ذلك: ثم قال ،"فلينظر إلى هذا
  .3"اركبي، فكان أول فارس ركب، فاستشهد في سبيل اهللا 

بحر "كالباذي في ال، و5"الصالة تعظيم قدر"، والمروزي في 4"مسنده"أخرجه البزار في 
من طريق يوسف بن عطية عن ثابت البناني عـن   7"شعب اإليمان"، والبيهقي في 6"بحر الفوائد"

وأخرجوه جمـيعهم   .8"يوسف بن عطية متروك الحديث"وإسناده ضعيف جداً ألن  ،أنس مرفوعاً
                                                           

 ).13/133(، )10068(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  1
  ).440(، رقم)1/78(الضعفاء والمتروكون النسائي، 9
 ).1/117(تفسير الرازيالرازي،  3
 ).1/41(، )6948(يث رقم، حدمسند البزار البزار، 4
 ).1/359(، )362(رقم حديثتعظيم قدر الصالة، المروزي،  5
 –،دار الكتـب العلميـة   بحر الفوائد المشهور بمعاني األخبار ،)هـ380: ت( الكالباذي، أبو بكر محمد بن أبي إسحاق 4

  ).1/101(محمد حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي: هـ، تحقيق1/1420بيروت، ط
   ).13/158(، )10106(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  7
  ).617(، رقم)1/106(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  6
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ولم تأت هذه الزيـادة إال  ". ، فاستشهد في سبيل اهللا...يا رسول اهللا ادع لي بالشهادة" :بدون قال
تبين، قال ابن كالباذي، والبيهقي من طريق أنس، وهي ضعيفة جداً كما الفي رواية المروزي، و

  .1"وقد روي من وجوه مرسلة، وروي متصالً، والمرسل أصح" :رجب في في هذا الحديث

، 3"المعجـم الكبيـر  "، والطبراني في 2"مسنده"أخرجه عبد بن حميد في : شاهدوللحديث 
ترتيـب األمـالي   "، ومن طريق الطبراني أخرجه الشجري فـي  4"شعب اإليمان"والبيهقي  في

كلهم من طريق ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هالل عـن   5"الخميسية
وهذا إسناد ضـعيف ألن ابـن    ، محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك األنصاري مرفوعاً

  .6"اهللا بن لهيعة ضعيفعبد "لهيعة وهو 

، وابن أبي 8طريق صالح بن مسمار وجعفر بن برقانمن  7"جامعه"أخرجه معمر في وقد : قلت
صالح بن مسمار وجعفر بن (كلهم ،10من طريق زبيد بن الحارث اليامي 9"مصنفه"أبي شيبة في 

 .وهي طرق مرسلة. عن النبي صلى اهللا عليه وسلم) ثبرقان وزبيد بن الحار

                                                           

  ).1/127(جامع العلوم والحكمابن رجب،  7
  ).1/165( ،)445(، حديث رقمالمنتخب عبد بن حميد، 2
 ).3/266(، )3367(، حديث رقمالمعجم الكبيرالطبراني،  3
، حـديث   "حارثة،وقصة األم في الحارث بـن النعمـان  :هذه في الحارث بن مالك،ويقال: "شعب اإليمان وقال البيهقي، 3

   ).13/159(، )10107(رقم
هــ،  1/1422بيـروت، ط  -الكتب العلميـة ، دار ترتيب األمالي الخميسية ،)هـ499: ت(الشجري، يحيى بن الحسين 4

  ).1/41(، )133(محمد حسن محمد حسن إسماعيل، حديث رقم: تحقيق
: وقال يحيى بن بكير.حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد أنه كان ال يراه شيئاً مات سنة أربع وسبعين ومائة: قال البخاري 5

ـ : انـظ . احترق منزل ابن لهيعة وكتبه سنة سبعين ومائـة  وقـال  ).194(،رقـم )1/80( الضـعفاء الصـغير   اري،البخ
المغني في الذهبي، : انظر.ضعيف: وقال الذهبي)346(،رقم)1/64ج(الضعفاء والمتروكونالنسائي،:انظر.ضعيف:النسائي

  ).3317(، رقم)1/352(الضعفاء 
   ). 11/129(، )20114(، حديث رقمجامع معمر بن راشدمعمر،  6
، )6/465( ، الثقاتابن حبان: انظر.يروي المراسيل روى عنه معمر وجعفر بن برقان صالح بن مسمار: قال ابن حبان 7

  ).8604(رقم
  ).6/170(، )30425(، حديث رقممصنف ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة، 9

داده ما علمت له شيئاً عن الصحابة، وقد رآهم، وع: هو زبيد بن الحارث اليامي الكوفي الحافظ أحد األعالم، قال الذهبي 10
   ).141(، رقم)5/296(ط الرسالة سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. في صغار التابعين
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ألن الـذين رووه   ، والراجح هو المرسـل مرسالًوروي متصالً، روي هذا الحديث  :خالصـة ال
  .ضعيففالحديث  ؛مرسالً أكثر وأوثق من الذين وصلوه

  عليه وسلم إذ سـمع صـوتاً مـن     بينما أنا جالس عند النبي صلى اهللا: عن ابن عباس قال. 66
إن هذا الباب من السماء قد فتح، وما فتح قط، فنـزل منـه   : ، فرفع رأسه إلى السماء، فقالفوقه

فاتحة الكتاب، وخـواتيم سـورة   : يا محمد، أبشر بنورين لم يؤتهما أحد من قبلك: " ملك، فقال
  .1"البقرة

بينما جبريل قاعد عند :" ، والحديث عند مسلم عن ابن عباس2"صحيحه"أخرجه مسلم في 
وزاد على لفـظ   ، "الحديث.. ي صلى اهللا عليه وسلم سمع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسهعند النب
  ".ولن تقرأ بحرف منهما إال أعطيته" الرازي

يمر المؤمن على الصراط يوم القيامـة، فتناديـه    ":قال رسول اهللا: عن يعلى بن منبه قال. 67
  .3"ي يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبيعنّ زج: النار

 6"شعب اإليمان"، والبيهقي في 5"حلية األولياء"، وأبو نعيم في 4"الفوائد"تمام في أخرجه 
وقد اختلف عليه في رواية الحديث، فرواه مرة عن  عن منصور بن عمار، من طرق 6"اإليمان

ورواه ، نعيم يكما في رواية تمام وأب لد بن الدريك عن يعلى بن منبه به،بن طلحة عن خا بشير
كما فـي روايـة    ريك عن بشير بن طلحة عن يعلى به،اد عن خالد بن الدمرة عن الْهِقل بن زي

   .البيهقي

                                                           

 ).1/117(تفسير الرازيالرازي،  1
، )254(، حديث رقم)باب فضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة/كتاب صالة المسافرين وقصرها(صحيح مسلممسلم،  2
)1/554 .(  
  ).1/117(تفسير الرازيالرازي،  3
 ).1/374(، )960(رقم حديثالفوائد، تمام،  4
 ).9/329(حلية األولياء أبو نعيم، 5
 ).1/577(، )369(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  6
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وهو منصور بن عمار، ومدار هذا الحديث ذا االضطراب يدل على ضعف الحديث، وه
ـ   1"مذهب جهم ال يقيم الحديث، وكان فيه تجهم من" :قال العقيلي منكـر   ":دي، وقـال ابـن ع

، فالحـديث مـن   3"يحدث عن الضعفاء، وله أحاديث ال يتابع عليها ":، وقال الدارقطني2"الحديث
طريق منصور واه.  

  .هذا الحديث ضعيف جداً :خالصةال

اللهم بك نصبح، وبـك  " :أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال عن نافع عن عبد اهللا بن عمر. 68
عبـادك عنـدك حظـاً    وبك نموت، وإليك النشور، اللهم اجعلني من أفضل  ،نمسي، وبك نحيا

من نور تهدي به، أو رحمة تنشـرها، أو رزق تبسـطه، أو   : ونصيباً، في كل خير تقسمه اليوم
 .4"ضر تكشفه، أو بالء تدفعه، أو سوء ترفعه، أو فتنة تصرفها

لم أجد هذا الحديث من طريق نافع عن ابن عمر كما قال الرازي، إنما وجدته من طريق 
، 7حدثنا وهيـب : قال 6حدثنا موسى بن إسماعيل: قال 5"سننه"في  أخرجه أبو داود: أبي هريرة

حدثنا عبد اهللا بن جعفر، وابن ماجه فـي  : حدثنا علي بن حجر قال:قال 8"الجامع"والترمذي في 
حدثنا الحسن بن : قال 10"مسنده"حدثنا وكيع، وأحمد في  :حدثنا علي بن محمد قال :قال 9"سننه"

                                                           

  ).4/193(الضعفاء الكبير العقيلي، 1
   ).8/130(الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  2
فريـق مـن   : ، تحقيـق )ن.د(هــ،  1/1427، طمي للدارقطنيسؤاالت السل ،)هـ412:ت(السلمي، محمد بن الحسين  3

  ).337(، رقم)1/281(الباحثين بإشراف وعناية سعد بن عبد اهللا الحميد وخالد بن عبد الرحمن
  ).1/117(تفسير الرازيالرازي،  4
 ).4/317(، )5068(، حديث رقم)باب ما يقول إذا أصبح/كتاب األدب(سنن أبو داودأبو داود، 4

إسماعيل التبوذكي، ويكنى أبا سلمة، كان ثقة، كثير الحديث، مات بالبصرة ليلة الثالثاء سنة ثالث وعشرين  هو موسى بن5
  ).7/306(الطبقات الكبرىابن سعد،: انظر.ومائتين

هو وهيب بن خالد بن عجالن، يكنى أبا بكر، وكان وهيب قد سجن فذهب بصره،وكان ثقة، كثير الحديث، حجة، وكـان  6
الطبقـات  ابـن سـعد،   : انظـر .عوانة،وكان يملي حفظـاً، مـات وهـو ابـن ثمـان وخمسـين سـنة        أحفظ من أبي

  ).3308(،رقم)7/211(الكبرى

، حـديث  )باب ما جاء في الـدعاء إذا أصـبح وإذا أمسـى   /أبواب الدعوات"(هذا حديث حسن:" وقال الجامعالترمذي، 7
   ).5/466(، )3391(رقم

  ). 2/1272(، )3868(، حديث رقم)باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى/كتاب الدعاء( سنن ابن ماجه ابن ماجه،8
  ).16/444(، )10763(، وحديث رقم)14/290(، )8649(، حديث رقممسند أحمدأحمد، 9
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) وكيع وحماد بن سلمة وهيب وعبد اهللا بن جعفر و( أربعتهم، حدثنا حماد بن سلمة: موسى قال
   1عن سهيل بن أبي صالح

  . فقط" وإليك النشور"عاً إلى قوله وأخرجوه جمي عن أبي هريرة مرفوعاً، 2عن أبيه

ن أبي ليلى عن سلمة بن من طريق محمد ب 3"مسنده"أخرجه البزار في : شاهدوللحديث 
لـيس بـالقوي فـي    "وإسناده ضعيف ألن محمد بن أبـي ليلـى    .كهبل عن حجية عن علي به

  .4"الحديث

أبو نعـيم   ا، ومن طريقه أخرجه5"المعجم الكبير"أخرجها الطبراني في بقية الحديث أما 
عـن   1عن حصين 9ثنا أبو عوانة: قال 8ثنا مسدد: قال 7عن معاذ بن المثنى 6"حلية األولياء"في 

                                                           

لحفـاظ،  هو اإلمام، المحدث الكبير، الصادق، أبو يزيد المدني، مولى جويرية بنت األحمس الغطفانية، وكان من كبـار ا  1
: كنا نعد سهيل ثبتاً في الحديث، وقال أحمد: لكنه مرض مرضة غيرت من حفظه، حكى الترمذي أن سفيان بن عيينة قال

يكتب حديثه وال يحتج به وهو أحب إلي من العالء ومن عمرو بن أبي عمـرو، وقـال   : ما أصلح حديثه؟ وقال أبو حاتم
صدوق، : وقال ابن حجر). 205(، رقم)6/170(ط الرسالة  أعالم النبالءسير الذهبي، : انظر.ال بأس به: النسائي وغيره

تقريـب   ابن حجـر، : انظر.تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، من السادسة، مات في خالفة المنصور
ى عنه بعد تغير ولم يتبين لي عند البحث  من روى عنه قبل تغير حفظه،  ومن رو: قلت ).2675(، رقم)1/259(التهذيب

 .  حفظه
ثقة، وقـال أبـو   :ثقة ثقة، وقال ابن معين: هو ذكوان، أبو صالح السمان، الزيات، المدني، قال عبد اهللا بن أحمد عن أبيه 1

كان ثقة، كثيـر الحـديث،   : ثقة، مستقيم الحديث، وقال ابن سعد: ثقة، صالح الحديث، يحتج بحديثه، وقال أبو زرعة: حاتم
  ).417(، رقم)3/291(تهذيب التهذيبابن حجر، :انظر. 101مات سنة 

  ).2/322(،)755(البزار، مسند البزار ، حديث رقم 3
  ).525(، رقم)1/92(النسائي، الضعفاء والمتروكون 4
 ).12/268( ).3079(، حديث رقم ، المعجم الكبيرالطبراني 5
  ).1/304(حلية األولياءأبو نعيم،  6
أعالم الذهبي، سير : انظر. ثقة، متقن، عاش ثمانين سنة، توفي سنة ثمان وثمانين ومائتين المثنى،هو معاذ بن المثنى أبو  6

 ).259(، رقم)13/527(النبالء ط الرسالة
ثقة،حافظ، يقال أنه أول من صـنف المسـند   : هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي،البصري، أبو الحسن 7

ابـن حجـر،   : انظـر . ثمان وعشرين،ويقال اسمه عبد الملك بن عبد العزيز،ومسدد لقببالبصرة، من العاشرة،مات سنة 
 ).6598(، رقم)1/528(تقريب التهذيب

وكان مـن  .هو اإلمام،الحافظ، الثبت،محدث البصرة،الوضاح بن عبد اهللا، مولى يزيد بن عطاء اليشكري،الواسطي،البزاز 9
  ).39(،رقم)8/218(ط دار الرسالة الءسير أعالم النبالذهبي، : انظر. أركان الحديث
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وقد وهم الرازي فجعل الحديث والزيادة الموقوفـة   ،موقوفاًعن عبد اهللا بن سبرة عن ابن عمر 
   .حديثاً واحداً

، وبـاقي الحـديث   "وإليك النشـور "قوله صلى اهللا عليه وسلم حسن إلى هذا الحديث  :خالصةال
  .عمر موقوفاً على ابنضعيف 

أهل " :سلم أنه سئل عن أهل الجنة، فقالاهللا عليه والنبي صلى علي بن أبي طالب عن عن . 69
  .2"وسخة ثيابهم، لو قسم نور أحدهم على أهل األرض لوسعهم الجنة شعث رؤوسهم،

عن أبي هريـرة أن  :" وقد صح حديث قريباً منه، ولفظه. لم أقف على حديث بهذا اللفظ
 . 3"لو أقسم على اهللا ألبره باألبواب،، مدفوع رب أشعث:" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أن أهل الجنة كـل أشـعث أغبـر، ذي     ":النبي صلى اهللا عليه وسلم أبي هريرة عن عن. 70
وإذا قـالوا لـم    ،وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا ، إذا استأذنوا على األمراء لم يؤذن لهم،4طمرين

 .5"على أهل األرض لوسعهمدهم أححاجة أحدهم تتلجلج في صدره، لو قسم نور  ،ينصت لقولهم

من طرق عن جعفر  7"شعب اإليمان" ، والبيهقي في6"بحر الفوائد"كالباذي في الأخرجه 
 ،كما في رواية كالباذي وقد اختلف عليه فرواه مرة عن عوف األعرابي  .بن سليمان الضبعي

                                                                                                                                                                          

. ، من الخامسة،مات سنة ست وثالثينتغير حفظه في اآلخرثقة، :هو حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل، الكوفي 1
وأبو عوانة روى عن حصين بعد االخـتالط فحديثـه هنـا    : قلت).1369(،رقم)1/170(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر

 ).26(، رقم)1/88(الوفا، االغتباط بمن روي من الرواة باالختالطأبو : انظر. ضعيف
  ).1/117(تفسير الرازيالرازي،  2
، )2622(138، حـديث رقـم   )فضـل الضـعفاء والخـاملين   : باب/ كتاب البر والصلة واآلداب(صحيح مسـلم مسلم،  3
)4/2042.( 
وقـال  ). 6/242(تهـذيب اللغـة  األزهري، : انظر.ارتهال يفطن له لذلته، وقلة مرآته، وال يحتفل به لحق:معناه: طمرين 3

  ). 13/233(تهذيب اللغةاألزهري، : انظر. أطمار: الثوب الخَلق وجمعه: الطمر: األزهري أيضاً في موضع آخر
   ).1/117(تفسير الرازيالرازي،  5
  ).1/268(بحر الفوائدالكالباذي،  5
  ).13/92(، )10004(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  7



103 

عـن الحسـن   ) وأيوبعوف األعرابي ( كالهماكما في رواية البيهقي،  ورواه مرة عن أيوب 
  .البصري عن أبي هريرة مرفوعاً

جعفر بن سليمان كان "وجعفر بن سليمان الضبعي مما ال يحتمل منه تعدد األسانيد ألن 
في بعض حديثه منكر، كان يبغض أبا بكر وعمـر،  " ، وأيضاً 1"ثقة وبه ضعف، وكان يتشيع 

: وقـال " المغني فـي الضـعفاء  "، وقد ذكره الذهبي في كتابه 2"وكان يحيى بن سعيد يستضعفه
، 3"صالح، ثقة مشهور، ضعفه يحيى القطان، وفيه تشيع، وله ما ينكر، وكان ال يكتـب  صدوق،"

  .لم أعثر له على ترجمة: وأيوب

وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قـالوا لـم ينصـت     ":كالباذي بدونالوالحديث عند 
  . "لقولهم

أال  ":عن حارثة بن وهب الخزاعي مرفوعـاً " صحيحهما"وقد روى البخاري ومسلم في 
كل : "لو أقسم على اهللا ألبره، أال أخبركم بأهل النار ،4كل ضعيف متضعف"أخبركم بأهل الجنة؟ 

  .7"، مستكبر 6، جواظ5كل عتل"

  .هذا الحديث ضعيف :خالصةال

نوري : وجل يقول إن اهللا عز ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: قال عن أنس بن مالك. 71
  ".هداي، وال إله إال اهللا كلمتي، فمن قالها أدخلته حصني، ومن أدخلته حصني فقد أمن

                                                           

  ).7/288(الطبقات الكبرى ابن سعد، 1
  ).668(، رقم)1/171ج(الضعفاء والمتروكونابن الجوزي،  2
  ).1/132(المغني في الضعفاءالذهبي،  1
النهاية في غريب  ابن األثير،: انظر. يريد الذي يتضعفه الناس، ويتجبرون عليه في الدنيا للفقر ورثاثة الحال: متضعف 4

  ).3/88(الحديث واألثر
  ).2/69(العينالفراهيدي، :انظر. أكول منوع: عتل 3
، النهايـة فـي   ابن األثير: انظر.القصير البطين: الجموع، المنوع، وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل: الجواظ 4

 ).1/316(غريب الحديث واألثر
).  6/159(، )4918(، حـديث رقـم   )13/القلم"(وعتل بعد ذلك زنيم"باب /ر القرآنكتاب تفسي(صحيح البخاريالبخاري،  5

، حـديث   )باب النار يدخلها الجبارون والجنـة يـدخلها الضـعفاء   /كتاب صفة القيامة والجنة والنار(صحيح مسلم ومسلم،
 ).4/2190(، )46(رقم
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  من طريق فرقد  1"الضعفاء الكبير" أورد العقيلي هذا الحديث عن أنس في كتابه: قلت

في حديثـه  :" وإسناده ضعيف ألن فرقد السبخي قال فيه البخاري. عن أنس به السبخي
  . 4"كان فيه غفلة ورداءة حفظ:" ، وقال ابن حبان3"ضعيف:" وقال النسائي ،2"مناكير

من طريق ليـث   5"اإلبانة الكبرى"أخرجه ابن بطة في : الشاهد األولوللحديث شواهد، 
والقـرآن  "الـرازي  وزاد ابن بطة على لفـظ   يم عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً،بن أبي سل

   .6"ضعيفليث بن أبي سليم " وإسناده ضعيف ألن، "كالمي ومني خرج

من طريق أبي الصلت، والقضاعي في 7"حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم في :الشاهد الثاني
أبو الصلت الهروي وأحمد بن (كالهما من طريق أحمد بن علي األنصاري،8"الشهاب"في مسنده 

عن علي بن موسى الرضا عن أبي موسى بن جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي عن ) علي
إني أنـا   "نعيم  ولفظ أبي .أبي علي بن الحسين عن أبي الحسين بن علي بن أبي طالب مرفوعاً

اهللا باإلخالص دخل في حصـني،   اهللا ال إله إال أنا فاعبدوني، من جاء منكم بشهادة أن ال إله إال
هذا حديث ثابت مشهور بهذا اإلسـناد مـن   " :، وقال أبو نعيم"د أمن عذابيومن دخل حصني فق

: رواية الطاهرين عن آبائهم الطيببين، وكان بعض سلفنا من المحدثين إذا روى هذا اإلسناد قال
  ".لو قرئ هذا اإلسناد على مجنون ألفاق

                                                           

 ).4/322(العقيلي، الضعفاء الكبير 1
 ).592(، رقم)7/131(البخاري، التاريخ الكبير 2
 ).491(، رقم)1/87(النسائي، الضعفاء والمتروكون 3
 ).862(، رقم)2/204(ابن حبان، المجروحين 9
 ).5/255(، )28(، حديث رقماإلبانة الكبرىابن بطة،  5
مضطرب الحديث، ولكن قد : ضعفه ابن عيينة والنسائي، وقال أحمد: هو ليث بن أبي سليم بن زنيم، واسم أبي سليم أنس 6

ال يشتغل به وهو مضطرب الحديث، : يضعف حديثه، وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: حدث عنه الناس، وقال السعدي
انيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات ما ليس من حديثهم، تركه اختلط في آخر عمره، فكان يقلب األس: وقال ابن حبان

  ).2815(، رقم)3/29(الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، : انظر.يحيى القطان، ويحيى ابن معين، وابن مهدي، وأحمد

  ).3/323(حلية األولياءأبو نعيم،  3
 ).3/323(، )1451(، حديث رقممسند الشهابالقضاعي،  4
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فأبو الصلت وهو عبد السالم بن صالح ليس من أهل البيت  ؛األمر كما قالوليس : قلت
لعبـد السـالم أحاديـث    : كما قال العقيلي، وقال ابن عدي 1" رافضياً خبيثاًكان "الطاهر، وإنما 

عبد السالم بـن  : ، وقال الذهبي2"متهموهو  وفاطمة والحسن والحسين مناكير في فضائل علي
أما إسناد القضاعي فهو أيضاً ضعيف جداً ألن أحمد و .3"متروك الحديثصالح الهروي الشيعي 

  .4" واهبن علي األنصاري 

  .5"ضعيف" :وقال األلبانيهذا الحديث ضعيف،  :خالصةال

أعوذ بكلمات اهللا التامة، وبنوره الذي "عن عائشة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو . 72
نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومـن فجـأة   أشرقت له األرض، وأضاءت به الظلمات، من زوال 

  .6"نقمتك، ومن درك الشقاء وشر ما قد سبق

   .من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن عائشة مرفوعاً 7"الدعاء"أخرجه الطبراني في 

   .مرفوعاً
أعوذ بوجه اهللا  "، ولفظه8"الحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث "وهذا إسناد منقطع ألن 

  ".الحديث  ،...الكريم وبنوره

                                                           

   ).1031(، رقم)3/70(الضعفاء الكبيرالعقيلي،  5
   ).1486(، رقم)7/25(الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  6
   ).3694(، رقم)2/3294(المغني في الضعفاء الذهبي، 3
م يوهنه الحاك: طير طرأ علينا، قال الذهبي: ، توفي سنة ثماني عشرة وثالثمائة، قال الحاكمواه: أحمد بن علي األنصاري 2

  ).473(، رقم)1/120(ميزان اإلعتدالالذهبي، : انظر.بهذا القول
  ).4037(، رقم)9/37(سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباني،  5
  ).1/118(تفسير الرازيالرازي،  6
  ).1/413(، )1399(حديث رقمالدعاء،  الطبراني، 7
حـديث الـوتر، وحـديث    : لم يسمع الحكم من مقسم إال خمسة أحاديث، وعدها يحيى القطان: قال شعبة:"  قال العالئي 8

ما عدا ذلك كتاب، : وقال. القنوت، وحديث عزمة الطالق، وجزاء مثل ما قتل من النعم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض
   ).1/80(، تحفة التحصيلئيالعال: انظر". وفي رواية عد حديث الحجامة في الصيام
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اللهم إنـي   "، وبلفظ"الظلمات ...أعوذ بكلمات"بدون" صحيحه"وقد روى نحوه مسلم في 
  .1"وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك بك من زوال نعمتك، أعوذ

  .هذا الحديث ضعيف عن عائشة، ولكن صحيح بنحوه برواية مسلم: الخالصة

في قلبي نوراً، وفي سمعي نـوراً، وفـي بصـري    اللهم اجعل  ":قال عليه الصالة والسالم. 73
  .2"نوراً

بـتُّ عنـد    ":بألفاظ متقاربة عن ابن عباس قال" صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
ميمونة، فقام النبي صلى اهللا عليه وسلم فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فـأتى  

ضوءين، ولم يكثر وقد أبلغ، فصلّى، فقمـت،  ثم توضأت وضوءاً بين و ،3القربة، فأطلق شناقها
فقمت عن يسـاره، فقمـت عـن     فقام يصلي، فتوضأت، كراهية أن يرى كنت أتقيه، فتمطيت،

يساره، فأخذ بأذني، فأدارني عن يمينه، فتّتّامت صالته ثالث عشرة ركعة، ثم اضطجع فنام حتى 
اللهـم  " :وضأ، وكان يقول في دعائهنفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بالل بالصالة، فصلّى، ولم يت

بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، وعـن يسـاري    اجعل في قلبي نوراً، وفي
  .4"نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، واجعل لي نوراً 

  .1"5على صورته إن اهللا خلق آدم" :النبي صلى اهللا عليه وسلم قالأبي هريرة عن ن ع. 74

                                                           

، حـديث  )باب أكثر أهل الجنة فقراء وأكثر أهل النار النساء وبيـان الفتنـة بالنسـاء   /كتاب الرقاق(صحيح مسلم مسلم، 1
  ).4/2097(، )96(رقم

  ).1/118(تفسير الرازيالرازي،  2
الدعاء إذا : باب/ كتاب الدعوات(البخاريتعليق مصطفى البغا من صحيح : انظر. حل الرباط الذي يشد به رأسها: معناه 2

  ).1/69(، )6316(، حديث رقم)انتبه من الليل
صحيح ومسلم، ).  1/69(، )6316(، حديث رقم)باب الدعاء إذا انتبه من الليل/كتاب الدعوات(صحيح البخاريالبخاري،  3

،  و حـديث  )1/525)( ، )181(رقم ، حديث)باب الدعاء في صالة الليل وقيامه/كتاب صالة المسافرين وقصرها(مسـلم  
  ).1/529(، و)189(، وحديث رقم)1/528(، )187(رقم 

إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن ُأهبط وإلـى  :اختلف إلى ماذا يعود الضمير،فقيل:" قال ابن حجر 5
أن للحديث سبباً حذف من هذه الرواية : ل، وقي...أن مات دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى

الضمير هللا، وتمسك قائل ذلك بمـا ورد  : وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، وقيل
الصفة، والمعنى أن اهللا خلقه على صفته من الحيـاة، والعلـم،   : في بعض طرقه على صورة الرحمن، والمراد بالصورة
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" :وزادا على لفظ الرازي .من حديث أبي هريرة" صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
اذهب، فسلم على أولئك النفر من المالئكة، جلوس، فاستمع : خلقه، قال طوله ستون ذراعاً، فلما
ورحمـة اهللا،  السالم عليك : السالم عليكم، فقالوا: وتحية ذريتك، فقال ما يحيونك، فإنها تحيتك،

فلم يزل الخلق يـنقص بعـد حتـى     ،ورحمة اهللا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم: فزادوه
  .2"اآلن

إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فـإن اهللا خلـق آدم علـى    " :عند مسلم وفي رواية
  .3"صورته

فـإن اهللا تعـالى   ال تقبحوا الوجه  ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: عن ابن عمر قال. 75
  .4"خلق آدم على صورة الرحمن

، وابـن  7"السنة"، وابن أبي عاصم في 6"مسنده"، والحارث في 5"السنة"أخرجه أحمد في 
كالباذي في ال، و10"المعجم الكبير"، والطبراني في 9"الشريعة"، واآلجري في8"التوحيد"خزيمة في 

                                                                                                                                                                          

والحديث بما ورد في بعـض طرقـه   : قلت. بتصرف)11/3(فتح الباري ابن حجر،: انظر". البصر وغير ذلك والسمع، و
هو مرسل، وبالتالي ضعيف، وسيأتي تخريجه، وبذلك يتبين ضعف قول من قـال أن الضـمير هللا،   " على صورة الرحمن"

 .فالقول األقرب هنا أن الضمير راجع إلى آدم، أي خلقه على صورته
  ).1/118(تفسير الرازيي، الراز 1
كتاب ( صحيح مسلم ومسلم،). 8/50(، )6227(ن حديث رقم)باب بدء السالم/كتاب اإلستئذان(صحيح البخاريالبخاري،  1

   ).4/2183)( ، )28(، حديث رقم)باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير/صفة القيامة والجنة والنار
  ).4/2017(، )115(، حديث رقم)باب النهي عن ضرب الوجه/الصلة واآلدابكتاب البرو(صحيح مسلممسلم،  2
  ).1/118(تفسير الرازيالرازي،  4
 ).1/268( ، )498(، حديث رقملسنةأحمد، ا 5
  ).2/831(، )872(، حديث رقممسند الحارثالحارث،  5
  ).1/230(، )517(حديث رقمالسنة، ابن أبي عاصم،  7
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، حـديث  : هـ، تحقيق5/1414طالتوحيد، ، )هـ311: ت(ابن خزيمة، محمد بن إسحاق 8

  ).1/85(، )7(رقم
 ).3/1125(، )725(، حديث رقمالشريعةاآلجري،  8

 ).12/430( ، )13580(، حديث رقمالمعجم الكبيرالطبراني، 10
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كلهـم مـن    3"األسماء والصـفات "والبيهقي في ، 2"اإلبانة الكبرى"، وابن بطة في 1"بحر الفوائد"
  .طريق جرير بن عبد الحميد عن األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر به

أن الثوري قد خالف األعمش فـي  : إن في الخبر علالً ثالثاً، إحداهن" :ةقال ابن خزيم
مدلس، لم يذكر أنه سـمعه  أن األعمش : إسناده، فأرسل الثوري، ولم يقل عن ابن عمر، والثانية

أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس، لم يعلم أنه سـمعه مـن   : من حبيب بن أبي ثابت، والثالثة
ومثل هذا الخبر ال يكاد يحتج به علماؤنا من أهل األثر ال سيما إذا كان الخبر في : وقال ،عطاء

معه من حبيب، وحبيب قد فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون األعمش قد س ،..مثل هذا الجنس
سمعه من عطاء، وصح عنه عن ابن عمر فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضـافة الصـورة إلـى    

 إذ اهللا خلقـه، وكـذلك   ،الرحمن إنما هو من إضافة الخلق إليه، ألن الخلق يضاف إلى الرحمن
ما فـي  وقد روى الثوري هذا الحديث مرسالً ك .4"ألن اهللا صورها،الصورة تضاف إلى الرحمن
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بـه،  ، فقد رواه الثوري 5"التوحيد"رواية عند ابن خزيمة في 

  .ولم يقل عن ابن عمر، فخالف األعمش في إسناده

فقال يرويه حبيب بن أبي ثابت، واختلف عنه؛ فرواه جرير عن " :وسئل الدار قطني عنه
وغيره يرويه عن . اهللا عليه وسلم األعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى

وكذلك رواه الثوري عن . األعمش عن حبيب عن عطاء مرسالً عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  .6"والمرسل أصح .حبيب عن عطاء مرسالً

                                                           

  ).1/78( بحر الفوائدالكالباذي،  1
   ). 7/244(، )185(، حديث رقماإلبانة الكبرىابن بطة،  2
  ).2/64(، )640(، حديث رقماألسماء والصفاتالبيهقي، 3
  ).1/86(، )83(، حديث رقمالتوحيدابن خزيمة،  1
   ).3077(،رقم)13/188(علل الدارقطنيالدارقطني، 2
 ).3077(،رقم)13/188(علل الدارقطنيالدارقطني، 6
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روي هذا الحديث موصوالً، وروي مرسالً، والراجح فـي الحـديث أنـه مرسـٌل ،      :خالصةال
إن اهللا خلق " :هللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالرسول ا والصحيح المحفوظ عن فالحديث ضعيف،
  ).74(، ولم يذكر الرحمن، انظر الحديث السابق رقم"آدم على صورته

ما : صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات غدوة فقال له قائل: قال عن معاذ بن جبل.76
فـيم  : ربي في أحسن صورة، فقالوما أبالي، وقد بدا لي " :أيتك أسفر وجهك مثل الغداة، قالر

أنت أعلم أي ربي، فوضع كفه بين كتفي فوجـدت بردهـا   : يختصم المأل األعلى يا محمد؟ قلت
 .1"فعلمت ما في السموات واألرض

عبد الرحمن بن عـائش  من طريق  3"مسنده"، وأحمد في 2"الجامع"الترمذي في أخرجه 
احتبس عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل قال

فذكر .. ذات غداة من صالة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعاً فثوب بالصالة
ل رسول ، قا"وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك" الحديث وقال في آخره

سناده ضعيف ألن عبد الرحمن بن ، وإ"إنها حق فتعلموها، وادرسوها:" اهللا صلى اهللا عليه وسلم
في حديثه، روى عنه  يعد في أهل الشام، يختلفون "":ستيعاباإل"ابن عبد البر في فيه قال عائش 

أخطأ من قال له صـحبة،  : قال أبو حاتم" :، وقال الذهبي4"د بن اللجالج، وأبو سالم الحبشيخال
: ، وقال الـذهبي له حديث واحد يضطربون فيه :ليس بمعروف، وقال البخاري: وقال أبو زرعة

 .5"حديثه في المسند، وفي جامع أبي عيسى، وحديثه عجيب غريب

وعـن   1"الجـامع "، ومن طريقه أخرجه الترمذي في 6"مسنده"أخرجه عبد بن حميد فيوقد : قلت
عن  )عبد بن حميد وسلمة بن شبيب وأحمد(ثالثتهم ،2"مسنده"سلمة بن شبيب، وأخرجه أحمد في 

                                                           

  ).1/118(ازيتفسير الرالرازي،  1
  ).5/368(، )5235(، حديث رقم")ص"باب ومن سورة/أبواب تفسير القرآن( الجامع الترمذي، 2
  ).36/422(، )22109(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  2
بيـروت،   –دار الجيـل  اإلستيعاب فـي معرفـة األصـحاب،    ،)هـ463:ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا 4
  ).1430(، رقم)2/838(محمد علي البجاوي: هـ، تحقيق1/1412ط
 ).4899(، رقم)2/571(ميزان اإلعتدال الذهبي، 5
  ).1/228(، )682(، حديث رقمالمنتخبعبد بن حميد، 6



110 

وأخرجوه بلفظ قريـب  ن أبي قالبة عن ابن عباس مرفوعاً، عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ع
نعـم،  : يا محمد، هل تدري فيم يختصم المأل األعلى؟ قلت: فقال" من لفظ الرازي إال أنهم زادوا

المكث في المساجد بعد الصالة، والمشي على األقدام إلى الجماعـات،  : في الكفارات والكفارات
سباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئتـه كيـوم   وإ

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب : يا محمد، إذا صليت قل: ولدته أمه، وقال
إفشاء السالم، وإطعام : المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، والدرجات

عبد اهللا بن زيد الجرمي  "وإسناده منقطع ألن أبا قالبة وهو، "والصالة بالليل والناس نيامالطعام، 
إمام شهير من علماء التابعين وهو يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحـدث  

  .وقد عنعن هنا، 3"منها ويدلِّس

 .4"حديث رجالًوقد ذكروا بين أبي قالبة وابن عباس في هذا ال" :قال الترمذي

 5"الجـامع "وهذا الرجل هو خالد بن اللجالج كما جاء في رواية عند الترمذي في : قلت
حدثني أبي عن قتادة عن أبي قالبة عن :حدثنا معاذ بن هشام قال:حدثنا محمد بن بشار قال: قال

هذا حديث حسن غريـب مـن هـذا    :" وقال الترمذي. خالد بن اللجالج عن ابن عباس مرفوعاً
فخالد بن اللجالج روى عن ابن عباس مرسالً، ولم  " ،مرسل من هذه الطريقوهو : قلت ."وجهال

  .6"يدركه

أخرجه أحمد في : وروى خالد بن اللجالج هذا الحديث أيضاً عن عبد الرحمن بن عائش
أخبرنـا  : قـال  1"سننه" حدثنا زهير بن محمد، والدارمي في: حدثنا أبو عامر قال: قال 7"مسنده"

                                                                                                                                                                          

 ، حديثمسند أحمد أحمد،). 5/366(، )3233(، حديث رقم")ص"باب ومن سورة /أبواب تفسير القرآن(الجامعالترمذي،  6
  ).5/438(، )3484(رقم

  ). 4334(رقم ،)2/426(ميزان االعتدال الذهبي، 7
 ).5/366(، )3233(، حديث رقم")ص"باب ومن سورة /أبواب تفسير القرآن(الجامعالترمذي،  1
 ).5/366(، )3233(، حديث رقم")ص"باب ومن سورة /أبواب تفسير القرآن(الجامعالترمذي،  2
 ).5/367(، )3234(رقم، حديث ، الجامعالترمذي 3
  ).1649(، رقم)8/160(تهذيب الكمالالمزي،  4
  ).27/171(، )166(رقم حديثمسند أحمد، أحمد،  5
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عـن  )زهير بن محمد والوليد بن مسـلم (كالهما  ،حدثني الوليد بن مسلم: محمد بن المبارك قال
يزيد بن جابر عن خالد بن اللجالج عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى 

مع كما في رواية أحمد وبلفظ قريب من لفظ الرازي و..اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا خرج عليهم
النبي صلى  سمعت: رواه عبد الرحمن بن عائش قال: الزيادة التي ذكرتها، وفي رواية الدارمي

 . اهللا عليه وسلم بلفظ قريب من لفظ الرازي وبدون الزيادة

اع مـن النبـي   قال الترمذي عن الرواية التي صرح فيها عبد الرحمن بن عائش بالسم
ا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش هكذ ،وهذا غير محفوظ" :صلى اهللا عليه وسلم

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن : قال
النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهذا  عنجابر هذا الحديث بهذا اإلسناد عن عبد الرحمن بن عائش 

 .2"اهللا عليه وسلمأصح، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى 

وعبد الرحمن بن عائش وإن لم يسمع من النبي صلى اهللا عليه وسلم إلّا أنه روى هـذا  
الحديث عن بعض أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم كما تقدم في رواية الدارمي، وجاء فـي  

ـ  4"مسنده"، وأحمد في 3"الجامع"رواية عند الترمذي في  ك فرواه عبد الرحمن بن عائش عن مال
  .كما تقدم بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل 

هذا حديث حسن صحيح، وهذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد " :قال الترمذي 
: حدثني عبد الرحمن بن عائش قال: حدثنا خالد بن اللجالج قال: الرحمن بن يزيد بن جابر قال

حسن صحيح فيه نظر، ألن العلة تبقى : وقول الترمذي: قلت ."سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم
قائمة في عبد الرحمن بن عائش فهو ليس بمعروف، وحديثه مضطرب، وعجيب غريـب كمـا   

  .تقدم

                                                                                                                                                                          

  ).2/1365(، )2195(، حديث رقم)باب في رؤيته الرب تعالى في النوم/ومن كتاب الرؤيا(سنن الدارميالدارمي،  6
  ).5/368(، )5235(، حديث رقم")ص"سورةباب ومن /أبواب تفسير القرآن(الجامعالترمذي،  1
  ).5/368(، )5235(، حديث رقم")ص"باب ومن سورة/أبواب تفسير القرآن( الجامع الترمذي، 3
  ).36/422(، )22109(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  3



112 

عبد الرحمن بن إسحاق : وقد تابع عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر السكسكي
، ولكنهـا  2"الدعاء"، والطبراني في 1"دهمسن"عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما أورده البزار في 

 .3"عبد الرحمن بن إسحاق منكر الحديث"متابعة ضعيفة جداً ألن 

  : ال تخلو كلها من مقال شواهد،وللحديث 

  

من طريق سماك بن حرب عن جـابر بـن    4"السنة"أخرجه ابن أبي عاصم في : الشاهد األول
 .5"سماك بن حرب ضعيف"وهذا إسناد ضعيف ألن  سمرة مرفوعاً،

 أبي يحيى عن أبي يزيد عن أبي سـلّام  من طريق6"مسنده"أخرجه الروياني في  :الشاهد الثاني
وإسناده ضعيف ألن أبا يزيـد   اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرفوعاً،األسود عن ثوبان مولى رسول 

، وأيضـاً  8"مقبول":" التقريب"ا قال عنه ابن حجر في ، لذ7"مجهول الحال"غيالن بن أنس "وهو 
  .أعثر له على ترجمةأبو يحيى لم 

                                                           

 ).7/110(، )2667(، حديث رقممسند البزار البزار، 4
 ).1/413(، )115(، حديث رقمالدعاءالطبراني، 2
، البخـاري : انظـر . هو عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة الواسطي قال أحمد هو منكر الحديث، فيه نظـر  6

  ).1/83(، )208(، حديث رقمالضعفاء الصغير
  ). 1/203(، )456(، حديث رقمالسنة ابن أبي عاصم، 4
كانوا يقولون أنه يغلط ويختلفون في حديثه، قـال  : كان شعبة وسفيان الثوري يضعفانه، قال ابن عمار: سماك بن حرب 5

وقـال  ).1552(، رقـم )2/26( الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، : انظر. أسند أحاديث لم يسندها غيره: يحيى بن معين
ضعيف الحديث، وقـال ابـن   : ة يضعفه،وقال ابن المباركصدوق جليل، كان شعب: هو سماك بن حرب بن أوس: الذهبي
  ).2649(، رقم)1/285(المغني في الضعفاءالذهبي، : انظر. مضطرب الحديث: في حديثه لين، وقال أحمد: خراش

   ).656(،رقم)1/429(مسند الرويانيالروياني،  6
ولـم  ). 308(، رقـم )7/54( الجرح والتعديل،وابن أبي حاتم في )459(، رقم)7/104(التاريخ الكبيرذكره البخاري في  7

  .يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً
  ).5367(، رقم)1/443(تقريب التهذيبابن حجر، 5
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من طريق ليث بن  2"المعجم الكبير"، والطبراني في 1"مسنده"أخرجه الروياني في : الشاهد الثالث
وإسـناده ضـعيفً ألن    بط عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً،بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سا

  .3"ضعيفبي سليم ليث بن أ"

األوسط والكبير من طريق سعيد بن المرزبان  4"المعجمين"أخرجه الطبراني في : الشاهد الرابع
سـعيد بـن المرزبـان    "ألن وإسناده ضعيف  اب مرفوعاً،عن قيس بن مسلم عن طارق بن شه

  .5"ضعيف

 من طريق يوسف بن عطية الصـفار عـن   6"رؤية اهللا"أخرجه الدارقطني في : الشاهد الخامس
  .7"يوسف بن عطية الصفار متروك"وإسناده ضعيف جداً ألن  قتادة عن أنس بن مالك مرفوعاً،

  .8"ليس فيها صحيح، وكلها مضطربة" :والشواهدقال الدارقطني عن جميع هذه الطرق 

  .9"أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة" :وقال ابن الجوزي مثل ذلك

  .جميع طرق هذا الحديث وشواهده ضعيفة، بل هي مضطربة كما قال الدارقطني :خالصةال

 .10"واحد فرد وثالثة سرد ":الصالة والسالم في األشهر الحرمقال عليه . 77

                                                           

   ).1241(، رقم)2/299(مسند الرويانيالروياني،  1
  ).117(، رقم)8/290(، المعجم الكبيرالطبراني 7
، )1/158)(رواية الدارمي(تاريخ ابن معين:انظر. ضعيف: ما حال ليث بن أبي سليم؟ فقال: عن الدارمي قال البن معين 3

ابـن  : انظر". ال يشتغل به، وهو مضطرب الحديث: ليث: سمعت أبي  وأبا زرعة يقوالن: وقال ابن أبي حاتم). 560(رقم
  ).1014(، رقم)7/177(الجرح والتعديلأبي حاتم، 

  ).8/322(، )8207(، حديث رقموالمعجم الكبير). 5/342(، )5496(، حديث رقمالمعجم األوسطلطبراني، ا 4
سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال، كثيـر الـوهم،   : وقال ابن حبان). 270(، رقم)1/52( الضعفاء والمتروكينالنسائي،  5

  ).389(، رقم)1/317(المجروحينابن حبان، : انظر. فاحش الغلط، ضعفه يحيى بن معين
إبراهيم محمد : الزرقاء، تحقيق -، مكتبة المنار)هـ1411/بال طبعة(، رؤية اهللا ،)هـ385:ت(الدارقطني، علي بن عمر 6

  ). 1/333(، )247(العلي وأحمد فخري الرفاعي، حديث رقم
  ).617(، رقم)1/106(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  7
 ).973(، رقم)6/57(علل الدارقطنيالدارقطني، 8
  ).1/20(العلل المتناهية في األحاديث الواهية ابن الجوزي، 9

  ).1/121(تفسير الرازيالرازي،  10
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يشـهد لـه الحـديث     ولكن معنى هذا الحديث صـحيح  ف على حديث بهذا اللفظ،لم أق
الزمان قد استدار كهيئته يـوم خلـق    "بلفظ" صحيحهما"الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيح 

ثالثة متواليات، ذو القعـدة، وذو  ، أربعة حرمالسموات واألرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها 

، فاألشهر األربعة الحرم هي ثالثـة  1"الذي بين جمادى وشعبان ورجب مضر، الحجة، والمحرم
  .، وواحد فرد وهو رجب)ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم(متواليات

يا كائناً قبل كـل كـون، ويـا     ":رة عن النبي صلى اهللا عليه وسلمروي في األدعية المأثو. 78
  .2"حاضراً مع كل كون، ويا باقياً بعد انقضاء كل كون

من طريق صالح بن حيان عن محمد بن علي أن " األسماء والصفات"أخرجه البيهقي في 
 -رضي اهللا عنه -ها عندما أهمه، فكان علي النبي صلى اهللا عليه وسلم علّم علي دعوة يدعو ب

يا كائناً قبل كل شيء، ويا مكون كل شيء، ويا كائناً بعد كل شيء، افعل بي كـذا   "يعلِّمها ولده
  .3"وكذا

وسبب االنقطاع ألن محمـد بـن   : قلت". هذا منقطع ":قال البيهقي عقب تخريج الحديث
  .نبي صلى اهللا عليه وسلمعلي بن أبي طالب روى هذا الحديث مرسالً عن ال

  .هذا الحديث ضعيف :خالصةال

  .4"الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري ":األخبار اإللهية أنه تعالى يقولجاء في . 79

حدثنا حماد، وأخرجـه  : قال حدثنا موسى بن إسماعيل: قال 5"سننه"أبو داود في أخرجه 
حدثنا هناد بن السري عن أبي األحوص، : قاال 2"سننه"وابن ماجه في  1"في سننهأيضاً أبو داود 

                                                           

ومسـلم،  ). 4/107(، )3197(، حـديث رقـم  )باب ما جاء في سبع أرضين/كتاب بدء الخلق(صحيح البخاريالبخاري،  1
  ).3/1305(، )29(، حديث رقم)تحريم الدماء باب تغليظ/كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات(صحيح مسلم

  ).1/122(تفسير الرازيالرازي،  2
  ).16(،رقم)1/42ج(األسماء والصفاتالبيهقي،  3
  ).1/134(تفسير الرازيالرازي،  4
  ).4/59(،)4090(،حديث رقم)ماجاء في اللباس: باب/ كتاب اللباس( سنن أبو داودأبو داود،  5
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ح وحدثنا عفان بن وهو سفيان الثوري  4حدثنا سفيان: قال 3"مسنده"األحوص، وأخرجه أحمد في 
حماد وأبو األحـوص  (مسلم ح وحدثنا إسماعيل وهو ابن علية ح وحدثنا عمار بن محمد، ستهم

أبـي  عن األغـر   5السائب عن عطاء ابن) وسفيان وعفان بن مسلم وإسماعيل وعمار بن محمد
فمن نازعني واحداً منهما ألقيتـه  " وزادوا جميعاً بألفاظ متقاربة . عن أبي هريرة مرفوعاً 6مسلم

  .صدوق:وإسناده حسن ألن عطاء بن السائب : قلت. هذا لفظ الترمذي" في جهنم

قـال  : من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قـاال " صحيحه"مسلم في وقد أخرجه 
، هكـذا  7"العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبتـه :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول

الكبرياء : أنه تعالى يقول: ، ولم يقل" ..العز إزاره، والكبرياء رداؤه، ":أخرجه مسلم بالغيبة فقال
 بهما، أنهما صفتان هللا اختص ":ومعنى الكالم. ا جاء عند الرازيكم. " .ردائي، والعظمة إزاري

 ،هما، ألن صفة المخلوق التواضع، والتـذلل اال يشركه فيهما أحد، وال ينبغي لمخلوق أن يتعاط
  .8"وضرب الرداء واإلزار مثالً

  .9"من جعل همومه هماً واحداً،كفاه اهللا هموم الدنيا واآلخرة ":قال عليه الصالة والسالم. 80

                                                                                                                                                                          

  ).4/59(،)4090(،حديث رقم)ماجاء في اللباس: باب/ تاب اللباسك( سنن أبو داودأبو داود،  1
 ).2/1397(، )4171(، حديث رقم)البراءة من الكبر والتواضع: باب/ كتاب الزهد(ابن ماجه، سنن ابن ماجه 2
) 15/313(، )9508(وحديث رقـم ) 15/211(، )9359(وحديث رقم)12/337(،)7382(أحمد، مسند أحمد، حديث رقم 3

  ).15/1439( ،)9703(وحديث رقم
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا، الكوفي، ثقة، حافظ، فقيه، عابد،إمام، حجة، مـن رؤوس الطبقـة    4

 ).2445(، رقم)1/244(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر. السابعة، وكان ربما دلس، مات سنة إحدى وستين
: انظر. صدوق، اختلط، من الخامسة، مات سنة ست وثمانين: و السائب الثقفيهو عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال أب 5

جميع من روى عن عطـاء ففـي االخـتالط إال شـعبة     : وقال الذهبي). 4592(، رقم)1/391(ابن حجر، تقريب التهذيب
الحديث كما فـي  وقد روى سفيان الثوري هذا : قلت). 6/263(ط دار الحديث سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. وسفيان

  . رواية أحمد عن عطاء بن السائب قبل اختالطه
ابـن  : انظـر . هو األغر أبو مسلم المديني، نزيل الكوفة، ثقة، من الثالثة، وهو غير سلمان األغر الذي يكنى أبا عبد اهللا 9

 ).544(، رقم)1/114(تقريب التهذيبحجر، 
 ).136(،رقم)4/2023)( تحريم الكبرباب /كتاب البر والصلة واآلداب(صحيح مسلممسلم،  7
، )ت.د(الريـاض،  –، دار الوطنكشف المشكل من حديث الصحيحين، )هـ597:ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي 8

   ).3/544(علي حسين البواب: تحقيق
  ). 1/139(تفسير الرازيالرازي،  9
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: والحسين بن عبد الرحمن قـاال  حدثنا علي بن محمد: قال" سننه"أخرجه ابن ماجه في 
يزيد عـن   حدثنا عبد اهللا بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن األسود بن

لو أن أهل العلم صانوا العلم، ووضعوه عند أهله، لسـادوا بـه أهـل     ":عبد اهللا بن مسعود قال
مـن   ":يه، سمعت نبيكم يقـول ، فهانوا علزمانهم، ولكنهم بذلوه ألهل الدنيا لينالوا به من دنياهم

  ومـن تشـعبت   "، وزاد على لفظ الرازي1"كفاه اهللا هم دنياه،جعل الهموم هماً واحداً، هم آخرته
راوي السنن عن (وقال أبو الحسن ، "لم يبال اهللا في أي أوديتها هلكبه الهموم في أحوال الدنيا  

أبي شيبة ومحمد بن عبد اهللا بن نميـر  حدثنا أبو بكر بن : حدثنا خازم بن يحيى قال): ابن ماجه
وفـي  ، 2"الحديث نحـوه بإسـناده   حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة، ثم ذكر: قاال

ضعيف جـداً ألن  ، وإسناده "فهانوا عليه ...لو أن أهل العلم ":عند ابن ماجه بسنده دون 3رواية
  .5"وك الحديثمتر "، بل هو4"نهشل بن سعيد أحاديثه مناكير "نهشل وهو 

في موضعين، ومن طريقه البيهقي  6"المستدرك"أخرجه الحاكم في : شاهدولهذا الحديث 
كلهم من  9"ترتيب األمالي الخميسية"، وأخرجه الشجري في 8"شعب اإليمان"، وفي 7"اآلداب"في 

  . من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر به

 ، ووافقه الذهبي في"هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه" :الحاكم في الموضعينقال 
يحيـى بـن المتوكـل    " :كن خالفه في الموضع الثاني فقالول ،10"صحيح: الرواية األولى، فقال

                                                           

، حـديث   )باب اإلنتفاع بالعلم والعمل بـه /والعلم افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة(سنن ابن ماجه ابن ماجة، 1
  ).1/95(، )257(رقم

، حـديث  )باب اإلنتفاع بالعلم والعمل بـه /افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم(سنن ابن ماجهابن ماجة،  2
  ). 1/95(، )257(رقم

  ).2/1375(، )4106(، حديث رقم)باب الهم بالدنيا/كتاب الزهد( سنن ابن ماجهابن ماجه،  1
  ).2401(، رقم)8/115(التاريخ الكبيرالبخاري،  2
  ).7189(، رقم )1/566(تقريب التهذيب وابن حجر،).599(، رقم)1/103( الضعفاء والمتروكونالنسائي،  3
   ).4/364(، )7934(حديث رقم، و)2/481(، )3658(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحين الحاكم، 4
  ).1/325(، )804(، حديث رقماآلداب البيهقي، 5
  ).12/54(، )9857(،و حديث رقم)3/312(، )1744(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  6
  ).2/259(، )2357(، حديث رقمترتيب األمالي الخميسيةالشجري،  7

  ).2/481(، )3658(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  10
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وكلتا الروايتين فيهما يحيى بن المتوكل، والصحيح أن هذا اإلسناد ضعيف ألن يحيى  .1"ضعفوه
ليس بشيء، : ، وقال ابن معينواه: كما قال ابن عدي والنسائي، وقال أحمد يفبن المتوكل ضع

  .2"ضعيف: وقال ابن حجر أيضاً

 ":يث ضعيف جداً، وشاهده ضعيف أيضاً، وقال العقيلي عن هـذا الحـديث  هذا الحد :خالصةال
هذا حديث منكر، ونهشل بـن سـعيد    ":سمعت أبي يقول: ال ابن أبي حاتموق، 3"الرواية فيه لينة
حسـن   ":، وقال األلباني5"صحيح :"وقد حكم التبريزي على هذا الحديث فقال، 4"متروك الحديث

  .وال يترقى بشاهده ،وما ذهبا إليه غير صحيح ألن هذا الحديث ضعيف: قلت .6"لغيره

بلفظين  "ننهس"، وابن ماجه في 7"الجامع"وقد أخرج نحو هذا الحديث بمعناه الترمذي في 
من كانت الدنيا همه، فرق اهللا عليه أمره، وجعل فقره بين عينيـه،   "متقاربين، ولفظ ابن ماجه 

ولم يأته من الدنيا إال ما كتب له، ومن كانت اآلخرة نيته، جمع اهللا له أمره، وجعل غنـاه فـي   
 .8"قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة

وإسـناده   يزيد الرقاشي عن أنـس مرفوعـاً،  ريق أما الترمذي فقد أخرجه من ط: قلت
أما ابن ماجه فقد أخرجه من طريق آخر عن محمد  .9"متروك "ضعيف جداً ألن يزيد الرقاشي 

سمعت عبد : قال 3عن عمر بن سليمان 2حدثنا شعبة: قال 1حدثنا محمد بن جعفر :قال 10بن بشار
                                                           

   ).4/364(، )7934(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  9
يحيى بن المتوكل الباهلي مولى آل عمر مديني، يكنى أبا عقيـل،  : وقال الكامل في ضعفاء الرجالينظر إلى ابن عدي،  10

ضعفه ابن المديني والنسـائي،  : وقال الذهبي).2108(، رقم)9/39(عامة أحاديثه غير محفوظة : وقال. وكان حذّاء ضعيفاً
الـذهبي،  : انظر.تين ومائةلين الحديث، مات سنة سبع وس: واه، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال أحمد: وقال ابن معين
، )1/596( ، تقريـب التهـذيب  ابـن حجـر  : انظـر . ضـعيف : وقال ابن حجر).9614(، رقم)4/404(ميزان اإلعتدال

   ).7633(رقم
  ).4/309(الضعفاء الكبيرالعقيلي،  11

   ).5/128(علل الحديث ابن أبي حاتم، 1
  ).263(، رقم)1/87(مشكاة المصابيحالتبريزي،  2
  ).3170(، رقم)3/128(يح الترغيب والترهيبصحاأللباني،  3
  ).4/642(، )2465(، حديث رقم)باب منه/أبواب صفة القيامة والرقائق والورع(الجامع الترمذي، 4
  ).4105(، حديث رقم)باب الهم بالدنيا/كتاب الزهد(سنن ابن ماجهابن ماجه،  5
  ).642(، رقم)1/110(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  6
ابـن  : انظر.ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ع: هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار 7

  ).5754(، رقم)1/469(تقريب التهذيبحجر، 
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زيد بن ثابت مـن عنـد    خرج: قال 5بن عثمان بن عفان يحدث عن أبيه 4عبد الرحمن بن أبان
سـألنا  : ما بعث إليه هذه الساعة إال لشيء يسأل عنه، فسألته، فقال: مروان بنصف النهار، قلت

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أشياء سمعناها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سمعت رسو
  .رجاله ثقاتصحيح وإسناده ، " ...من كانت الدنيا همه، فرق اهللا عليه أمره" :يقول

هذا الحديث بلفظ الرازي وإن كان ضعيفاً جداً، لكن معناه صحيح برواية ابن ماجه : قلت
  .الصحيحة

إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته فـي   ":قال عليه الصالة والسالم حكاية عن اهللا عز وجّل. 81
  .6"وإذا ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منه ،نفسي

   ).48(تقدم تخريجه عند حديث رقمهذا الحديث صحيح، وقد 

من شغله ذكري عن سؤالي أعطيته أفضل  ":ة والسالم حكاية عن اهللا تعالىقال عليه الصال. 82
  .7"ما أعطي السائلين

                                                                                                                                                                          

هو غندر محمد بن جعفر الهذلي موالهم، الحافظ، المجود، الثبت، أبو عبد اهللا الهذلي، موالهم البصـري، الكرابيسـي،    8
كان أصح الناس كتاباً، وأراد بعض الناس أن يخطّئ غندراً فلم يقدر، قال أحمد بن : قال يحيى بن معين.ج، أحد المتقنينالتا

ما أظنه رحل في الحديث من البصرة وابن جريج هو الذي سماه : لزمت شعبة عشرين سنة، قال الذهبي: قال غندر: حنبل
سير أعـالم  الذهبي، : انظر. ما أنت إال غندر:شغب عليه أهل الحجاز فقالغندراً، وذلك ألنه تعنت ابن جريج في األخذ و

   ).33(، رقم)9/99(النبالء ط الرسالة
هو شعبة بن الحجاج بن ورد بن األزد مولى لألشاقر عتاقة، ويكنى أبا بسطام، وكان ثقة، مأموناً، ثبتاً، صاحب حـديث،   9

  ).3283(، رقم )7/207( الطبقات الكبرى ابن سعد،: انظر.حجة،وتوفي شعبة بالبصرة في أول سنة ستين ومائة
، )1/413( تقريـب التهـذيب  ابن حجر، : انظر.ثقة، من السادسة: هو عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب 10

   ).4912(رقم
تقريـب  بن حجر، ا: انظر. ثقة، مقل، عابد،من السادسة: هو عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان، األموي، المدني 11

   ).3792(،رقم)1/335(التهذيب
اإلمام، الفقيه، األمير، سمع أباه وزيد بن ثابت، وله أحاديث قليلة ووفادة على عبد الملـك،  : هو أبان بن عثمان بن عفان 12

ن عثمان، ما رأيت أحداً أعلم بحديث وال فقه من أبان ب: ثقة له أحاديث عن أبيه، وعن عمرو بن شعيب قال: قال ابن سعد
  ).133(، رقم)353/ 4(ط الرسالة  سير أعالم النبالء الذهبي،: انظر. إن أباناً توفي سنة خمس ومائة: وقال خليفة

  ).1/139(تفسير الرازيالرازي،  6
  ).1/139(تفسير الرازيالرازي،  7
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حدثنا شهاب بن عباد : حدثنا محمد بن إسماعيل قال: قال 1"الجامع"أخرجه الترمذي في 
شهاب بـن  (كالهما  ،إسماعيل بن إبراهيم الترجمانيحدثنا : قال 2"سننه"العبدي، والدارمي في 

عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن )عباد وإسماعيل بن إبراهيم
من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل :" بلفظ عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً

وإسناده ضـعيف   ،"م كفضل اهللا على خلقهسائر الكالوفضل كالم اهللا على  ،ما أعطي السائلين
ن سعد العوفي، وأيضاً عطية وهو عطية ب 3"ضعيف "ألن المدار وهو محمد بن الحسن الهمداني 

ا مات أبـو سـعيد جعـل    ملسمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، ف ":العوفي، قال فيه ابن حبان
يحفظه، وكناه أبا سعيد، قال رسول اهللا بكذا، ف :يجالس الكلبي، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي

حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سـعيد الخـدري،   : من حدثك بهذا؟ فيقول: فإذا قيل له
وإنما أراد به الكلبي، فال يحل اإلحتجاج به وال كتابة حديثه إال على جهة التعجب، مـات سـنة   

  .5"ور مجمع على ضعفهعطية بن سعد العوفي تابعي مشه ":، وقال الذهبي4"سبع وعشرين ومائة

  .5"ضعفه
  ، والبزار 6"خلق أفعال العباد"أخرجه البخاري في : وللحديث شواهد، الشاهد األول

، وابن شاهين فـي  9"بحر الفوائد"كالباذي في ال، و8"الدعاء"، والطبراني في 7"مسنده"في
من طرق عن صفوان بن أبي الصهباء عن بكر بن  11"شعب اإليمان"، والبيهقي في 10"الترغيب"

                                                           

 ).5/184(، )2926(، حديث رقم)باب/أبواب فضائل القرآن"(هذا حديث حسن غريب:وقال الجامع الترمذي، 3
، )3399(، حـديث رقـم  )باب فضل كالم اهللا علـى سـائر الكـالم   /ومن كتاب فضائل القرآن(سنن الدارميالدارمي،  2
)4/2112.(  
  ).5820(، رقم)1/474(تقريب التهذيبابن حجر،  5
 )807(قم، ر)2/176(المجروحينبن حبان،  1
   )4139(، رقم)2/436(المغني في الضعفاءالذهبي،  5
  ).1/109(خلق أفعال العبادالبخاري،  6
 ).1/247(، )137(، حديث رقممسند البزار البزار، 7
 ).1/519(، )1850(، حديث رقمالدعاءالطبراني،  5
  ).1/250(بحر الفوائدكالباذي،  9

   ). 1/56(، )154(، حديث رقموثواب ذلكالترغيب في فضائل األعمال ابن شاهين،  10
  ).2/93(، )567(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  8
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وهذا إسناد ضعيف ألن المدار وهو صـفوان   م بن عبد اهللا عن أبيه عن عمر به،عتيق عن سال
صفوان بن أبي الصـهباء   ":سمعت يحيى يقول: فعن الدوري قالأبي الصهباء مختلف فيه،  بن
أيضـاً فـي كتابـه    بـن حبـان   ، ولكـن ذكـره ا  2"الثقـات "، وذكره أيضاً ابن حبان في 1"ثقة

صفوان بن أبي الصهباء منكر الحديث يروي عن األثبات ما ال أصل له من " :وقال"المجروحين"
د ذلك عن هذا الحديث بهذا بع ، وقال3"حديث الثقات، ال يجوز اإلحتجاج به إال فيما وافق الثقات

 : "وقال ابن حجـر . 4"سعد هذا موضوع ما رواه إال هذا الشيخ بهذا اإلسناد وعطية بن ":السند
وقد تفرد صفوان بن أبي الصهباء برواية : ، قلت5"مقبول من السابعة اختلف فيه قول ابن حبان

إذا " منكـر الحـديث   "هذا الحديث بهذا السند، ولم يتابع عليه، فيحتمل أنه أراد ابن حبان بقوله 
ضعيف ومنكر الحديث إذا انفرد، وقصدا بذلك أنه ؛ "مقبول ":فرد لهذا قال ابن حجر عنه أيضاًان

  .فال يحتج به

من طريق الضحاك بن حمرة عـن   6"شعب اإليمان"أخرجه البيهقي في : الشاهد الثاني
ليس الضحاك بن حمرة "وإسناده ضعيف جداً ألن . يزيد بن خمير عن جابر بن عبد اهللا مرفوعاً

  .7"بثقة

من طريق أبو مسلم عبد الرحمن بن 8"حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم في  :الثالث الشاهد
من شغله ذكري  ":، بلفظواقد الواقدي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن ربعي عن حذيفة به

                                                           

  ).1294(، رقم)3/272 )(رواية الدوري(تاريخ يحيى بن معينابن معين،  1
  ).13667(، رقم)8/321(الثقاتابن حبان،  2
  ).503(، رقم)1/376(المجروحين ابن حبان، 3

  ).503(، رقم)1/376(المجروحينابن حبان،  12
   ).2935(، رقم)1/277(تقريب التهذيب ابن حجر، 13

  ).2/94(، )568(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  6
ليس بثقة، وقـال  : قال النسائي وغيره: وقال الذهبي).4877(، رقم)4/379 )(رواية الدوري(تاريخ ابن معينابن معين،  7

  ).3923(،رقم)2/322(ميزان اإلعتدالبي، الذه: انظر.منكر الحديث مجهول: البخاري
  ).7/313"(غريب تفرد به أبو مسلم عن ابن عيينة:"وقال حلية األولياءأبو نعيم،  3
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عبد الرحمن بن واقـد يحـدث   "ضعيف جداً ألن وإسناده ، "عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني
  .1"بالمناكير عن الثقات، ويسرق الحديث

وقد ذكر هذا الحديث ابن الجـوزي فـي   وشواهده ضعيفة جداً،  ث ضعيف،هذا الحدي :خالصةال
موضوع تفرد به مـن ال   ":وقال "تذكرة الموضوعات"، والفتني في كتابه 2"الموضوعات"كتابه 

 ":، وقـال األلبـاني  4"ضعيف جـداً  ":، وقال التبريزي3"يحتج به وهو صفوان بن أبي الصهباء
من تساهله، فالحديث بالسـند الـذي أخرجـه     فهو" حسن غريب ":، أما قول الترمذي5"ضعيف

  .الترمذي ضعيفاً جداً، وال يترقى

  .7"6الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ":قال عليه الصالة والسالم. 83

خيارهم في الجاهلية خيارهم فـي   ":، وزاد على لفظ الرازي"صحيحه"أخرجه مسلم في 
   .8"تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلفاإلسالم إذا فقُهوا، واألرواح جنود مجندة، فما 

  ".األرواح جنود مجندة ":قال عليه الصالة والسالم. 84

ـ   "وزادا على لفظ الرازي ،9"صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في  ا فما تعـارف منه
 .وهو أيضاً إحدى روايات الحديث السابق، "ائتلف، وما تناكر منها اختلف

   

                                                           

 ).1150(، رقم)5/315(الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي، 1
  )3/165(الموضوعاتابن الجوزي،  2
  ).1/54(تذكرة الموضوعاتالفتني،  3
   ).2136(، رقم)1/658(المصابيحمشكاة التبريزي،  7
   ).10/745(سلسلة األحادبث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على األمةاأللباني،  5
. اإلشارة إلى أصل الموضع، فمعدن الذهب ينبت الذهب، ومعدن النفط والقار ال يجيء منه إال ذلك": الناس معادن"قوله  6

  ).3/329(نكشف المشكل عن الصحيحي ابن الجوزي،: انظر
 ).1/143(تفسير الرازيالرازي،  7
  ).4/2031(، )160(، حديث رقم)باب األرواح جنود مجندة/كتاب البر والصلة واآلداب(صحيح مسلممسلم،  3
 ومسـلم، ). 4/133(، )3336(، حديث رقـم )باب األرواح جنود مجندة/كتاب أحاديث األنبياء(صحيح البخاريالبخاري،  4

 ).4/2031(، )159(، حديث رقم)باب األرواح جنود مجندة/والصلة واآلداب كتاب البر(صحيح مسلم
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  المبحث الثاني

  ، والحكم عليها"اهللا" لفظ الجاللةالمباحث المتعلقة بفي تخريج األحاديث الواردة 

 ة بـين الجـن  إن هللا تعالى مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحد ":قال عليه الصالة والسالم. 85
والهوام فيها يتعاطفون ويتراحمون، وأخّر تسعة وتسعين رحمة يـرحم   واإلنس والطير والبهائم

 .1"وم القيامةبها عباده ي

  .من حديث أبي هريرة 2"صحيحه"أخرجه مسلم في 

نعم : أحببتم لقائي؟ فيقولون هل:  يقول يوم القيامة للمذنبينإن اهللا ":قال صلى اهللا عليه وسلم. 86
إني قد أوجبت : رجونا عفوك وفضلك، فيقول اهللا تعالى: فيقولون ؟ولم: يا رب، فيقول اهللا تعالى

 .3"لكم مغفرتي

وبعد جمع هذه الروايات تبين أنهـا   ث بألفاظ متقاربة عن معاذ بن جبل،هذا الحديروي 
خالد بن معدان، وفيما يأتي  من طريقأبي عياش، ومن طريق قد رويت عن معاذ من طريقين؛ 

  : بيانها

رواه عبد اهللا بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد : عن أبي عياش عن معاذ: الطريق األول
 .حر عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن معاذ بن جبل مرفوعاًاهللا بن ز

، 5"مسـنده "، ومن طريقه أخرجه أحمد فـي  4"الزهد والرقائق"أخرجه ابن المبارك في 
   أبا عياش" ، زد على ذلك6"عبيد اهللا بن زحر ضعيف بل هو منكر الحديث" ضعيف ألنوإسناده 

                                                           

  ).1/148(تفسير الرازيالرازي،  1
 ).4/2108(، )19(، حديث رقم)باب سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه/كتاب التوبة(صحيح مسلممسلم،  2
  ).1/148(تفسير الرازيالرازي،  3
أخبرنـا  : من طريق أبو عمر بن حيويه وأبو بكر الوراق قاال).1/93(، )276(حديث رقم الزهد والرقائق،ابن المبارك،  4

  حدثنا الحسين به: يحيى قال
  ). 36/459( ،)390(حديث رقممسند أحمد، أحمد،  5
ليس بشيء، كل حديثه عنـدي  : منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ضعفه أحمد، وقال ابن المديني: عبيد اهللا بن زحر 6

. منكر الحديث جداً يروي الموضوعات عـن األثبـات  : عبيد اهللا ليس بالقوي، وقال ابن حبان: ضعيف، وقال الدارقطني
 ابن حجـر، : انظر". صدوق يخطئ:" وقال ابن حجر). 2238(، رقم)2/162(الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، : انظر

  )4290(، رقم)1/371(تقريب التهذيب
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 .1"مقبول "":التقريب"قال عنه ابن حجر في ا ممن ال يعرف اسمه مجهول الحال لهذ وهو

مسند "، وفي 2"المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في : عن خالد بن معدان عن معاذ :الطريق الثاني
خالد بن معدان عن معاذ مرسل لم يسمع منه، وربمـا كـان    " منقطع ألن وإسناده ، 3"الشاميين

  .4"بينهما اثنان

ن عبيد اهللا بـن زحـر منكـر    بطريقيه عن معاذ، وال يترقى ألهذا الحديث ضعيف  :خالصةال
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيـه عبيـد اهللا بـن زحـر وهـو       ":الحديث، وقال الهيثمي

  .6"ضعيف ":، وقال األلباني5"ضعيف

إن اهللا ينشر على بعض عبـاده   ":عبد اهللا بن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالقال . 87
هل تنكر مـن هـذا   : قيامة تسعة وتسعين سجالً، كل واحد منها مثل مد البصر، فيقول لهيوم ال

فهل كان لك عذر في عمل : ال يا رب، فيقول اهللا تعالى: فيقول شيئاً؟ هل ظلمك الكرام الكاتبون؟
إن لك عندي : ال يا رب، فيضع ذلك العبد قلبه على النار، فيقول اهللا تعالى: هذه الذنوب؟ فيقول

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمداً رسـول   "سنة، وإنه ال ظلم اليوم، ثم يخرج بطاقة فيهاح
كيف تقع هذه البطاقة في مقابلة هذه السجالت؟ فتوضع البطاقة في كفة  ،يا رب: فيقول العبد" اهللا

 .7"والسجالت في كفة أخرى، فطاشت السجالت، وثقلت البطاقة، وال يثقل مع ذكر اهللا شيء

                                                           

تهذيب الكمال المزي، : انظر. وهو ممن ال يعرف اسمه، روى له ابن ماجة وأبو داود حديثاً واحداً: قال الحاكم أبو أحمد 1
. ولم يذكر فيه جرحاً وال تعـديالً ) 2/449(اشف وقد ذكره الذهبي في الك: قلت). 556(، رقم)34/163(في أسماء الرجال

، تقريـب  ابـن حجـر  : انظـر . مقبـول، مـن الثامنـة   : هو أبو عياش بن النعمان المصري المعافري: وقال ابن حجر
 ).8293(، رقم)1/663(التهذيب

  ). 20/94(، )184(رقم حديثالمعجم الكبير، الطبراني،  2
 ).1/231(، )409(، حديث رقممسند الشاميينالطبراني،  3
   ).1/52( المراسيل ابن أبي حاتم، 4
   ).2/321(مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي،  5
  ).13/280( سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على األمةاأللباني،  6
 ).1/148(تفسير الرازيالرازي،  7
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، وكـذا  2"الجـامع "، ومن طريقه الترمذي في 1"الزهد والرقائق"أخرجه ابن المبارك في 
حدثنا ابن أبي : قال 5حدثنا محمد بن يحيى: قال 4"سننه"، وأخرجه ابن ماجه في 3"مسنده"أحمد في
 8عن عامر بن يحيى 7عن الليث بن سعد)عبد اهللا بن المبارك وابن أبي مريم(كالهما، 6أبي مريم

وإسناده صـحيح رجالـه    عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعاً، 9عبد الرحمن الحبلي أبي عن 8يحيى
  .ثقات

                                                           

   ).2/109(الزهد والرقائقابن المبارك،  1
، حـديث  ) باب ما جاء فيمن يشهد أن ال إلـه إال اهللا /أبواب اإليمان" (هذا حديث حسن غريب:" وقال الجامع، الترمذي 2

هو سويد بن نصر بن سويد : وسويد بن نصر: قلت. من طريق سويد بن نصر عن ابن المبارك به). 5/24(، )2639(رقم
ابـن  : انظـر .عاشرة، مات سنة أربعين وله تسعون سـنة ثقة، من ال: المروزي أبو الفضل، لقبه الشاه، راوية ابن المبارك

وبقية الرجال ثقات كما سيأتي، وسنده متصل أيضاً؛ فيكون الحديث صحيحاً ).2699(، رقم)1/260(تقريب التهذيبحجر، 
يحيـى   حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن: حدثنا قتيبة قال: بهذا السند، وليس حسناً غريباً كما قال، ولكن قال في آخر الحديث

والحديث من طريق ابن لهيعة ضعيف ألن ابن لهيعة وهو عبد اهللا بن لهيعة بن : قلت. الرقعة: والبطاقة.بهذا اإلسناد نحوه
وبما أن ابن لهيعـة  ). 346(،رقم)1/64( الضعفاء والمتروكونالنسائي، : انظر. ضعيف: عقبة، أبو عبد الرحمن البصري

رواية ابن لهيعة إلى الحسن لغيره، فيحتمل أن يكون هذا هو المقصـود مـن قـول    تابعه الليث بن سعد وهو ثقة، فتترقى 
  ".حسن غريب"الترمذي 

وإبراهيم .من طريق إبراهيم بن إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك به).11/571(، )6994(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  3
هو إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني، موالهم أبو إسحاق الطالقاني، نزيل مرو، قال أبو بكر بن أبي خثيمة عن يحيـى  

: ثقة ثبت، يقول باإلرجاء، وقال أبو حـاتم :بي شيبةليس به بأس، وقال يعقوب بن أ: ثقة، وقال في موضع آخر: بن معين
  ).145(، رقم )2/39( تهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي، : انظر. صدوق

  ).2/1437(، )4300(، حيث رقم)باب ما يرجى من رحمة اهللا يوم القيامة/كتاب الزهد( سنن ابن ماجهابن ماجه،  4
  .25تقدمت ترجمته ص  5
ثقة ثبت، فقيـه، مـن كبـار    : بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالوالء، أبو محمد المصريهو سعيد بن الحكم  6

   ).2286(، رقم)1/234(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر. العاشرة، مات سنة أربع وعشرين
عة، مـات فـي   ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور، من الساب:هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري 7

   ).5684(، رقم)1/464(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.شعبان سنة خمس وسبعين
ثقة، وذكره : ،قال أبو داود والنسائي...هو عامر بن يحيى بن حبيب بن مالك، المعافري، الشرعبي، أبو خنيس المصري 8

   ).136(، رقم )5/84(تهذيب التهذيبحجر،  ابن: انظر.توفي قبل سنة عشرين ومائة: ابن حبان في الثقات، قال ابن يونس
: انظـر .ثقة، وهو أبو عبد الرحمن الحبلي: فعبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو قال: عن الدارمي سأل ابن معين قال 9

هوعبد اهللا بن يزيـد أبـو عبـد    : وقال الذهبي). 477(، رقم)1/142( )رواية الـدارمي (تاريخ يحيى بن معينابن معين، 
  ).3061(، رقم)1/609(الكاشف الذهبي،: انظر.ثقة، توفي سنة مائة: حمن الحبليالر
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إن اهللا يستخص رجالً من أمتي علـى رؤوس   ":عند ابن المبارك في أول الحديث وجاء
إن اهللا " وعنـد أحمـد   ،" ..إن اهللا سيخلص رجـالً : "أما عند الترمذي ،" ...الخالئق يوم القيامة

  ". ..يصاح برجل من أمتي يوم القيامة ":ا عند ابن ماجه، أم" ..يستخلص رجالً

: ، وعند أحمد"قل مع اسم اهللا شيءفال يث ":لحديث عند ابن المبارك والترمذيوفي آخر ا
  .وعند ابن ماجه دون هذه الزيادة، "قل شيء بسم اهللا الرحمن الرحيموال يث"

صحيح على شرط مسلم، وقد احـتج  هذا الحديث  ":، وقال الحاكمهذا الحديث صحيح :خالصةال
بأبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وعامر بن يحيى مصـري ثقـة،   

ثقة متفق على إخراجه في )وقد أخرجه الحاكم من طريقه(المؤدب  والليث بن سعد إمام، ويونس
هذا حـديث   ":، وقال في موضع آخر1"هذ اعلى شرط مسلم ":الذهبي فقالووافقه ". الصحيحين

وهو كما قـاال،   ،3"صحيح ":ل األلباني عن هذا الحديث أيضاًوقا، 2"صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه
  .فجميع رواة هذا الحديث ثقات، وسنده متصل أيضاً

88. ى عليه في منادفي يوم صـائف شـديد الحـر   وقف صبي في بعض الغزوات ي زيدي ن ،
 الصبي فأخذته وألصقته إلى بطنها، ثم ألقت ظهرها على البطحاء،فبصرت به امرأة فَعدتْ إلى 

ابني ابني، فبكى الناس وتركوا ما هم فيه فأقبل رسـول  : وأجلسته على بطنها تقيه الحر، وقالت
أعجبتم من رحمة هذه بابنها،  :"اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى وقف عليهم، فأخبروه الخبر، فقال

  .4"جميعاً من هذه المرأة بابنها فإن اهللا تعالى أرحم بكم

ولكن أخرج نحوه البخـاري ومسـلم فـي     قف على قصة هذا الحديث عند البحث،لم أ
قدم علـى النبـي    :-رضي اهللا عنه –وهو متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب  "صحيحهما"

صلى اهللا عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبياً في السبي 

                                                           

  ).1/46(، )9(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  1
  ).1/710(، )1937(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحينالحاكم، 2
   ).1533(، رقم)2/105(صحيح الترغيب والترهيباأللباني،  3
  ).1/148(الرازيتفسير الرازي،  4
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أترون هذه طارحة ولدها : "أخذته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى اهللا عليه وسلم
  .1"عباده من هذه بولدهاهللا أرحم ب" :وهي تقدر على أن ال تطرحه، فقال ،ال: قلنا" في النار؟ 

رضـي اهللا   -روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه دفع خاتمه إلى أبي بكر الصـديق  ". 89
اكتب فيه ال إلـه إال اهللا، محمـد   : اكتب فيه ال إله إال اهللا، فدفعه إلى النقاش، وقال: ، فقال-عنه

نبي صلى اهللا عليه وسلم، فـرأى  فكتب النقاش فيه ذلك، فأتى أبو بكر بالخاتم إلى ال ،اهللا رسول
 ؟يا أبا بكر، ما هذه الزوائـد : ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا أبو بكر الصديق، فقال: النبي فيه

يا رسول اهللا ما رضيت أن أفرق اسمك عن اسم اهللا، وأما الباقي فما قلته، وخجل : فقال أبو بكر
اهللا، أما اسم أبي بكر فكتبته أنا، ألنـه مـا    يا رسول :أبو بكر، فجاء جبريل عليه السالم، وقال

  .2"رضي أن يفرق اسمك عن اسم اهللا، فما رضي اهللا أن يفرق اسمه عن اسمك

أن الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم    3"الصحيحين"والثابت في لم أقف على هذه القصة، 
  .فقط" محمد رسول اهللا" اتخذ خاتماً نقشه 

 :على عهد سليمان بن داود عليهما السالم، فأتوه، فقالوا لهأصاب الناس قحط : ال السديق". 90
يا نبي اهللا، لو خرجت بالناس إلى اإلستسقاء، فخرجوا، وإذا بنملة قائمة على رجليهـا، باسـطة   

فصـب اهللا علـيهم    :"اللهم إنّا خلق من خلقك، وال غنى لي عن فضلك، قال: وهي تقول يديها،
  .4"ارجعوا، قد استجيب لكم بدعاء غيركم :"مفقال لهم سليمان عليه السال،المطر

                                                           

صحيح ومسلم، ). 8/8( ، )5999(، حديث رقم)باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته/كتاب األدب(صحيح البخاريالبخاري،  5
  ).4/2109(، )22(، حديث رقم)باب في سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه/كتاب التوبة(مسلم

 ).1/153(تفسير الرازيالرازي،  2
، )65(، حديث رقم )باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان/كتاب العلم (البخاريصحيح البخاري،  2
باب لبس النبي خاتماً من ورق نقشه محمد رسول اهللا ولبس الخلفاء له /كتاب اللباس والزينة(صحيح مسلم ومسلم،).1/24(

  ).3/1656(، )2092(، حديث رقم)من بعده
  ).1/154(الرازيتفسير الرازي،  4
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، ومـن طريقـه   1"مصنفه"لم أجد هذا الحديث عن السدي، بل أخرجه عبد الرزاق في 
  .من حديث الزهري مرسالً 2"الدعاء"الطبراني في 

، وأبو الشـيخ فـي   4"الدعاء"، والطبراني في 3"مصنفه"وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في 
ألن أبا الصديق  ،كلهم عن أبي الصديق الناجي مرسالً 6"حلية األولياء"ي ، وأبو نعيم ف5"العظمة"

  .7"تابعيالناجي 

خرج نبي من األنبيـاء   "بلفظ أسنده وهذا الحديث الذي رواه الزهري مرسالً فقد : قلت
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه  ...فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء يستسقي،

ثنا أحمد : قال 9حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ: قال 8"سننه"أخرجه الدارقطني في ": النملة
حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن : قال 11"المستدرك"، وأخرجه الحاكم في 10أحمد بن الزهري

   12عقبة الشيباني

                                                           

  ).3/95(، )4921(، حديث رقممصنف عبد الرزاق عبد الرزاق، 4
   ). 1/300(، )967(، حديث رقمالدعاءالطبراني،  2
  ).7/71(، )34273(، حديث رقممصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة،  3
   ).1/300(الدعاءالطبراني،  4
  ).5/1752(العظمةأبو الشيخ،  3
  ).3/101(حلية األولياء أبو نعيم، 4
  ).539/ 4(، ميزان اإلعتدال الذهبي: انظر.اسمه بكر بن عمرو، وهو تابعي،محتج به في الصحاح: قال الذهبي 5
 ).2/421(، )1797(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  6
ي ومن بعده، وكان ثقة، أمينـاً،  هو علي بن محمد بن عبيد بن عبد اهللا بن حساب، أبو الحسن البزاز، روى عنه الدارقطن 7

  ).6433(، رقم)13/545( تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، : انظر.حافظاً، عارفاً، توفي في شوال سنة ثالثين وثالث ومائة
هو اإلمام الرباني، الثقة، أبو إبراهيم، أحمد بن سعد بن اإلمام إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن صاحب رسول اهللا صـلى   8

كان مذكوراً بالعلم والفضـل، موصـوفاً   : يه وسلم عبد الرحمن بن عوف الزهري، العوفي، البغدادي، قال الخطيباهللا عل
توفي في المحرم سنة : كان ثقة، وقال ابن المنادي: بالصالح والزهد من أهل بيت كلهم علماء ومحدثون، وقال ابن صاعد

  ).10/280(ط الحديث  ءسير أعالم النبالالذهبي، : انظر. ثالث وسبعين ومائتين
  ).1/473(، )1215(، حديث رقم"هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه:"وقال المستدرك على الصحيحين الحاكم، 9

روى عنه الدرقطني ومن بعده، وكان ثقة، أميناً، مقبول الشهادة عند الحكام قديماً وحـديثاً، تـوفي سـنة    : قال الخطيب 12
ـ 463:ت(الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي: انظر .اثنتين أو ثالث وأربعين ، دار الغـرب  تـاريخ بغـداد   ،)هـ

 ).13/553(، )6441(بشار عواد معروف، حديث رقم: هـ، تحقيق1/1422بيروت،ط –اإلسالمي



128 

  عن) أحمد بن سعد وإبراهيم بن إسحاق(كالهما  ،1ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري: قال

 4أبيه مولى أم يحيى بنت الحكم عن 3ثنا محمد بن عون: قال 2عبد العزيز بن أبي سلمة العمري
عن أبي هريـرة   6أخبرني أبو سلمة: قال 5قال لي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: قال 4أبيه

  .هريرة به

أللباني بعد أن نقل كـالم  وقال ا، "يث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاههذا حد ":قال الحاكم
محمد بن عون وأباه لـم أجـد مـن     وفي ذلك نظر عندي، فإن ":، قال"صحيح اإلسناد":الحاكم

ولـيس كمـا   : قلت .وبناء على ذلك فقد ضعف الحديث ،7"ترجمهما، والغالب في مثلهما الجهالة
بن قال، فمحمد بن عون وأبوه ثقتان كما سبق من كالم في ترجمتهما، وقد ذكر البخاري محمد 

محمد بن عون مولى أم حكيم عن أبيه سمع منه عبد العزيز بن  ":وقال"لكبيرالتاريخ ا"عون في 
عون مولى أم حكيم ابنـة   ":وقال" الجرح والتعديل"ابن أبي حاتم في أبوه ، وقد ذكر 8"أبي سلمة

                                                           

ثقـة،  كـان  : هو اإلمام، المحدث، قاضي الكوفة، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس الزهري، قال الخطيب 1
سـير  الـذهبي،  : خيراً، فاضالً، ديناً، صالحاً، مات في ربيع اآلخر سنة سبع وسبعين ومائتين عن نيف وتسعين سنة انظر

   )113(، رقم)13/199(ط الرسالة  أعالم النبالء
ـ : هو عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، أبو عبد الرحمن المدني، نزيل بغداد 2 أس بـه مـن   ال ب

   ).4098(، رقم)1/357(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر.العاشرة
البرقـاني، أحمـد بـن محمـد بـن      : انظر. مديني ثقة، يحدث عن أبيه: محمد بن عون مولى أم حكيم: قال الدارقطني 2

عبد الـرحيم  : تحقيقهـ، 1/1404الهور، ط -كتب خانه جميلي: ، الناشرسؤالت البرقاني للدارقطني ،)هـ425:ت(أحمد
  ).1/61(محمد أحمد القشقري

 ).1/45( سؤاالت البرقاني للدارقطنيالدارقطني، : انظر. مديني ثقة: وعون مولى أم حكيم عن الزهري: قال الدارقطني 4

هو محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب، الزهري، متفق على جاللته وإتقانه، وهـو مـن رؤوس الطبقـة     4
، )1/506( ، تقريـب التهـذيب  ابـن حجـر  : انظـر . لرابعة، مات سنة خمس وعشرين وقيل فبل ذلك بسنة أو سـنتين ا

  ).6296(رقم
كان ثقة، فقيهاً، كثيـر الحـديث،   . وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث، وهو عبد اهللا األصغر 6

  ).5/120( الطبقات الكبرى ابن سعد،: انظر. بن عبد الملكوتوفي بالمدينة سنة أربع وتسعين في خالفة الوليد 
بيـروت،   -، المكتب اإلسـالمي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، )هـ1420(األلباني، محمد ناصر الدين 7
  ).3/137(هـ2/1405ط
  ).607(،رقم)1/197(التاريخ الكبيرالبخاري،  8
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، وأم حكيم امرأة هشام بن عبد الملك، روى عن الزهري، وروى عنـه  يحيى بن الحكم المديني
  .1"سمعت أبي يقول ذلك ،ابنه محمد بن عونو ذئبالماجشون وابن أبي 

وبذلك ترتفع عنهما الجهالة وهي جهالة العين، وهما وإن لم يذكرا فيهما جرحاً وال : قلت
  . ل الدارقطني في كل منهما أنه ثقةتعديالً إال أنه ترتفع عنهما أيضاً جهالة الحال بقو

كما أورد هـذه المتابعـة    قيل،سالمة بن روح عن ع: ن عن أبيهفقد تابع محمد بن عو
، ولكنها متابعة ضعيفة ألن سالمة بن روح قـال فيـه أبـو    2"شرح مشكل اآلثار"الطحاوي في 

لم يسمع من عمـه  : صدوق له أوهام، وقيل ":، وقال ابن حجر3"ضعيف منكر الحديث ":زرعة
  .4"عقيل، وإنما كان يحدث من كتبه

موصوالً، وهو ضعيف مرسالً، وصحيح موصوالً،  روي هذا الحديث مرسالً، وروي :خالصةال
  .فالراجح هو الموصول ألنه أصح

، "بسم اهللا الرحمن الـرحيم  "من رفع قرطاساً من األرض فيه  ":قال عليه الصالة والسالم. 91
  .5"وخفّف عن والديه وإن كانا مشركينإجالالً له تعالى، كتب عند اهللا من الصديقين، 

 من طرق 7"ترتيب األمالي الخميسية"، والشجري في 6"الترغيب"أخرجه ابن شاهين في 
وهـذا إسـناد    عـاً، عن العالء بن مسلمة عن أبو حفص العبدي عن أبان عن أنس مرفو طرق

متروك، ورماه ابـن حبـان   ضعيف جداً ألن المدار وهو العالء بن مسلمة بن عثمان الرواس 

وأبو حفص عمر بن حفـص   ":العبدياً قال ابن عدي في ترجمة وزد على ذلك أيض، 8"بالوضع

                                                           

  ).2148(،رقم)6/386(الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، 1
  ).2/331(، )875(، حديث رقمشرح مشكل اآلثارالطحاوي،  2
   ).105(، رقم)3/809(الضعفاء أبو زرعة، 3
  ).2713(، رقم)1/261(تقريب التهذيبابن حجر،  4
  ).1/155(تفسير الرازيالرازي،  5
 ).1/159(، )555(، حديث رقمالترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلكابن شاهين،  5
 ).1/115(، )444(، حديث رقمترتيب األمالي الخميسيةالشجري،  7
 ).5256(، رقم)1/436(تقريب التهذيب ابن حجر، 8
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وبإسناده أن النبي صلى اهللا : متروك الحديث، وقال ابن عدي أيضاً: ليس بالقوي، وقال النسائي
وهذا ال يروى إال من : "وقال". من كتب بسم اهللا وجوده تعظيماً هللا غفر اهللا له ":عليه وسلم قال

وجه ال يصح قوله من رفع قرطاساً من وروي من علي بن أبي طالب هذا المتن من  ،هذا الوجه
  .1"األرض

  ".وخفف عن والديه وإن كانا مشركين"والحديث عند ابن شاهين بدون 

ـ ديث ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً، هذا الح :خالصـة ال ي وقد أورد هذا الحديث السيوطي ف
وأبو سالم العالء أبان ضعيف جداً، وأبو حفص أشد منه ضعفاً،  ":وقال" الآللئ المصنوعة"كتابه 

  .3"موضوع: "وقال األلباني عن هذا الحديث، 2"بن مسلمة كذبه األزدي، وال تحل الرواية عنه

فإن  ،بسم اهللا: يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل ":رة أنه عليه الصالة والسالم قالعن أبي هري. 92
حفَظَتَك فإن  ،بسم اهللا: ال تبرح أن تكتب لك الحسنات حتى تفرغ، وإذا غشيت أهلك فقل كتَظَحفَ

مـن   يكتبون لك الحسنات حتى تغتسل من الجنابة، فإن حصل من تلك الواقعة ولد كتـب لـك  
الحسنات بعدد نفس ذلك الولد، وبعدد أنفاس أعقابه إن كان له عقب، حتى ال يبقى منهم أحد، يا 

بعدد كـل خطـوة، وإذا   بسم اهللا والحمد هللا، يكتب لك الحسنات : أبا هريرة إذا ركبت دابة فقل
  .4"، يكتب لك الحسنات حتى تخرج منهاوالحمد هللا،بسم اهللا:ركبت سفينة فقل

وبعد جمع هذه الروايات تبين أنها قد  ة عن أبي هريرة،روي هذا الحديث بألفاظ متقارب
مكحول الشـامي،   من طريقمحمد بن سيرين، ومن طريق : رويت عن أبي هريرة من طريقين

 : وفيما يأتي بيانها

                                                           

   ).6/98،99،100،101( الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  1
، دار الكتـب  الآللئ المصنوعة في معرفة األحاديـث الموضـوعة   ،)هـ911:ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 2

   ).1/84( هـ1/1417بيروت، ط -العلمية
  ).1/184(سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على األمةاأللباني،  3
  ).1/155(الرازي، تفسير الرازي 4
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 1"المعجم الصـغير "أخرجه الطبراني في : عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: الطريق األول
: حدثنا أحمد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم البرقي قـال : حدثنا أحمد بن مسعود الزنبري قال: قال

د بن ري عن علي بن ثابت عن محمحدثنا إبراهيم بن محمد البص: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال
 ".تفرغ ...إذا توضأت"مقتصراً فقط على أول الحديث  سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً،

  .2"لم يروه عن علي بن ثابت إال إبراهيم بن محمد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة" :وقال
  .3"مناكير إبراهيم بن محمد روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره ":زد على ذلك قال ابن عدي

 4"الآللئ المصـنوعة "السيوطي في  وردهأ: عن مكحول الشامي عن أبي هريرة :الطريق الثاني
عـن  من طريق حماد بن عمرو عن الفضل بن غالب عن مسلمة بن عمر بن سـليمان   بتمامه

فيه مجاهيـل  : وذُكر تمام الوصية موضوع ":مكحول الشامي عن أبي هريرة به، وقال بعد ذلك
  .5"بن عمرو كذاب يضعوحماد 

  . هذا الحديث موضوع :خالصةال

بل : قلت. 6"منكر..  بسم اهللا: حديث يا أبا هريرة إذا توضأت فقل:" قال كل من الفتني والهروي
  .بل هو موضوع

ستر ما بين أعين الجن وعورات بنـي   ":ه الصالة والسالمقال علي: عن أنس بن مالك قال. 93
  .7"بسم اهللا الرحمن الرحيم: يقولواآدم إذا نزعوا ثيابهم أن 

                                                           

  ).1/131(، )196(، حديث رقمالمعجم الصغير الطبراني، 4
 ).1/131(، )196(، حديث رقمالمعجم الصغير الطبراني، 5
   ).95(، رقم)1/424(الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي، 6
 ).2/315(في األحاديث الموضوعة الآللئ المصنوعةالسيوطي،  1
  .)2/316(في األحاديث الموضوعة الآللئ المصنوعة السيوطي، 5
ـ 1014: ت(والهروي، علي بن سلطان). 1/31(الفتني، تذكرة الموضوعات 6 ، المصـنوع فـي معرفـة الحـديث     )هـ

 ).406(، رقم)1/209(عبد الفتاح أبو غدة: هـ، تحقيق2/1398بيروت،ط -سسة الرسالةالموضوع، مؤ
  ).1/155(تفسير الرازيالرازي،  7
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وبعد جمع هذه الروايات تبين أنها قد رويت . روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن أنس
عن أنس من طرق أربعة؛ عن سعيد بن مسلمة، وعن عمران بن وهب، وعن زيد العمي، وعن 

  :عاصم األحول، وفيما يأتي بيانها

وإسـناده  ، 1"الدعاء"أخرجه الطبراني في : ي عن أنسعن سعيد بن مسلمة األمو: الطريق األول
  .2"سعيد بن مسلمة منكر الحديث "ضعيف جداً ألن 

وإسناده ، 3"المعجم األوسط"أخرجه الطبراني في : عن عمران بن وهب عن أنس :الطريق الثاني
  .4"عمران بن وهب لم يسمع من أنس"منقطع ألن وإسناده 

، وأبـو  5"عمل اليـوم والليلـة  "أخرجه ابن السني في : عن زيد العمي عن أنس :الطريق الثالث
كلهم من طريق سعيد بن مسلمة عن األعمش عن زيد  7"الفوائد"، وتمام في 6"العظمة"الشيخ في 

عن زيد العمـي إال  ولم يقل عن األعمش  ":قال تمام في الرواية األولى. بهزيد العمي عن أنس 
وجد أيضاً من طريق سعد بن الصلت عن األعمش كما قـال ابـن    بل :قلت ،"سعيد بن مسلمة

وهذا الحديث لم يكن يعرف إال بسعيد بن مسلمة، ثم وجدناه من حديث سعد بن الصـلت  : "عدي
  .8"عن األعمش، وال يرويه عن األعمش غيرهما

ـ  ":وقال تمام في الرواية الثانية ة وقد رواه محمد بن الفضل عن زيد العمي مخالفاً لرواي
رواه محمد بن الفضل عن زيد العمي عن جعفـر  "وهي رواية عند تمام : قلت". سعيد بن مسلمة

وزيد العمي ال يحتمل منه تعدد األسانيد بأن يرويـه  : قلت، 9"العبدي عن أبي سعيد الخدري به
مرة عن أنس ومرة عن جعفر العبدي عن أبي سعيد الخدري ألن زيد العمي وهـو زيـد بـن    

                                                           

   ).1/135(، )368(، حديث رقمالدعاء الطبراني، 1
  ).140(، رقم)1/51(الضعفاء الصغيرالبخاري،  6
  ).3/67(، )2504(، حديث رقمالمعجم األوسط الطبراني، 7
   ).555(، رقم)1/152(المراسيل ابن أبي حاتم، 4
  ).273،274(رقم) 1/240،241ج(و )21(، رقم)1/21ج(عمل اليوم والليلة ابن السني، 1
 ).5/1667(العظمة أبو الشيخ، 6
   ).2/268(، )1709،1701(حديث رقمالفوائد،  تمام، 7
  ).4/148(الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  8
  ).2/269(، )1711(ديث رقم، حالفوائدتمام،  5
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، 1"هو عندي ال يجوز اإلحتجاج بخبره وال كتابة حديثه إال لإلعتبار "ابن حبان فيه  الحواري قال
  .2"ضعيف ":، وقال ابن حجر1"لإلعتبار

ـ ، 3"الفوائد"أخرجه تمام في : عن عاصم األحول عن أنس :الطريق الرابع  يوفي رواية عند أب
  .رواه عاصم األحول عن أبي العالية مرسالً 4"العظمة"الشيخ في 

يرويـه  :" الية مرسالً كما قال الـدارقطني عن عاصم األحول عن أبي العوالصحيح هنا 
محمد بن خلف الكرماني ومحمد بن مروان السدي عن عاصم األحول عن أنس عن النبي صلى 

قوله كذلك رواه ابـن   ، والصحيح عن عاصم األحول عن أبي العاليةووهما فيهاهللا عليه وسلم، 
  .5"ير ثابتوالحديث غ... عيينة وعلي بن مسهر،

: قـاال  7"سننه"، وابن ماجه في 6"الجامع"أخرجه الترمذي في : وللحديث شاهدان، الشاهد األول
حدثنا خالد الصفار عن : حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال

طالـب  حيفة عن علي بن أبـي  الحكم بن عبد اهللا النصري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ج
الحكم بـن عبـد اهللا   "، و8"فيه نظر" :ف ألن محمد بن حميد قال البخاريوإسناده ضعي مرفوعاً،

 .وقد عنعن هنا، 10"إسحاق السبيعي مشهور بالتدليسوأبو ، 9"النصري مجهول

                                                           

   ).369(، رقم)1/309(، المجروحينابن حبان 1
   ).2131(، رقم)1/223(تقريب التهذيب ابن حجر، 2
   ).2/268(، )1708(، حديث رقمالفوائدتمام،  3
  ).5/1670(العظمة أبو الشيخ، 4
   .بتصرف)12/101(علل الدارقطني الدارقطني، 1
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنـس  :" وقال الجامعالترمذي،  6

، حـديث رقـم   )ما ذكر في التسمية عند دخول الخـالء : باب/أبواب السفر( "عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أشياء في هذا
)606( ،)2/503.(  
  ).1/109(، )297(، حديث رقم)باب ما يقول الرجل إذا دخل الخالء/كتاب الطهارة وسننها( سنن ابن ماجهابن ماجه،  7
  ).2442(، رقم)2/239(التاريخ األوسط البخاري، 8
  ).1659(، رقم)1/184(المغني في الضعفاء الذهبي، 9

  ).47(، رقم)1/77( المدلسين أبو زرعة، 10
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، وعند "بسم اهللا: يقولإذا دخل أحدهم الخالء أن  ..ستر ما بين" :والحديث عند الترمذي
 ."..أحدهم الكنيفإذا دخل  ":ابن ماجه

عد العوفي عن عبـد  من طريق عطية بن س 1"حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم في : الشاهد الثاني
ال يحل اإلحتجـاج   ":ن عطية العوفي قال ابن حبان فيهو إسناده ضعيف جداً أل اهللا بن عمر به،

 .3"مجمع على ضـعفه تابعي مشهور " :، وقال الذهبي2"به وال كتابة حديثه إال على جهة التعجب
  ".فإنه ستر ما بينه وبين الشيطان "بلفظ

ي بعد أن ذكر طرق وشـواهد  قال االلبانالحديث ضعيف، وال يترقى بشواهده، و هذا :خالصةال
وجملة القول أن الحديث صحيح لطرقه المذكورة، والضعف المـذكور فـي أفرادهـا     ":للحديث

وهذا غير : قلت .4"مقرر في علم اإلصطالح ينجبر إن شاء اهللا بضم بعضها إلى بعض كما هو
 اًصحيح، ألن هذه الطرق والشواهد التي اعتمد عليها جميعها ضعيفة حتى أن في بعضها ضـعف 

، والضعف المذكور في أفرادها وإن انجبر فهو يترقى إلى الحسن كما هو مقرر في علـم  اًشديد
  .ألن طرقه وشواهده ضعيفة جداًصطالح، وليس إلى الصحة كما قال، ولكنه هنا ال ينجبر اال

 من توضأ ولم يذكر اسم اهللا تعالى، كان طهوراً لتلك األعضاء، ":والسالم قال عليه الصالة. 94
  .5"لجميع بدنه ومن توضأ وذكر اسم اهللا تعالى، كان طهوراً

 1"السنن الكبرى"، والبيهقي في 7"سننه"، والدارقطني في 6"الترغيب"أخرجه المروزي في 
بكر الداهري عن عاصم بـن   بن بهرام عن عبد اهللا بن حكيم أبيمن طرق عن هشام  1"الكبرى

 .محمد عن نافع عن ابن عمر به

                                                           

   )7/255(حلية األولياءأبو نعيم،  1
  ).807(،رقم)2/176( المجروحينابن حبان، 2
  ).2/436(المغني في الضعفاءالذهبي،  9
  ).1/90(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل األلباني، 4
  ).1/155(تفسير الرازيالرازي،  5
  ).1/39(، )99(، حديث رقمالترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك المروزي، 6
 ).1/125(، )233(، حديث رقمالدارقطنيسنن الدارقطني،  7
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هذا ضعيف، وأبو بكر الداهري غير ثقـة عنـد أهـل العلـم      ":قال البيهقي في روايته
وأبو بكر الداهري ليس : قلت ".بالحديث، وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً

  .2"بل كان يضع الحديث على الثقات، وهو أحد المتروكين باتفاق" غير ثقة، فقط 

   :انشاهدولهذا الحديث 

المشهور بالغيالنيات، ومن طريقـه   3"الفوائد"أخرجه أبو بكر الشافعي في كتابه  :الشاهد األول
من طريق آخـر   5"السنن الكبرى"، وأخرجه البيهقي في 4"ترتيب األمالي الخميسية"الشجري في 

كلهم عن يحيى بن هاشم السمسار عن األعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد اهللا بـن  
فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن ال إله إال اهللا، وأن محمداً عبده : "وزاد البيهقي .مسعود به

يف ال أعلمـه  هذا ضـع  ":، وقال"لك فتحت له أبواب الرحمةورسوله، ثم ليصلِّ عليه فإذا قال ذ
  .6"متروك الحديثويحيى بن هاشم  ،رواه عن األعمش غير يحيى بن هاشم

من طريق مرداس  8"السنن الكبرى"، والبيهقي في 7"سننه"أخرجه الدارقطني في : الشاهد الثاني
بن محمد بن عبد اهللا عن محمد بن أبان عن أيوب بن عائذ الطائي عن مجاهد عن أبي هريـرة  

ال أعرفه، وخبره منكـر فـي    ":رداس بن محمد مجهول، قال الذهبيف ألن موإسناده ضعي .به
، والعلة أيضاً تكمن في شيخه محمد بن أبان، فكثير من الرواة من اسمه 9"التسمية على الوضوء 

  .محمد بن أبان، أما محمد بن أبان شيخ مرداس وتلميذ أيوب بن عائذ الطائي فهو مجهول العين

                                                                                                                                                                          

 ).1/73(، )199(، حديث رقمالسنن الكبرىالبيهقي،  5
  ).3144(، رقم)1/355( المغني في الضعفاءوالذهبي، ).550(، رقم)2/21(المجروحينابن حبان، :ينظر إلى 6
 -هـ، دار ابـن الجـوزي  1/1417،طالفوائد المشهور بالغيالنيات، )هـ354:ت(أبو بكر الشافعي، محمد بن عبد اهللا  7

  ).1/431(، )483(حلمي كامل أسعد عبد الهادي، حديث رقم: السعودية، تحقيق
  ).1/57(، )159(، حديث رقمترتيب األمالي الخميسيةالشجري،  4
   ).1/74(، )200(، حديث رقمالسنن الكبرىالبيهقي،  5
  ).1/74(، )200(، حديث رقمالسنن الكبرى البيهقي، 6
  ).1/124(، )232(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  7
  ).1/74(، )200(، حديث رقمالسنن الكبرىالبيهقي،  8
  ).8414(، رقم)4/88(، ميزان اإلعتداللذهبيا 9
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هذا الحديث مروي " :وقال ابن الملقن وشواهده ضعيفة جداً، ،ضعيف جداًهذا الحديث  :خالصةال
  .2"ضعيف" :وقال التبريزي، 1"من طرق كلها ضعيفة

   

                                                           

، البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، )هـ804:ت(ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي  5
  ).2/93(مصطفى أبو الغيط وآخرون: الرياض، تحقيق -هـ، دار الهجرة1/1425ط
  ).1/133(مشكاة المصابيح التبريزي، 2
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  الفصل الثالث

 :األحاديث الواردة في قوله تعالىتخريج 
  وحتى آخر السورة" الحمد هللا رب العالمين"
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  المبحث األول

  ، والحكم عليها"في أسماء السورةالكالم "في تخريج األحاديث الواردة 

والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة، وال في  ":الصالة والسالم في سورة الفاتحةقال عليه . 95
اإلنجيل، وال في الزبور، وال في الفرقان مثل هذه السورة، وإنهـا السـبع المثـاني، والقـرآن     

  .1"العظيم

 ":حدثنا عبد العزيز بن محمد وقال :ة قالحدثنا قتيب: قال 2"الجامع"أخرجه الترمذي في 
: قـاال  4"سـننه "، والنسائي في 3"الجامع"، وأخرجه أيضاً الترمذي في "هذا حديث حسن صحيح

حدثنا عبـد اهللا  : قال 5"مسنده"حدثنا الفضل بن موسى، وأحمد في : الحسين بن حريث قال حدثنا
: نمير وهذا لفظ حديث ابن نميـر قـال   ومحمد بن عبد اهللا بن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: قال
عـن عبـد   ) الفضل بن موسى وحماد بن أسامة( كالهما ثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة،حد

  .الحميد بن جعفر

وحديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم، وهذا أصح من حـديث عبـد    ":قال الترمذي
  ."حمنالحميد بن جعفر، وهكذا روى غير واحد عن العالء بن عبد الر

حدثنا سليمان بـن  : قال 7"مسنده"، وأخرجه أحمد أيضاً في 6"الموطأ"وأخرجه مالك في 
  .حدثنا إسماعيل بن جعفر: داود قال

                                                           

  ).1/158(تفسير الرازيالرازي،  1
  ).5/155(، )2785(، حديث رقم)باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب/أبواب فضائل القرآن(الجامعالترمذي،  2
   ).5/297(، )3125(، حديث رقم")ومن سورة الحجر"باب /القرآنأبواب تفسير (الجامعالترمذي،  3
، حديث ") ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم"باب تأويل قول اهللا عز وجل/كتاب اإلفتتاح(سنن النسائيالنسائي،  4

  ).2/139(، )914(رقم
  ).35/19(، )21094(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  5
 ).2/112(، )275/77(رقم ، حديثالموطأمالك،  6
   ).14/311(، )8682(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 7
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عبد العزيز بن محمد وعبد الحميد بن جعفر وإسماعيل بن جعفر ومالـك بـن   ( جميعهم
  .عن العالء بن عبد الرحمن)أنس

فرواه عبد العزيز بن محمد وإسماعيل بن  ،لف فيه على العالء بن عبد الرحمنوقد اخت
وحـديث عبـد   : قلـت . عن أبي هريرة به) عبد الرحمن بن يعقوب(جعفر عن العالء عن أبيه 

لكنه بلفظ الرازي نفسه، وجاء حديث إسماعيل بـن جعفـر    العزيز بن محمد طويل وفيه قصة
والقرآن العظيم " :ظ الرازييس مطوالً وهو أيضاً بلفظ الرازي، ولكنهما زادا على لفمختصراً ول
  ".الذي أعطيت

 ي بن كعب بـه، ورواه عبد الحميد بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أبي هريرة عن أب
 ".ولعبدي ما سأل ،وهي مقسومة بيني وبين عبدي" وزاد

  .ورواه مالك عن العالء عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي بن كعب مطوالً

فخالفهم مالك فرواه عن العالء عن أبي سعيد قال ألبي  "":السنن الكبرى"قال البيهقي في 
  .يعني منقطع بين أبي سعيد وأبي بن كعب ،1" مرسالًبن كعب فذكره 

حدثني  ":عالء بن عبد الرحمن قال العقيليختالف يعود على المدار وهو الالوهذا ا: قلت
: عن العالء بـن عبـد الـرحمن فقـال     سمعت يحيى بن معين، وسِئل: عبد اهللا بن أحمد، قال

لم ينزل حديثه عن درجة الحسن، ولكن  ":، وقال الذهبي2"مضطرب الحديث، ليس حديثه بحجة
وعند مراجعتي لكتب العلل والسؤاالت وجدت أن هذا الحديث قـد  : قلت ،3"يتجنب ما أنكر عليه

 : "، وذكر هذا اإلختالف على العالء بن عبد الرحمن ثـم قـال  "العلل"ذكره الدارقطني في كتابه
أي عن العالء  :"على الوجهين"وقوله : قلت ،4"أن يكون الحديث عند العالء على الوجهين ويشبه

وعن العالء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، أما هذا العالء عن أبيه عن أبي هريرة، 
                                                           

  ).2/525(، )3954(، حديث رقمالسنن الكبرى البيهقي، 1
  ).1369(، رقم)3/341(الضعفاء الكبير العقيلي، 2
   ).86(، رقم)6/186(ط الرسالة سير أعالم النبالءالذهبي،  3
   ).1616(رقم، )9/14(علل الدارقطنيالدارقطني،  4
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وكما ال يصـح هـذا    ،الحديث عن العالء عن أبي سعيد عن أبي بن كعب فهو مرسل كما تقدم
الحديث عن أبي بن كعب ألنه مرسل، فكذلك ال يصح أيضاً ما رواه عبد الحميد بن جعفر عـن  

، هذا 1"عبد الحميد بن جعفر ليس بالقوي"ألن العالء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب 
إن سلم أن يكون هذا اإلختالف من العالء ألنه ربما اضطرب في هذه الرواية أو وهم فيها فرواه 

صدوق ربمـا   ":قد قال ابن حجر في ترجمته أيضاًأبي هريرة عن أبي بن كعب، ف عن أبيه عن
  .2"وهم

بن جعفر عن العالء عن أبيه عـن أبـي   بقي ما رواه عبد العزيز بن محمد وإسماعيل 
أصح من حديث وحديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم، وهذا  ":، قال الترمذي كما تقدمهريرة

ا متابعـه  ، أم3"حديثه لم ينزل عن درجة الحسن"وعبد العزيز بن محمد ، "عبد الحميد بن جعفر
ومما ، 5"فهو ثقة: أبوه "صدوق، أما : ، والعالء كما تقدم4"ثقة ثبت ":إنهوهو إسماعيل بن جعفر ف

، ومن طريقه البيهقي فـي  6"المستدرك"يقوي هذا الحديث عن أبي هريرة ما أخرجه الحاكم في 
د عن أبي األعـرج  عن محمد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أبي بكر عن أبي الزنا 7"شعب اإليمان

محمد بـن   "وهي طريق أخرى للحديث عن أبي هريرة، لكنها ضعيفة ألن  عن أبي هريرة به،
ولكنها مع ذلك فهي تقوي رواية العالء عن أبيه عـن   ، وقد عنعن هنا،8"إسحاق بن يسار مدلس

أبي هريرة، وبها نُرجح رواية العالء عن أبيه عن أبي هريرة على الرواية األخرى التي رواها 
عن أبي بن كعب، والتي يحتمل أنه اضطرب فيها، ويحتمل أيضاً أنه لم عن أبيه عن أبي هريرة 

يضطرب فيها، بل ألن عبد الحميد بن جعفر ضعيف، وهو الذي رواه عن أبي هريرة عن أبـي  
                                                           

  ).396(، رقم)1/72(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  1
  ).1/435(تقريب التهذيب ابن حجر، 2
  ).8/368(سير أعالم النبالءالذهبي،  3
تقريـب  ابـن حجـر،   : انظـر . ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثمانين: هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري 4

  ). 431(، رقم)1/106(التهذيب
الطبقـات   ابن سـعد، : انظر. هو أبو العالء بن عبد الرحمن مولى الحرقة سمع من أبي هريرة، وكان ثقة، وله أحاديث 5

   ).5/309(الكبرى
  ).1/745(، )2051(رقم حديثالمستدرك على الصحيحين، الحاكم،  6
  ).3/96(، )1427(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  7
  ).45(، رقم)1/81(أسماء المدلسين السيوطي، 8
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بن كعب، فيكون العالء أصالً قد رواه عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يضطرب في روايـة هـذا   
  .الحديث

قال لـي   "بنحوه من حديث أبي سعيد بن المعلى بلفظ "صحيحه"وقد أخرج البخاري في 
هي الحمد هللا  ":قال ألعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن،: اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول

  .1"، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم)2/الفاتحة(رب العالمين 

يترقى برواية البخاري ، ولكنه هذا الحديث حسن عن أبي هريرة، ألن العالء صدوق :خالصةال
  .إلى الصحيح لغيره

قال عليه الصالة والسالم عن سـورة  : روى محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال .96
  .2"أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها عوضاً عنها :"الفاتحة

حدثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري، والحاكم في : قال 3"سننه"أخرجه الدارقطني في 
عمر بن أحمد بن علي الجوهري (كالهما، حدثنا محمد بن أحمد المحبوبي: قال 4"المستدرك"في 

عن أحمد بن سيار المروزي عن محمد بن خالد اإلسكندراني عـن  )ومحمد بن أحمد المحبوبي
بن الربيع عن عبادة بـن  أشهب بن عبد العزيز عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود 

  .الصامت به

، "ن أشهب عن ابن عيينة واهللا أعلمتفرد به محمد بن خالد ع ":الدارقطني في روايتهقال 
وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري مـن أوجـه    ":وقال الحاكم في روايته

مختلفة بغير هذا اللفظ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة، وكلهم ثقات علـى شـرطهما، ولهـذا    
 وليس كما قال الحاكم، فقـد : قلت، "فة لم يخرجاه وأسانيدها مستقيمةاظ مختلالحديث شواهد بألف

وهذا من أوهامه، فإن أشهب بن عبد العزيز وإن كان ثقة  ":أللباني بعد أن نقل كالم الحاكمقال ا
                                                           

  ).6/17(، )4474(، حديث رقم)وسميت أم الكتاب:باب/كتاب التفسير(صحيح البخاري البخاري، 1
  ).1/158(تفسير الرازيالرازي،  2
 ).2/106(، )1228(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  3
 ).2051(، رقم)1/745(المستدرك على الصحيحينالحاكم،  4
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وعلة هذا الحديث هو : قلت، 1"فلم يخرج له الشيخان أصالً، ومحمد بن خالد لم يخرجا له أيضاً
ال يدرى من هو، روى عنه أبو زرعة وأبـو حـاتم    ":لّاد اإلسكندراني، قال الذهبيمحمد بن خ

انفرد بهذا الخبر من حديث عبادة بن الصامت، وقال أبو سعيد  ":وعلي بن الجنيد، وقال الذهبي
  .2"يروي مناكير: بن يونس

اد بن أيـوب  وهذا اللفظ تفرد به أيضاً زي: وقال ":ما قاله الذهبي" اللسان"افظ في قال الح
عن ابن عيينة، والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عيينة ال صالة لمن ال يقرأ بفاتحة الكتـاب  

وخالئـق،  ...عنه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وابن أبي عمرو كذا رواه
وبهذا اللفظ رواه أصحاب الزهري عنه معمر وصالح بن كيسان واألوزاعي ويونس بن يزيـد  

  .3"وغيرهم والظاهر أن رواية زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى واهللا أعلم

  .ضعيففالحديث هذا الحديث شاذ،  :خالصةال

   

                                                           

   ).2/11(غليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الاأللباني،  1
  ).7488(، رقم)3/537(ميزان اإلعتدالالذهبي،  2
  ).533(، رقم)5/155(لسان الميزانابن حجر،  3
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  المبحث الثاني

  فضائل هذه السورة، والحكم عليهافي تخريج األحاديث الواردة 

الكتاب شفاء مـن  فاتحة  ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: عن أبي سعيد الخدري قال. 97
، ومر بعض الصحابة برجل مصروع، فقرأ هذه السورة في أذنه، فبرئ، فذكروه لرسول "كل سم

  .1"هي أم القرآن، وهي شفاء من كل داء: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

، ومن طريقه البيهقي 2"التفسير من سنن سعيد بن منصور"أخرجه سعيد بن منصور في 
يرين عن أبي سـعيد الخـدري   عن سالّم الطويل عن زيد العمي عن ابن س 3"شعب اإليمان"في 

وإسناده ضعيف جداً ألن سلّام بن سلم الطويـل  ، "اب شفاء من السمفاتحة الكت: "وبلفظ مرفوعاً،
  . 5"متروك: "، وقال الذهبي أيضا4ً"تركوه ":ي، قال البخاريعن زيد العم

من طريق علي بن هاشم عن عبـد   6"شعب اإليمان"أخرجه البيهقي في :شاهدوللحديث 
وأحسـبه  : ة وفي آخره قال عليوفيه قص. اهللا بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا مرفوعاً

كان : عبد اهللا بن محمد بن عقيل قال ابن سعد"ضعيف جداً ألن وإسناده ، "شفاء من كل داء ":قال
كان رديء الحفظ يحدث  ":، وقال ابن حبان7"ديثه، وكان كثير العلممنكر الحديث، ال يحتجون بح

التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فلما كثر ذلك في أخبـاره وجـب مجانبتهـا     لىيحدث ع
  .8"واإلحتجاج بضدها

                                                           

  ).1/159(تفسير الرازيالرازي،  1
: هـ، دار الصميعي، تحقيق1/1417، طالتفسير من سنن سعيد بن منصور، )هـ277:ت(أبو عثمان، سعيد بن منصور 2

   ). 2/535(، )173(سعد بن عبد اهللا، حديث رقم
وعندي أن هذا اإلختصار من الحديث الذي رواه محمد بن :" وقال).4/42(، )2153(، حديث رقمشعب اإليمـان البيهقي،  3

   ".سيرين عن أخيه عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد في رقية اللديغ بفاتحة الكتاب
  ).156(، رقم)1/72(الضعفاء الصغيرالبخاري،  4
 ).2496(، رقم)1/270(المغني في الضعفاءالذهبي،  5
  ). 4/42(، )2152(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  6
   ).1140(، رقم)5/392(الطبقات الكبرىابن سعد،  7
   ).522(، رقم)2/3(المجروحينابن حبان،  8
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أخبرنا سفيان عن عبد الملك بـن عميـر    :عن قبيصة قال1"سننه"وأخرجه الدارمي في 
وُأرجح هنا اإلرسال علـى  ، "فاتحة الكتاب شفاء من كل داء في :"بلفظفالحديث ضعيف  ،مرسالً

  .الوصل ألن هذا الحديث موصول ضعيف جداً، أما مرسالً فهو ضعيف

إن نفراً من أصحاب النبي " :عن ابن عباس قال" حهصحي"وقد أخرج بمعناه البخاري في 
هل : أهل الماء، فقال صلى اهللا عليه وسلم مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من

 ، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب علـى 2فيكم من راق؟ إن في الماء رجالً لديغاً أو سليماً
  .3"...أخذت على كتاب اهللا أجراً: شاء، فبرأ، فجاء بالشاء على أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا

، والـراجح فـي هـذا    "السمفاتحة الكتاب شفاء من  ":هذا الحديث ضعيف جداً بلفظ :خالصةال
مـن   ولكن معناه صحيح بروايـة البخـاري   ،الحديث أنه مرسٌل من حديث عبد الملك بن عمير

  .حديث ابن عباس

  .4"قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ":قال عليه الصالة والسالم. 98

عن أبي هريرة عن النبي صـلى  " صحيحه"هو جزء من حديث أخرجه مسلم في : قلت
، فقيل ، ثالثاً غير تمام"من صلّى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " :وسلم قال عليهاهللا 

، فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا "اقرأ بها في نفسك ":أنّا نكون وراء اإلمام، فقال:" ألبي هريرة
 أل، فإذاقسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما س ":قال اهللا تعالى: عليه وسلم يقول

الرحمن " :حمدني عبدي، وإذا قال: ، قال اهللا تعالى)2/الفاتحة" (الحمد هللا رب العالمين"قال العبد 
، )3/الفاتحـة " (مالك يوم الدين"أثنى علي عبدي، وإذا قال : قال اهللا تعالى ):2/الفاتحة( "الرحيم

) 4/الفاتحة"(نعبد وإياك نستعينإياك  ":عبدي، فإذا قال فوض إلي: مجدني عبدي، وقال مرة: قال
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الـذين   ":عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال هذا بيني وبين: قال

                                                           

  ).4/2122(، )3413(، حديث رقم)باب فضل فاتحة الكتاب/فضائل القرآن ومن كتاب(سنن الدارمي الدارمي، 1
باب الشرط /كتاب الطب( تعليق مصطفى البغا من صحيح البخاري :انظر. يسمى اللديغ سليماً تفاؤالً له بالسالمة: سليماً 2

  ).7/131( ، )5737(، حديث رقم)في الرقية بقطع من الغنم
   ).7/131(، )5737(، حديث رقم)باب الشرط في الرقية بقطع من الغنم/لطبكتاب ا(صحيح البخاريالبخاري،  3
  ).1/159(تفسير الرازيالرازي،  4



145 

هذا لعبدي، ولعبدي مـا  : قال) 6/7:الفاتحة"(أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، وال الضآلين
ة بيني وبين عبدي نصـفين،  قسمت الصال ":أخرى عند مسلم قال اهللا تعالى وفي رواية، 1"سأل

  .2"ونصفها لعبدي فنصفها لي،

من شغله ذكري عن سؤالي  ":اهللا عليه وسلم حكي عن رب العزةروي أن رسول اهللا صلى . 99
  .3"أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

  ). 82(هذا الحديث ضعيف جداً، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

  .4"فاتحة الكتاب شفاء من السم ":قاللم عن النبي صلى اهللا عليه وس. 100

  ).97رقم(هذا الحديث تقدم تخريجه، انظر حديث 

أن القوم ليبعـث علـيهم    ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: عن حذيفة بن اليمان قال .101
، فيسمعه اهللا "الحمد هللا رب العالمين" :قرأ صبي من صبيانهم في المكتبالعذاب حتماً مقضياً، في

  .5"لى، فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنةتعا

: أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم بن أحمـد قـال  : قال 6"تفسيره"أخرجه الثعلبي في 
حدثنا : حدثنا أبو عبد اهللا محمد بن صاحب قال: إسحاق إبراهيم بن محمد بن أيوب قال حدثنا أبو

حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبـي مالـك   : حدثنا أحمد بن عبد اهللا قال: المأمون بن أحمد قال

                                                           

باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، وال أمكنه تعلمهـا  /كتاب الصالة( صحيح مسلم مسلم، 1
 ).1/296(، )38(، حديث رقم)قرأ له ما تيسر من غيرها

باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة،وال أمكنه تعلمها قرأ /كتاب الصالة(صحيح مسلممسلم،  2
 ).1/297(، )40(، حديث رقم)له ما تيسر من غيرها

   ).1/160(، تفسير الرازيالرازي 3
  ).1/160(تفسير الرازيالرازي،  4
  ).1/160(الرازي، تفسير الرازي 5
هـ، دار إحياء التراث 1/1422، طالكشف والبيان عن تفسير القرآن ،)هـ427: ت(الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم 6

  ).1/90(اإلمام أبي محمد بن عاشور: بيروت، تحقيق -العربي
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" وليس " في الكتاب" بلفظ الرازي إلّا أنه قال  ابن حمران عن حذيفة بن اليمان به،األشجعي عن 
  ".لمكتبفي ا

فيه أحمد : أخرجه الثعلبي في تفسيره، وهو موضوع، قال الولي العراقي ":قال المناوي
، وهو من وضـع أحـدهما، والمكتبـة    كذابانبن عبد اهللا الجويباري ومأمون بن أحمد الهروي 

  .1"مكان التعليم :والكتاب

: أفي الصالة قراءة فقال" :النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال عن أبي الدرداء أن رجالً سأل. 102
  .2"وجبت، فأقر النبي صلى اهللا عليه وسلم ذلك الرجل على قوله وجبت: نعم، فقال السائل

وبعد جمع هذه الروايات تبين  ،موقوفاًروي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن أبي الدرداء 
أبي إدريـس   من طريقكثير بن مرة، ومن طريق : أنها قد رويت عن أبي الدرداء من طريقين

  : الخوالني، وفيما يأتي بيانها

عن أبي الزاهريـة   3رواه معاوية بن صالح: عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء :الطريق األول
  .عن أبي الدرداء 5عن كثير بن مرة 4وهو حدير بن كريب

                                                           

يـث  الفتح السـماوي بتخـريج أحاد   ،)هـ1031:ت(المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 1
  ).1/119(أحمد مجتبى: الرياض، تحقيق -، دار العاصمة)ت.د(، القاضي البيضاوي

 ).1/168(تفسير الرازيالرازي،  2
). 7/521(الطبقات الكبرى ابن سعد،: انظر. هو معاوية بن صالح الحضرمي، وكان قاضياً لهم، وكان ثقة، كثير الحديث 3

اإلمام، الحافظ، الثقة، قاضي األندلس، أبو عمرو، وأبـو عبـد   : ن فهرمعاوية بن صالح بن حدير بن سعد ب: وقال الذهبي
خرج من حمص قديماً وكان ثقة، وروى جعفر بـن عثمـان   : قال أحمد بن حنبل.الرحمن الحضرمي، الشامي، الحمصي

، ليس برضي، كان يحيى بن سـعيد ال يرضـاه  : ثقة، وأما عباس الدوري فروى عن يحيى: الطيالسي عن يحيى بن معين
: انظر.صالح الحديث وحسن الحديث ال يحتج به: ثقة، محدث، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال أبو زرعة: وقال العجلي والنسائي

فهو مختلف فيه ولكن الراجح أنه ثقة كما ذهـب  : قلت). 1055(، رقم)6/573(ط دار الحديث  سير أعالم النبالء الذهبي،
  .إلى ذلك أكثر العلماء

اسمه حدير بن كريب : سألت يحيى بن معين عن أبي الزاهرية فقال: أنا ابن خثيمة فيما كتب إلي قال: حاتمقال ابن أبي  4
الجـرح  ابـن أبـي حـاتم،    : انظر. ال بأس به: سألت أبي عن أبي الزاهرية فقال: من أهل حمص وهو شامي ثقة، وقال

   )1313(، رقم)3/295(والتعديل
تقريـب   ابـن حجـر،  : انظر. ثقة، من الثانية، وهم من عده صحابياً: ة الحمصيهو كثير بن مرة الحضرمي، أبو شجر 5

  ).5631(، رقم)1/460(التهذيب
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، وزاد أبو الدرداء في آخره في روايـة  2"مسنده"، وأحمد في 1"سننه"أخرجه النسائي في 
:" فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقـال :" النسائي وفي رواية أحمد من طريق زيد بن الحباب

هذا عن رسول اهللا صـلى اهللا  :" ، وقال أبو عبد الرحمن"ما أرى اإلمام إذا أم القوم إال قد كفاهم
كـذا  :" ، وقال الـدارقطني 3"عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب

مـا أرى اإلمـام إال وقـد    : فقال أبو الـدرداء : قال، وهو وهم من زيد بن الحباب، والصواب
.                                                                          ، وإسناده صحيح رجاله ثقات4"أكفاهم

: قـال  5"سننه"بن ماجه في أخرجه ا: عن أبي إدريس الخوالني عن أبي الدرداء: الطريق الثاني
حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بـن  : حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا علي بن محمد قال

وية بن يحيـى  وإسناده ضعيف جداً ألن معا ي إدريس الخوالني عن أبي الدرداء،ميسرة عن أب
متـروك   ":، وقـال النسـائي  6"روى عنه إسحاق بن سـليمان منـاكير   ":الصدفي قال البخاري

  .7"الحديث

  .هذا الحديث صحيح موقوفاً على أبي الدرداء :خالصةال

                                                           

مـن طريـق   ). 2/142(، )923(، حديث رقـم )اكتفاء المأموم بقراءة األمام:باب/ كتاب االفتتاح(سنن النسائيالنسائي، 1
هو اإلمام، الحجة، الحافظ ، المجود، أبو موسى البغدادي، : وهارون بن عبد اهللا. هارون بن عبد اهللا بن زيد بن الحباب به

). 2/116(ط الرسالة سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. التاجر، البزاز، الملقب بالحمال، توفي سنة ثالث وأربعين ومائتين
باني، أبو الحسـين، العكيلـي،   ابن رومان اإلمام، الحافظ، الثقة، الر: وزيد بن الحباب هو زيد بن الحباب بن الريان وقيل

  ).9/395(ط الرسالة سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. الخراساني، ثم الكوفي الزاهد، توفي سنة ثالث ومائتين
، )27530(وحـديث رقـم  . من طريق عبد الرحمن بن مهدي بـه ). 36/52(، )21720(حديث رقم مسند أحمد،أحمد،  2
 .من طريق زيد بن الحباب به). 45/519(
 ).2/142(، )923(، حديث رقم)اكتفاء المأموم بقراءة اإلمام: باب/ كتاب االفتتاح(سنن النسائيالنسائي،  3
 ).2/125(، )1262(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  4
   ). 1/274(، )842(، حديث رقم)باب القراءة خلف اإلمام/كتاب إقامة الصالة والسنة فيها(سنن ابن ماجهابن ماجه،  5
  ).2176(، رقم)2/167(التاريخ األوسطالبخاري،  6
  ).561(، رقم)1/96(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  7
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أيقرأ في الصالة؟ فقال صلى اهللا عليه : عن ابن مسعود أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سئل. 103
  .1"أتكون صالة بغير قراءة" :وسلم

السـابقين  ثين نحو هذين الحدي" صحيحهما"وقد روى البخاري ومسلم في لم أقف عليه، 
فما أسمعنا رسول اهللا صلى اهللا  ،في كل صالة يقرأ ":عن أبي هريرة مرفوعاً وألفاظهما متقاربة

عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن لم تزد 
  .، هذا لفظ البخاري2"خير

  .3"ي أصليصلوا كما رأيتمون ":قال عليه الصالة والسالم. 104

 ":عن مالك بن الحويرث قـال " صحيحه"هو جزء من حديث أخرجه البخاري في : قلت
أتينا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة، وكان 

سـألنا   -ناقد اشتق -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحيماً رفيقاً، فلما ظن أنّا قد اشتهينا أهلنا أو
وذكـر   –ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلِّموهم ومروهم : عما تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال

وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصالة فليـؤذن لكـم   -أشياء أحفظها أو ال أحفظها
  .4"أحدكم، وليؤمكم أكبركم

  .5"الراشدين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء":قال عليه الصالة والسالم. 105

وبعد جمع هذه الروايات تبين  فاظ متقاربة عن العرباض بن سارية،روي هذا الحديث بأل
يحيى  من طريقعبد الرحمن بن عمرو، ومن طريق : أنها قد رويت عن العرباض من طريقين

  : بن أبي المطاع، وفيما يأتي بيانها

                                                           

   ).1/168(تفسير الرازي الرازي، 1
صـحيح  ومسـلم،  ).  1/154(، )772(، حـديث رقـم  )باب القراءة في الفجر/كتاب األذان(البخاريصحيح البخاري،  2

  ).1/297(، )44(، حديث رقم)باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة/كتاب الصالة(مسلم
  ).1/168(الرازي، تفسير الرازي 3
اعة واإلقامة،وكذلك بعرفـة وجمـع، وقـول    األذان للمسافر إذا كانوا للجم:باب/كتاب األذان(صحيح البخاريالبخاري،  4

   ). 1/128(، )631(، حديث رقم)الصالة في الرحال،في الليلة الباردة أو المطيرة: المؤذن
  ).1/169(الرازي، تفسير الرازي 5
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حدثنا : قال 1"مسنده"أخرجه أحمد في   :العرباضعن عبد الرحمن بن عمرو عن  :الطريق األول
، 4"مسـنده "، وأخرجـه أحمـد فـي    3"سننه"، ومن طريقه أخرجه أبو داود في 2الوليد بن مسلم
الوليـد بـن مسـلم    (كالهمـا  ، حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم: قاال 5"سننه"والدارمي في 

حدثنا علي بن حجر : قال 7"الجامع"وأخرجه الترمذي في  ،6عن ثور بن يزيد)والضحاك بن مخلد
عـن  )ثور بن يزيد وبحير بن سـعد (كالهما  ا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد،حدثن: حجر قال

حدثنا إسماعيل بن بشـر بـن منصـور    : قال 9"سننه"وأخرجه ابن ماجه في  ،8خالد بن معدان
إسحاق بن إبراهيم السـواق  (كالهما  ،10"مسنده"وإسحاق بن إبراهيم السواق، وأخرجه أحمد في 

، 13عن ضمرة بن حبيـب  12عن معاوية بن صالح 11حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: قاال) وأحمد

                                                           

   ). 28/375(، )17145(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  1
لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخـر سـنة   ثقة، : هوالوليد بن مسلم القرشي موالهم، أبو العباس الدمشقي 2

وهو قد صرح بالسماع هنا : قلت).7456(، رقم)1/584(تقريب التهذيبابن حجر،: انظر. أربع أو أول سنة خمس وتسعين
   .فانتفت شبهة تدليسه

  ).4/200(، )4607(، حديث رقم)باب في لزوم السنة/كتاب السنة(سنن أبو داود أبو داود، 3
  ).28/337(، )17144(حديث رقم مسند أحمدأحمد،  4
 ).1/228(، )96(، حديث رقم)اتباع السنة:باب/كتاب العلم(سنن الدارمي الدارمي، 5
هو ثور بن يزيد، أبو يزيد الكالعي، المحدث، الفقيه، عالم حمص، يقع حديثه عالياً في البخاري حتى أن يحيى القطـان   6

بحديثه، وقال أبـو   وثقوه، وال أرى: ثقة، وقال ابن عدي: من ثور، وقال يحيى بن معين وغيره ما رأيت شامياً أوثق: قال
  ).146(، رقم)6/344(ط الرسالة سير أعالم النبالءالذهبي،: انظر. صدوق، حافظ: حاتم

( ، )2676(رقم ، حديث)باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع/أبواب العلم"(حسن صحيح: "وقال الجامعالترمذي،  7
5/44.(  
ثقة، عابد، يرسل كثيراً، من الثالثة، مات سنة ثالث ومائة وقيل بعد : هو خالد بن معدان الكالعي الحمصي، أبو عبد اهللا 8

  ).1678(، رقم)1/190(، تقريب التهذيبابن حجر: انظر.ذلك
  ).16/ 1(، )43(، حديث رقم)ييناتباع سنة الخلفاء الراشدين المهد:باب/المقدمة(سنن ابن ماجهابن ماجه،  9

   ).28/367(، )17142(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  10
ثقة ثبت، حافظ، عارف بالرجال والحديث، قـال  : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري موالهم، أبو سعيد البصري11

ابن حجـر،  : انظر. الث وسبعين سنةما رأيت أعلم منه،من التاسعة،مات سنة ثمان وسبعين ومائة،وهو ابن ث:ابن المديني
   ).4018(، رقم)1/351(تقريب التهذيب

  .145تقدمت ترجمته ص  12
: انظـر . ثقة، من الرابعة، مات سنة ثالثين: هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي، بضم الزاي، أبو عتبة الحمصي 13

   ).2987(، رقم)1/280(سير أعالم النبالءابن حجر،
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عن العرباض بن  1عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي)خالد بن معدان وضمرة بن حبيب(كالهما 
  .بن سارية به

ة عنـد أحمـد فـي    كما جاء في رواي ،حجر بن حجر: وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو
ا قـال  وحجر بن حجر مجهول الحال، لـذ  ،"سننه"داود في  ييقه في رواية أبومن طر 2"مسنده"

وهذه متابعة ضعيفة لعبد الرحمن بن عمـرو ألن  : قلت، 3"مقبول "":التقريب"عنه ابن حجر في 
  .فالحديث يبقى حسناً من طريق عبد الرحمن بن عمرو ،صدوق: عبد الرحمن بن عمرو

 4"سننه"أخرجه ابن ماجه في : عن يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية :الطريق الثاني
 6حدثنا الوليد بن مسـلم : قال 5حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي: قال 4"سننه"

سـمعت  : قال 8حدثني يحيى بن أبي المطاع: يعني ابن زبر قال 7حدثنا عبد اهللا بن العالء: قال
  .وإسناده حسن ض بن سارية مرفوعاً،العربا

                                                           

صـدوق  ..وهو عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي عن العرباض).4098(،رقم)5/111(لثقاتا ذكره ابن حبان في 14
  ).3277(، رقم)1/638(الكاشف الذهبي،: انظر. م11توفي 

   ).28/375(، )17145(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 2
  ).1143(، رقم)1/154(تقريب التهذيبابن حجر،  2
، )باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين/تاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلمافتتاح الك(سنن ابن ماجهابن ماجه،  3

  ).1/51(، )42(حديث رقم
صدوق، متقـدم فـي القـراءة، مـن     : هوعبد اهللا بن أحمد بن بشير بن ذكوان البهراني، الدمشقي، إمام الجامع، المقرئ 4

   ).3203(،رقم)1/295(ريب التهذيبتقابن حجر، : انظر. العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين
وكان من أوعية العلم، ثقة، حافظاً، لكن رديء .هو اإلمام، عالم أهل الشام، أبو العباس، الدمشقي، الحافظ، مولى بني أمية 5

: انظـر . مات الوليد في شهر محرم سنة خمس وتسعين ومائة. حدثنا فهو حجة في نفسه أوثق من بقية: التدليس، فإذا قال
والوليد بن مسلم مدلس لكنه صرح بالتحـديث هنـا   : قلت). 1373(، رقم)8/5(يث ط دار الحد سير أعالم النبالء الذهبي،

   .فانتفت شبهة تدليسه
ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وسـتين،  : هو عبد اهللا بن العالء بن زبر بفتح الزاي وسكون الموحدة الدمشقي الربعي 6

  ).3521(، رقم)1/317(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر. وله تسع وثمانون
: انظـر .يحيى بن أبي المطاع يعد في الشاميين، سمع العرباض بن سارية روى عنه العـالء بـن زبـر   : قال البخاري 7

يحيى بن أبي المطاع األردني بن أخت بالل عن العرباض، : وقال الذهبي). 3111(، رقم)8/306(التاريخ الكبيرالبخاري، 
   ).6248(، رقم)2/376(الكاشف الذهبي،: انظر. ثقة :وعنه عطاء الخراساني وعبد اهللا بن العالء
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صلى بنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : قال العرباض ":وأخرجوه جميعاً بألفاظ متقاربة
وسلم ذات يوم، ثم أقبلنا علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، 

أوصـيكم بتقـوى اهللا،    ":؟ فقـال ة مودع، فماذا تعهد إلينايا رسول اهللا، كأنها موعظ: فقال قائل
ختالفاً كثيـراً، فعلـيكم   اوالطاعة، وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى  والسمع،

تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إيـاكم ومحـدثات    ،بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين
  ".األمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

ضمرة من طريق  2"مسنده"، ورواية عند أحمد في 1"سننه"د ابن ماجه في وفي رواية عن
قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها بعدها إلّـا   ":بن حبيب قال في أول الحديث

  ".فإنما المؤمن كالجمل األنف، حيثما قيد انقاد ،...هالك 

  .هذا الحديث حسن :خالصةال

  .3"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ":والسالمقال عليه الصالة . 106

  حدثنا الحسن بن الصباح البزار، وأخرجه أحمد في : قال 4"الجامع"أخرجه الترمذي في 

عن سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بـن  ) الحسن بن الصباح وأحمد(كالهما، 5"مسنده"
سفيان بن عيينة يدلِّس في هذا الحديث، فربمـا  كان " :قال الترمذي عقب تخريج الحديث. عمير

 ."ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، وربما لم يذكر فيه عن زائدة، هذا حديث حسن

حـدثنا  : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي قال: قال 6"الجامع"وأخرجه الترمذي في 
عن سالم  )وكيع ومحمد بن عبيد( كالهما ،حدثنا محمد بن عبيد: قال 1"مسنده"وكيع، وأحمد في 

                                                           

  ).1/16(، )43(، حديث رقم)اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين:باب/المقدمة(سنن ابن ماجهابن ماجه،  1
  ).28/367(، )17142(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  2
  ).1/169(تفسير الرازيالرازي،  3
 ).5/609(، )3662(، حديث رقم)باب/المناقبأبواب (الجامع الترمذي، 4
   ).38/280(، )23245(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  5
  ).5/6010(، )3663(، حديث رقم)باب/أبواب المناقب(الجامعالترمذي،  6
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بن عبد الواحد المرادي  وهذا اإلسناد ضعيف ألن المدار وهو سالم المرادي عن عمرو بن هرم،
، وقال عنه ابن حجر فـي  2"ليس بشيء: ضعيف، وقال مرة: يحيى بن معين والنسائي ":قال فيه

فاقتدوا باللذين من بعـدي   ،فيكم إني ال أدري ما بقائي ":بلفظ ،3"مقبول، وكان شيعياً "":التقريب"
  ".هدي عمار، وعهد ابن أم عبد  اواهتدو ":زاد محمد بن عبيد في رواية أحمد، و"أبي بكر وعمر

حدثنا محمود بن غيالن ح و إبراهيم بن سعد، وابن : قال 4"الجامع"وأخرجه الترمذي في 
حدثنا مؤمل، وأخرجه : ر قالحدثنا علي بن محمد ح وحدثنا محمد بن بشا: قال 5"سننه"ماجه في 
عـن وكيـع،   )أحمد بن حنبـل محمود بن غيالن وعلي بن محمد و( ثالثتهم ،6"مسنده"أحمد في 
عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي واسـمه  ) مؤمل ووكيع( وكالهما

ال ادري مـا   إني ":بلفظ من رواية إبراهيم بن سعد، 7"الجامع"هالل كما جاء عند الترمذي في 
 : "وزاد وكيع في رواية الترمذي ورواية عنـد أحمـد   ،"قدربقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي

وإسناده ضعيف ألن هالل مولى ربعـي   ،"ار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوهواهتدوا بهدي عم
عميـر  عبد الملك بـن  ( ، ثالثتهم8"مقبول "":التقريب"ا قال عنه ابن حجر في مجهول الحال، لذ

ومـدار هـذه    ربعي عن حذيفة بن اليمان مرفوعـاً، عن ) وعمرو بن هرم وهالل مولى ربعي
أبو عبد اهللا المدائني كما في رواية عند : وقد تابع ربعي، 9"ثقة: "الطرق يدور حول ربعي وهو

  .10"مسنده"أحمد في 

   :انشاهدوللحديث 
                                                                                                                                                                          

 ).38/399(، )23386(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 7
   ).1340(، رقم)1/309(الضعفاء والمتروكونابن الجوزي،  8
   ).2180(، رقم)1/277(تقريب التهذيب ابن حجر، 3
  ).5/668(، )3799(، حديث رقم)باب مناقب عمار بن ياسر/أبواب المناقب(الجامعالترمذي،  4
  ).1/37(، )97(، حديث رقم)رضي اهللا عنه–باب فضل أبي بكر /المقدمة(سنن ابن ماجهابن ماجه،  3
   ). 38/419(، )23419(، وحديث رقم)38/310(، )23276(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  6
   ).5/609(، )3662(، حديث رقمالجامعالترمذي،  5
  ).7353(، رقم)1/576(تقريب التهذيبابن حجر،  6
ثقة، عابد، مخضرم، من الثانيـة، مـات   : هو ربعي بن حراش، بكسر المهملة وآخره معجمة، أبو مريم العبسي، الكوفي 9

   ).1879(، رقم)1/205(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر. مائة وقيل غير ذلك سنة
  ).38/399(، )23386(حديث رقممسند أحمد،  أحمد، 10
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إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سـلمة  حدثني : قال"الجامع"أخرجه الترمذي في : الشاهد األول
 : "حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود بلفظ: بن كهيل قال

، 1"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدو بهدي عمار، وتمسكوا بعهـد ابـن مسـعود   
هذا الوجه مـن حـديث ابـن    هذا حديث غريب من  ":لترمذي إلى علته في روايته فقالوأشار ا

في الحديث،  مسعود، ال نعرفه إال من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل، ويحيى بن سلمة يضعف
، فال 2"يحيى بن سلمة بن كهيل متروك الحديث "بل: قلت، "الزعراء اسمه عبد اهللا بن هانئ وأبو

  .يترقى الحديث بهذا الشاهد

وهذا يروى عن حذيفة عن النبـي   ":هذا الحديث ، وقال العقيلي عنحسن هذا الحديث :خالصةال
: وقـال األلبـاني   ، "حسـن : "، وقال الترمذي كما تقدم3"صلى اهللا عليه وسلم بإسناد جيد ثابت

  .4"صحيح"

الحمد : قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد ":قال صلى اهللا عليه وسلم. 107
 .5"إلى آخر الحديث ،..حمدني عبدي: " اهللا تعالى يقول ،)2: الفاتحة( هللا رب العالمين

 ).97(انظر حديث رقم  ذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه،ه

 .6"ال صالة إال بفاتحة الكتاب ":سلمقال صلى اهللا عليه و. 108

  وكالهما متفقان على لفظ الحديث عن عبادة بن  ،"صحيحهما"خرجه البخاري ومسلم في أ

  .1"ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ":رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمل قا: الصامت قال

                                                           

 ).5/672(، )3805(، حديث رقم)باب مناقب عبد اهللا بن مسعود/أبواب المناقب(الجامع الترمذي، 1
  ).631(، رقم)1/108(الضعفاء والمتروكون النسائي، 2
   ).4/94(الضعفاء الكبيرالعقيلي،  3
 ).1/254(صحيح الجامع الصغير وزيادتهاأللباني،  4
  ).1/169(تفسير الرازيالرازي،  5
  ).1/169(تفسير الرازيالرازي،  6
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كل صالة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهـي خـداج    ":ي هريرة قال صلى اهللا عليه وسلمعن أب. 109
 .2"غير تمام

أنّا  ":فقيل ألبي هريرة: لى لفظ الرازي، وزاد اإلمام مسلم ع3"صحيحه"أخرجه مسلم في 
: ، فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول"اقرأ بها في نفسك ":نكون وراء اإلمام، فقال

الحمـد هللا رب   "قسمت الصالة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل، فـإذا قـال العبـد    "
قال  ،)3/تحةالفا"(الرحمن الرحيم  ":حمدني عبدي، وإذا قال:  تعالىقال اهللا)2/الفاتحة(، "العالمين

مجدني عبـدي، وقـال   : ، قال)4/الفاتحة"(مالك يوم الدين "أثنى علي عبدي، وإذا قال: اهللا تعالى
 هذا بينـي وبـين  : ، قال)5/الفاتحة"(إياك نعبد وإياك نستعين ":فوض إلي عبدي، فإذا قال: مرة

أنعمت علـيهم، غيـر   ط الذين ااهدنا الصراط المستقيم، صر ":عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال
  ".ما سأللعبدي : قال) 6/7:الفاتحة" (المغضوب عليهم،وال الضالين

أال أخبركم بسورة ليس في التـوراة، وال فـي   " :ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالروي أ. 110
الحمـد هللا رب  : فما تقرؤون في صالتكم؟ قالوا: نعم، قال: ، قالوا"اإلنجيل، وال في الزبور مثلها

  .4"هي هي: لمين، فقالالعا

  . )95(انظر حديث رقم هذا الحديث تقدم تخريجه، وهو حديث حسن عن أبي هريرة،

 .5"دع ما يريبك إلى ماال يريبك ":قال عليه الصالة والسالم. 111

   1"الجامع"أخرجه الترمذي في 

                                                                                                                                                                          

 ومسـلم، ).1/151(، )756(، حديث رقـم )وجوب القراءة لإلمام والمأموم:باب/كتاب األذان(صحيح البخـاري  البخاري، 1
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة،وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قـرأ مـا   /اب الصالةكت( صحيح مسلم

  ). 1/295(، )34(، حديث رقم)تيسر له من غيرها
  ).1/170(تفسير الرازيالرازي،  2
وال أمكنه تعلمها قرأ  باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة،وإنه إذا لم يحسن الفاتحة/كتاب الصالة(مسلم، صحيح مسلم 2

  ).1/296(، )38(، حديث رقم)ما تيسر له من غيرها
 ).1/170(تفسير الرازيالرازي،  4
 ).1/171(تفسير الرازيالرازي،  4
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 ، 4أخبرنا محمد بن أبـان : قال 3"سننه"، والنسائي في 2حدثنا أبو موسى األنصاري: قال
، وأخرجـه أحمـد فـي    5عن عبد اهللا بن إدريس)أبو موسى األنصاري ومحمد بن أبان(كالهما

أخبرنا : قال 7"سننه"والدارمي في  .حدثنا يحيى بن سعيد ح حدثنا محمد بن جعفر: قال 6"مسنده"
) جعفر وسعيد بن عامر عبد اهللا بن إدريس ويحيى بن سعيد ومحمد بن(أربعتهم . سعيد بن عامر

 .عن الحسن بن علي به 10عن أبي الحوراء السعدي 9عن بريد بن أبي مريم 8عن شعبة

". بـة فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ري ":ذي في روايته وأحمد في روايتيهوزاد الترم
 ".في الحديث قصة، وهذا حديث صحيح" :وقال الترمذي أيضاً

ريق يحيـى بـن سـعيد    في روايتيه من ط" مسنده" وهذه القصة أوردها أحمد في: قلت
عن أبي الحوراء السعدي قال للحسن بن علي ما تذكر من رسول اهللا صـلى   ":ومحمد بن جعفر

أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة، فألقيتها في فمي، فانتزعها رسـول  : قال ؟اهللا عليه وسلم
ما عليك لو أكل هذه التمـرة؟  : فقال له رجل. اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلعابها، فألقاها في التمر

                                                                                                                                                                          

 ).4/688(، )2518(، حديث رقم)باب منه/أبواب صفة القيامة والرقائق والورع(الجامعالترمذي،  5
هو الخطمي، إسحاق بن موسى بن عبد اهللا، اإلمام، الحافظ، الثقة، القاضي، أبو موسى المدني، الفقيه، نزيل سامراء، ثم  2

-إنه مات بجوسـية  : ثقة، قيل: قاضي نيسابور، وكان من أئمة السنة،أطنب أبو حاتم في الثناء عليه، وقال النسائي وغيره
   ).167(، رقم)11/555( سير أعالم النبالء الذهبي،: انظر.ومائتين سنة أربع وأربعين- بليدة من أعمال حمص

   ).5711(، رقم)8/237)( الحث على ترك الشبهات/كتاب األشربة (سنن النسائي النسائي، 3
الحافظ، الثبت، أبو بكر البلخي، مستملي وكيع، وكان من األئمة المصنفين في هذا الشـأن مشـهوراً   : هو محمد بن أبان 3

  ).96-514(، رقم)2/64( ، تذكرة الحفاظالذهبي: انظر. ، توفي ببلخ في المحرم سنة أربع وأربعين ومائتينبالعلم
ثقة، فقيه، عابد، من الثامنـة،  : هو عبد اهللا بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن األودي، بسكون الواو، أبو محمد الكوفي 5

   ).3207(، رقم)1/295(ذيبتقريب التهابن حجر، : انظر. مات سنة اثنتين وتسعين
   ). 3/252(، )1727(وحديث رقم). 3/249(، )1723(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 6
  ).2574(، رقم)3/1648ج)(دع ما يريبك إلى ما ال يريبك:باب/كتاب البيوع(سنن الدارمي الدارمي، 7
بسطام، كان ثقة، مأموناً، ثبتاً، صاحب حـديث،  هو شعبة بن الحجاج بن ورد من األزد، مولى لألشاقر عتاقة، ويكنى أبا  7

  ). 7/280(الطبقات الكبرى ابن سعد،: انظر. حجة، وتوفي شعبة بالبصرة في أول ستين ومائة
: انظر. هو بريد بن ألبي مريم مالك بن ربيعة السلولي بفتح المهملة البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين 9

  ).659(، رقم)1/121(يبتقريب التهذابن حجر، 
   ).1907(،رقم)1/207( تقريب التهذيب ابن حجر،:انظر. ثقة، من الثالثة: هو ربيعة بن شيبان السعدي أبو الحوراء 10
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وكـان  : ، قـال "وإن الكذب ريبة ،...دع ما يريبك" :وكان يقول:قال ،"إنّا ال نأكل الصدقة" :قال
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك  ":هذا الدعاءيعلمنا 

تباركـت ربنـا   -وربمـا قـال    -لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه ال يذل من واليت
 ".وتعاليت

، ووافقـه  "هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه ":هذا الحديث صحيح، وقال الحاكم :خالصةال
  .2"صحيح ":أللباني أيضاًوقال ا، 1"صحيح: ي فقالالذهب

  .3"إذا شككت في شيء فدعه، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع ":ومعنى الحديث

  .3"الورع
 .4"اتبعوا وال تبتدعوا ":قال عليه الصالة والسالم. 112

وبعد جمع هذه الروايات تبين  ،موقوفاًروي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود 
 من طريقأبي عبد الرحمن السلمي، ومن طريق  أنها قد رويت عن ابن مسعود من طرق ثالث،

  : قتادة، وفيما يأتي بيانها من طريقإبراهيم النخعي، و

: قال 5"سننه"أخرجه الدارمي في  :عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود :الطريق األول
حدثنا األعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد اهللا بن مسعود : أخبرنا يعلى قال

حبيـب   "ألن حبيب وهوضعيف ، وإسناده "فقد كفيتم ":وزاد ابن ماجه على لفظ الرازي ،ًموقوفا
  .، وقد عنعن هنا 6"بن أبي ثابت تابعي مشهور يكثر التدليس

                                                           

  ).2169(، رقم)2/15ج(المستدرك على الصحيحينالحاكم،  1
   ).12(، رقم)1/44ج(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل األلباني، 2
  ).4/293ج(فتح الباريابن حجر،  3
  ).1/171(تفسير الرازيالرازي،  4
  ).211(، رقم)1/288ج)(باب كراهية األخذ بالرأي/كتاب العلم(سنن الدارميالدارمي،  5
 ).69(، رقم)1/37 ج(طبقات المدلسين ابن حجر، 6
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اتبعوا آثارنا " :، ولفظه"البدع"رجه ابن وضاح في أخ: ابن مسعودعن قتادة عن : الطريق الثاني
بن دعامـة السدوسـي مشـهور    ألن قتادة وهو قتادة ضعيف وإسناده  ،1"فقد كفيتم وال تبتدعوا،

 .، وقد عنعن هنا2"بالتدليس

مـن   3"اإلبانة الكبرى"أخرجه ابن بطة في : عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود :الطريق الثالث
 خعي عن ابن مسـعود موقوفـاً،  ق سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النطري

حماد بن أبي سليمان كان ضعيفاً في الحديث فاختلط في آخر عمره، وكان "وإسناده ضعيف ألن 
  .4"مرجياً

من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن سنان عن أبي " السنة"وقد أخرجه المروزي في 
خير الدين دين محمد صلى اهللا  "بلفظ  موقوفاًالزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد اهللا بن عمرو 

عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، اتّبعوا وال تبتدعوا، فإنّكم لن تضلوا مـا اتبعـتم األثـر، إن    
عونا فقد سبقتم سبقاً بعيداً، وإن تخالفونا فقد ضللتم ضالالً كبيراً، ما أحدثت أمة في دينها بدعة تتب

الوليد بن مسلم الدمشقي مدلس "ألن ضعيف وهو أيضاً إسناده . 5" ..إال رفع اهللا عنهم سنة هدى
  .، وقد عنعن هنا6"ويعاني من تدليس التسوية أيضاً

ل حذيفة بن قا: من طريق خليد عن قتادة قال "بانة الكبرىاإل"وأخرجه أيضاً ابن بطة في 
اتبعوا وال تبتدعوا، فقد كفيتم، اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سـبقاً بعيـداً، وإن     ":اليمان موقوفاً عليه

  .8"بثقةخليد بن دعلج ليس  "ضعيف ألن خليد وهو وإسناده  ،7"أخطأتم فقد ضللتم ضالالً بعيداً

                                                           

  ). 1/36(، )11(، حديث رقمالبدع ابن وضاح، 1
   ).44(، رقم)1/80(أسماء المدلسين السيوطي، 2
  ).1/327(، )174(رقم حديث اإلبانة الكبرى، ابن بطة، 1
 3).6/24(ابن سعد، الطبقات الكبرى 4
 ).1/29(، )81(، حديث رقمالسنة المروزي، 5
  ).69(، رقم)1/99(المدلسينأبو زرعة،  6
 ).1/335(، )197(، حديث رقماإلبانة الكبرىابن بطة،  7
ضعيف، من السابعة، : وقال ابن حجر). 175(، رقم)1/36(الضعفاء والمتروكون النسائي،:انظر. ليس بثقة: قال النسائي 8

  ).1740(، رقم)1/195(ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر. مات سنة ست وستين
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ضعيف موقوفاً على عبـد اهللا بـن    هوو موقوفاً على ابن مسعود،حسن هذا الحديث : خالصةال
 .ضعيف موقوفاً على حذيفة بن اليمانهو أيضاً عمرو، و

 .1"وأحسن الهدي هدي محمد وشر األمور محدثاتها ":قال عليه الصالة والسالم. 113

صلى  كان رسول اهللا ":عن جابر بن عبد اهللا مرفوعاً بلفظ" حهصحي"أخرجه مسلم في  
رت عيناه، وعال صوته، واشتدمغضبه، حتى كأنه منـذر جـيش    اهللا عليه وسلم إذا خطب اح

إصـبعيه السـبابة    ، ويقـرن بـين  "بعثت أنا والساعة كهاتين: ، ويقول"صبحكم ومساكم ":يقول
أما بعد، فإن خير الحديث كتاب اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر اُألمور  ":والوسطى، ويقول

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك ماالً فألهلـه،  " :ثم يقول" ثاتها، وكل بدعة ضاللةمحد
2"ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي.  

وإن أحسـن   ":موقوفاً على ابن مسـعود قـال  " يحهصح"أخرجه البخاري في وقد : قلت
إن ما توعدون آلت، وما وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، و ،الكتاب كتاب اهللا

ر الذي له حكـم  ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف، لكن القد ":، قال ابن حجر3"أنتم بمعجزين
، فإن فيه إخباراً عن صـفة  "وأحسن الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم ":المرفوع منه قوله

  .4"من صفاته صلى اهللا عليه وسلم، وهو أحد أقسام المرفوع

ال صالة : "أمرني رسول اهللا أن أخرج وأنادي ":عثمان النهدي عن أبي هريرة قال روى. 114
  .5"إال بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب

حدثنا عيسـى وهـو   : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: قال 1"سننه"أخرجه أبو داود في    
بـن   ن بشار وأحمداب(كالهما ،2"مسنده"عيسى بن يونس ح وحدثنا ابن بشار، وأخرجه أحمد في 

                                                           

 ).1/171(تفسير الرازيالرازي،  1
  ).2/592(، )43(، حديث رقم)يف الصالة والخطبةباب تخف/كتاب صالة المسافرين وقصرها(صحيح مسلم مسلم، 1
، حـديث  ) باب اإلقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم/كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة(صحيح البخاريالبخاري،  2

   ).9/92(، )7277(رقم
   ).13/252(فتح الباري ابن حجر، 3
  ).1/172(تفسير الرازيالرازي،  5
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عن جعفـر بـن   )عيسى بن يونس ويحيى بن سعيد(وكالهما عن يحيى بن سعيد القطان، )حنبل
وقد اختلف على جعفر بن ميمـون فـي لفـظ    : قلت. هريرة ميمون عن عثمان النهدي عن أبي

اهللا عليه وسلم قال ألبي  الحديث فقد أخرجه أبو داود من طريق عيسى بن يونس أن النبي صلى
فما زاد، وأخرجه أبو " ن ولو بفاتحة الكتابآاخرج فناد في المدينة أنه ال صالة إال بقر ":ةهرير

هريرة  اداود أيضاً وأحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر أب
وهذا االختالف يعود على المدار وهـو   ،فما زاد" فاتحة الكتاب أن ينادي أنه ال صالة إال بقراءة

ولكن الراجح ما فاختلفت هذه الروايات عنه، . 3"جعفر بن ميمون ليس بثقة "جعفر بن ميمون و
ان أن النبي صـلى  وأحمد من طريق يحيى بن سعيد القط 4أخرجه أبو داود في الرواية األخرى

والدليل  ،"فاتحة الكتاب فما زاد بقراءةهريرة أن ينادي أنه ال صالة إال  اأمر أب" :اهللا عليه وسلم

  :على ذلك

أن هذا الحديث بهذا اللفظ موافق لألحاديث الصحيحة الثابتة التي رويت عن أبي هريرة وهي  .1
ال صالة لمن لـم   ":ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالعن أبي هريرة أ" الصحيحين" موجودة في 

من صـلّى   ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: ضاً، وقال أبو هريرة أي5"يقرأ بفاتحة الكتاب
وهذه الروايات الصحيحة عن أبي هريرة تقوي  ،6"صالة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 

هذا ال يصح ما روي  ، على"ال صالة إال بقراءة فاتحة الكتاب" :رواية جعفر بن ميمون بأنه قال
ألنه بذلك يخالف الروايات الصحيحة التي  ،"بفاتحة الكتاب ة إال بقرآن ولوال صال" :عنه أنه قال

                                                                                                                                                                          

، )1/215(، )819(، حديث رقـم )باب من ترك القراءة في صالته بفاتحة الكتاب/كتاب الصالة(سنن أبو داود بو داود،أ 5
   ).1/216( ،)820(وحديث رقم 

  ).15/324(، )9529(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  2
: انظـر . بالقويليس : وقال النسائي). 2831(، رقم)3/578)( رواية الدوري(تاريخ يحيى بن معين ابن معين، : انظر 3

تقريـب  ابـن حجـر،   : انظـر . صـدوق يخطـئ  : وقال ابن حجر ).110، رقم)1/28( الضعفاء والمتروكون النسائي،
  ).961(، رقم)1/141(التهذيب

   ).1/215(، )819(، حديث رقم)باب من ترك القراءة في صالته بفاتحة الكتاب/كتاب الصالة(سنن أبو داود أبو داود، 4
ومسـلم،  ).1/151(، )756(، حديث رقـم )وجوب القراءة لإلمام والمأموم:باب/كتاب األذان(خـاري صحيح البالبخاري،  5

باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة،وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قـرأ مـا   /كتاب الصالة( صحيح مسلم
  ).1/295(، )34(، حديث رقم)تيسر له من غيرها

  ).1/297(، )41(، حديث رقم)قراءة الفاتحة في كل ركعة:باب/الةكتاب الص(صحيح مسلم مسلم، 6
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صرح فيها أنه ال تجوز الصالة إال بفاتحة الكتاب، وال يجزئ قراءة غيرها بما شاء من القرآن، 
 ..".بقرآن ولو. .: "فيكون جعفر بن ميمون تفرد برواية هذا الحديث

 يبقى أوثـق وأحفـظ منـه؛    2القطانإلّا أن يحيى بن سعيد " ثقة"وإن كان  1عيسى بن يونس .2
 .فتترجح روايته على رواية عيسى بن يونس

فاتحـة   ال صالة إلّا بقـراءة " :بلفظ الرازي فهو ضعيف، والصحيح هذا الحديث شاذ :خالصةال
؛ فهي ..."قرآن ولو"إسناده ضعيف، جعفر ضعفه جماعة، وتفرد بقوله  ":وقال األلباني، "الكتاب

  .3"زيادة منكرة، والحديث صحيح بدونها

قرأ رسول اهللا فاتحة الكتاب فعد بسم اهللا الرحمن الرحيم آية، الحمد هللا : عن أم سلمة قالت. 115
  .4" ..رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية،

 6"الجامع"حدثنا سعيد بن يحيى األموي، والترمذي في :، قال5"سننه"أخرجه أبو داود في 
سعيد بن يحيى وعلي بن حجر (، ثالثتهم7"مسنده"حدثنا علي بن حجر، وأحمد في : قال 6"الجامع"

. حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة: عن يحيى بن سعيد األموي قال) حجر وأحمد
بسم اهللا الرحمن الرحيم آية، الحمد " :آية آية رسول اهللا يقطع قراءته كان ":مدداود وأح يولفظ أب

" الحمـد هللا رب العـالمين  "كان يقطع قراءتـه يقـرأ    ":ما عدا الترمذي فقد خالفهم فقال..". .هللا
بسـم اهللا  "ولم يبدأ ب فذكر الحديث،...ثم يقف) 3/الفاتحة" (الرحمن الرحيم"ثم يقف، )2:الفاتحة(

                                                           

: وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، بفتح المهملة وكسر الموحدة، أخو إسرائيل، كوفي، نزل الشام، مرابطـاً  1
   ).5341(، رقم )1/441( تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.ثقة، مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين

هو يحيى القطان بن سعيد بن فروخ، أبو سعيد، اإلمام الكبير، أمير المؤمنين في الحديث، أبو سعيد التميمـي، مـوالهم    2
شعبة، ومالك، : أمناء اهللا على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة: قال النسائي.البصري، األحول، القطان، الحافظ

ط  سـير أعـالم النـبالء   الـذهبي،  : انظـر . إلى يحيى القطان المنتهى في التثبـت : وقال أحمد.يد القطانويحيى بن سع
   ).53(، رقم)9/175(الرسالة

  ).1/317(هـ 1/1423الكويت، ط -، مؤسسة غراسضعيف أبي داود، )هـ1420: ت(األلباني، محمد ناصر الدين 3
  ).1/173(تفسير الرازيالرازي،  4
  ).4/37(، )4001(، حديث رقم)كتاب الحروف والقراءات(أبو داود سننأبو داود،  5
  ).5/185(، )2927(، حديث رقم)باب في فاتحة الكتاب/أبواب القراءات(الجامعالترمذي،  6
  ).44/206(، )26583(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  7
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عبد الملك بن عبد العزيز بن جـريج  "ابن جريج وهو  ألنضعيف وهذا إسناد ، "حمن الرحيمالر
شر التدليس تدليس : ، قال الدارقطنيبالتـدليس مشهور بالعلم والثبت لكن وصفه النسائي وغيره 

وقـال  ، وقـد عـنعن هنـا،    1"ابن جريج فإنه قبيح التدليس ال يدلس إال فيما سمعه من مجروح
بن سعيد األموي وغيره عن ابن جريج عن  هذا حديث غريب، هكذا روى يحيى ":لترمذي أيضاًا

ابن أبي مليكة، وليس إسناده بمتصل، ألن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكـة  
رواه  3وحديث الليث رواية عند الترمذي، 2"عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح

ة زوج النبي صلى اهللا عليـه  رواه الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلم
ثم نعتت قراءته .. .ما لكم وصالته؟: فقالت وسلم عن قراءة النبي صلى اهللا عليه وسلم وصالته؟

هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفـه إال   ":وقال : راءته مفسرة حرفاً حرفاًفإذا هي تنعت ق
مة، وقد روى ابن جريج من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سل

هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يقطـع قراءتـه،   
ألن يعلى بن مملك مجهول الحال، لذا  ؛وليس حديث الليث بصحيح : قلت. 4"وحديث الليث أصح

  .5"مقبول "":لتقريبا"لذا قال عنه ابن حجر في 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقطع قراءته آية "  :قال الدارقطني عن الحديث بلفظ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين،  ":، وقال الحاكم6"إسناده صحيح ورجاله ثقات ":...."آية

وليس كما قالوا، فرجاله : قلت، 7"على شرط البخاري ومسلم ":ووافقه الذهبي فقال" ولم يخرجاه

                                                           

  ).83(، رقم)1/41(طبقات المدلسينابن حجر،  1
  ).5/185(، )2927(، حديث رقم)باب في فاتحة الكتاب/القراءاتأبواب (الجامعالترمذي،  2
، )2923(، حديث رقـم )ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى اهللا عليه وسلم:باب/أبواب فضائل القرآن(الجامعالترمذي،  3
)5/128.(  
، )2923(، حديث رقـم )سلمما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى اهللا عليه و:باب/أبواب فضائل القرآن(الجامعالترمذي،  4
)5/128.(  
  ).7850(،رقم)1/610(تقريب التهذيبابن حجر، 5
  ).2/86(، )1191(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  6
 ).2/252(، )2910(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  7
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شر التدليس : ضعيف ألن ابن جريج مدلس حتى قال الدارقطنيحتى لو كانوا ثقات إلّا أن إسناده 
 .، وقد عنعن هنا في جميع روايتهمتدليس ابن جريج فإنه ال يدلِّس إال فيما سمعه من مجروح

 .هذا الحديث ضعيف :خالصةال

 .1"فاتحة الكتاب سبع آيات أوالهن بسم اهللا الرحمن الرحيم ":قال عليه الصالة والسالم. 116

السـنن  "، وفـي  3"السنن الصغير"، والبيهقي في 2"المعجم األوسط"الطبراني في أخرجه 
أوالهن بسـم اهللا   ":بلفظ5"شعب اإليمان"، وفي "إحداهن بسم اهللا الرحمن الرحيم ":بلفظ 4"الكبرى

من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بالل عـن أبـي سـعيد    " الرحمن الرحيم
 .رفوعاًالمقبري عن أبي هريرة م

لم يرو هذا الحديث عن نوح بن أبي بالل  ":ه فقالوأشار الطبراني في روايته إلى إعالل
عبد الحميد بن جعفر ليس "زد على ذلك : قلت". علي بن ثابت: إال عبد الحميد بن جعفر، تفرد به

  .6"بالقوي

بيهقي قال ال ،والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعاً: قلت
وكـذلك  " :عمران عن عبد الحميد بن جعفر بهبعد أن أخرج هذا الحديث من طريق المعافى بن 
ثم لقيت نوحاً فحدثني به، عن سعيد عن أبي : رواه أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر قال

   وموقوفاً،وروي عن أبي هريرة مرفوعاً  ":، وقال في رواية أخرى7"هريرة موقوفاً غير مرفوع

                                                           

 ).1/173(تفسير الرازيالرازي،  1
 ).5/208(، )5102(رقم حديثالمعجم األوسط، الطبراني،  2
  ). 1/336(، )952(، وحديث رقم)1/149(، )383(، حديث رقمالسنن الصغير البيهقي، 3
 ).2/526). (3956(و حديث رقم). 2/67(، )2389(، حديث رقمالسنن الكبرىالبيهقي،  4
  ). 4/16(، )2120(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  5
   ).396(، رقم)1/72(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  6
  ).2/526(، )3956(، حديث رقمالسنن الكبرىالبيهقي،  7
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  .1"والموقوف أصح

يرويه نوح بن أبي بالل، واختلف عنه، فرواه عبد الحميد بـن   ":وقال الدارقطني أيضاً
جعفر واختلف عنه؛ فرواه المعافى بن عمران عن عبد الحميد عن نوح بن أبي بالل عن أبـي  

، وخالفه علي بن ثابت وأبو بكر الحنفي فروياه عن عبد مرفوعـاً سعيد المقبري عن أبي هريرة 
الحميد عن نوح بن أبي بالل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعـاً أيضـاً، ورواه   
أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بالل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريـرة  

  .2"وهو أشبهها بالصواب موقوفاً،

، وهو ضعيف ألن عبد الحميد بن موقوف على أبي هريرة وهو ضعيفهذا الحديث  :خالصةال
 .جعفر ليس بالقوي كما تقدم

أبي بريدة عن أبيه قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    ابن عن " تفسيره"روى الثعلبي في . 117
بـأي  : بلى، فقال: بن داود غيري، فقلتاأال أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سليمان  : "وسلم

 .3"هي هي : بسم اهللا الرحمن الرحيم، قال: شيء تفتح القرآن إذا افتتحت الصالة؟ قلت

 6"تفسـيره "، والثعلبي فـي  5"سننه"، والدارقطني في 4"معجمه"أخرجه ابن األعرابي في 
وإسـناده واه   عن ابن بريدة عن أبيه به، 7أمية بيكلهم من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق أ

  .الكريم بن أبي المخارق متروك ألن عبد

                                                           

  ).2/66(، )2388(، حديث رقمالسنن الكبرىالبيهقي،  8
   ).1468(، رقم)8/148(علل الدارقطنيالدارقطني،  2
  ).1/174(تفسير الرازيالرازي،  3
   ).2/619(، )1193(، حديث رقممعجم ابن األعرابيابن األعرابي،  3
 ).2/80(، )1183(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  5
   ).1/102("الكشف والبيان في تفسير القرآن"تفسير الثعلبيالثعلبي،  6
ليس هو بشيء، قد ضربت : هو عبد الكريم بن أبي المخارق أو أبو أمية المعلم رماه أيوب السختياني بالكذب، وقال أحمد 7

كثير الوهم فاحش الخطأ فلما كثر ذلك منه بطل : ليس بشيء، وقال ابن حبان: قال يحيىعلى حديثه، وهو شبيه المتروك، و
  ).1979(، رقم)2/114(الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، : انظر. متروك: اإلحتجاج به، وقال النسائي والدارقطني
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روى الثعلبي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا أن النبي صلى اهللا عليه ". 118
بسم : قل: الحمد هللا رب العالمين، قال: أقول: قال"كيف تقول إذا قمت إلى الصالة؟ : " وسلم قال

 .1"اهللا الرحمن الرحيم

 4"تفسـيره "، والثعلبي فـي  3"شعب اإليمان"والبيهقي في ، 2"سننه"أخرجه الدارقطني في 
و إسـناده ضـعيف    جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به،كلهم من طريق جهم بن عثمان عن 

  .5"جهم بن عثمان ال يدرى من ذا، وبعضهم وهاه" ألن

عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يقـرأ  . 119
  .6"الحمد هللا رب العالمين بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ).115(هذا الحديث ضعيف، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

إذا قرأتم أم القـرآن فـال   " :رة عن النبي صلى اهللا عليه وسلموروى أيضاً عن أبي هري. 120
 .7"تدعوا بسم اهللا الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها

وقد تقدم تخريج هذا الحديث عند  موقوفاً على أبي هريرة، 8"هتفسير"أخرجه الثعلبي في 
، فرووه مرة مرفوعاً، ومرة موقوفاً ،، وقد تقدم كيف اختلف الرواة على أبي هريرة)116(رقم 

  .والراجح هو الموقوف، وهو ضعيف

فإذا  قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين،" :يقول اهللا تعالى" :قال عليه الصالة والسالم. 121
الحمـد هللا رب  : مجدني عبدي، وإذا قال العبد: قال العبد بسم اهللا الرحمن الرحيم قال اهللا سبحانه

                                                           

  ).174/ 1(تفسير الرازيالرازي،  1
 ).2/76(، )1176(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  2
   ).4/15(، )2119(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  3
   ).1/103"(الكشف والبيان في تفسير القرآن"تفسير الثعلبيالثعلبي،  4
   ).1585(، رقم)1/426(ميزان اإلعتدالالذهبي،  5
 ).1/174(تفسير الرازيالرازي،  6
  ).1/174(تفسير الرازيالرازي،  7
  ).1/103(تفسير الثعلبيالثعلبي،  8
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.. .أثنى علي عبدي: الرحمن الرحيم، قال: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: العالمين، قال اهللا تعالى
  .1"الحديث 

فـإذا   " بدون زيادة، ولكن )107(هذا الحديث صحيح وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم
، وهي زيادة أخرجها الثعلبي "مجدني عبدي: قال العبد بسم اهللا الرحمن الرحيم، قال اهللا سبحانه

وهي زيـادة  : قلت .يه عن أبي هريرة بهالعالء عن أب من طريق أبي سمعان عن 2"تفسيره"في 
عن العالء فهم لـم  ، وهو خالف فيما رواه الثقات لم أعثر له على ترجمةضعيفة ألن أبا سمعان 

يذكروا هذه الزيادة في حديثهم، فقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن العالء كما عند مسلم 
، وبالتـالي  منكرةبدون ذكر هذه الزيادة، فقد انفرد أبو سمعان بهذه الزيادة فهي  3"صحيحه"في 

 .جداً فهي ضعيفة

صلى اهللا عليه وسلم في المسجد، والنبي كنت مع رسول اهللا  ":عن أبي هريرة قالبإسناده  .122
الحمد  ":تتح الصالة وتعوذ، ثم قالصلى اهللا عليه وسلم يحدث أصحابه، إذ دخل رجل يصلي، فاف

يا رجل قطعت علـى نفسـك   " :لى اهللا عليه وسلم ذلك، فقال لههللا رب العالمين، فسمع النبي ص
أما علمت أن بسم اهللا الرحمن الرحيم من الحمد، من تركها فقد ترك آية منهـا، ومـن    ،الصالة

ترك آية منها فقد قطع صالته، فإنه ال صالة إال بفاتحة الكتاب، فمن ترك آية منها فقد بطلـت  
  .4"صالته

عـن   7.. .حدثني أبو إسماعيل بن يحيـى  6.. .من طريق 5"تفسيره"أخرجه الثعلبي في 
وإسناده ضعيف جداً ألن  مرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به،ري عن محمد بن عسفيان الثو

                                                           

 ).1/174(تفسير الرازيالرازي،  1
   )1/103(تفسير الثعلبي الثعلبي،  2
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة،وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ /كتاب الصالة( صحيح مسلممسلم، 2

  ).1/295(، )34(، حديث رقم)ما تيسر له من غيرها
  ).1/174(تفسير الرازيالرازي،  4
   )1/104"(الكشف والبيان في تفسير القرآن"تفسير الثعلبيالثعلبي،  5
 سقط من المخطوط 6
 سقط من المخطوط 7
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 "، أو هو 1"متروك الحديث، وكان شيعياً"إسماعيل بن يحيى هو يحيى بن سلمة بن كهيل وهو أبا
والسبب أني لم أعرفه بـالعين   ،2"عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أبي مليكة وهو لين الحديثبن يحيى 

ه ومن روى عنه لم أعرفهما نظراً لعدم ذكرهما في كتاب تفسير الثعلبي وعنـد  ألن الراوي عن
وجدت أن والد إسماعيل بن يحيى هو أحد هذين الـراويين  " التراجم والطبقات"البحث في كتب 

  .اللذين ذكرتهما

من ترك بسـم   ":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: بإسناده عن طلحة بن عبيد اهللا قال .123
  .3"اهللا الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب اهللا

 6"تفسـيره "، والثعلبي في 5"أماليه"، وابن بشران في 4"معجمه"أخرجه ابن األعرابي في 
ي مليكة عن طلحة بن عبيد اهللا كلهم من طريق سليم بن مسلم المكي عن نافع بن عمر عن ابن أب

  .7"ك الحديثسليم بن مسلم مترو "وإسناده ضعيف جداً ألن  به،

ليدل علـى أن   "تفسيره"اإلمام الرازي هذه األحاديث التي أخرجها الثعلبي فيأورد : قلت
التسمية هي آية من القرآن، وأنها آية من الفاتحة، وذلك بعد أن ذكر خالفاً في أنها هل هي آيـة  

مـن تفسـير    واعلم أني نقلت جملة هذه األحاديث ":أو ليست آية من الفاتحة؟ وقال ؟من الفاتحة
وهي كما علمنا روايات ضعيفة، ولو لم تكـن  : قلت، 8"-رحمه اهللا -الشيخ أبي إسحاق الثعلبي 

  .كذلك لسدت الخالف في المسألة

  .9"كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باسم اهللا فهو أبتر أو أجذم: "قال عليه الصالة والسالم. 124

                                                           

   ).7561(، رقم)1/591ج(تقريب التهذيبابن حجر،  7
   )7587(، رقم)1/593ج(تقريب التهذيب ابن حجر، 2
  ).1/174(تفسير الرازيالرازي،  3
  ).760(، رقم)1/403ج(األعرابيمعجم ابن ابن األعرابي،  4
   ).151(، رقم)1/81ج(أمالي ابن بشرانابن بشران،  5
  ).1/104ج(تفسير الثعلبيالثعلبي،  6
   ).244(، رقم)1/47ج(الضعفاء والمتروكون النسائي، 5
 ).1/174ج(تفسير الرازي أو مفاتيح الغيبالرازي،  8
  ).1/175(تفسير الرازيالرازي،  9
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عن األوزاعي  3"مسنده"، وأحمد في 2"سننه"، وابن ماجة في 1"سننه"أخرجه أبو داود في 
 .األوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عـن أبـي هريـرة مرفوعـاً    

ال يبدأ فيـه   "، وعند ابن ماجه"كل كالم ال يبدأ فيه بالحمد هللا فهو أجذم "والحديث عند أبي داود
ضـعيف  ، وإسناده "أقطعفتح بذكر اهللا فهو أبتر أو كل كالم ال ي "، وعند أحمد"بالحمد فهو أقطع

ومما يدلك على ضعفه زيادة  ":قال األلباني، 4"قرة بن عبد الرحمن منكر الحديث جداً "جداً ألن 
ويقصد بذلك ما قاله أئمة الجرح والتعديل عن قرة بن عبد الـرحمن مـن أنـه     –على ما تقدم 

أبتـر،  : أقطع، وتارة يقول: اضطرابه في متن الحديث فهو تارة يقول –ضعيف ومنكر الحديث 
فالصحيح في هـذا  ومهما يكن ، 5"يقول بذكر اهللا: بذكر الحمد، وتارة: أجذم، وتارة: وتارة يقول

وعقيل، وشعيب،وسعيد بن عبد العزيـز عـن    رواه يونس، ":الحديث أنه مرسٌل،  قال أبو داود
أن الـراجح فـي هـذا    إلى فهو يشير : قلت، 6"مرسالًليه وسلم الزهري عن النبي صلى اهللا ع

وهو الصواب ألن هؤالء الذين أرسلوه أكثر، وأوثق من قرة  ":الحديث هو المرسل، قال األلباني
  .8"والصحيح عن الزهري المرسل ":، وقال الدارقطني7"بن عبد الرحمن

والراجح في هذا الحديث أنـه مرسـٌل،   ، روي هذا الحديث موصوالً، وروي مرسالً :خالصةال
  .ضعيففالحديث 

الصالة الخالية عن قـراءة  : فلزم أن يقال ":قال اإلمام الرازي بعد أن ذكر هذا الحديث

بسم اهللا الرحمن الرحيم تكون في غاية النقصان والخلل، وكل من أقر بهذا الخلل النقصان قال 
                                                           

  ).4/216(، )4840(، حديث رقم)باب الهدي في الكالم/كتاب األدب(أبو داودسنن أبو داود،  8
  ).1/610(، )1894(، حديث رقم)باب خطبة النكاح/كتاب النكاح( سنن ابن ماجه ابن ماجه، 9

 ).14/329(، )8712(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  10
سـمعت  : يم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي قـال أنّا إبراه: هو قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، قال ابن أبي حاتم 1

سئل يحيى بن معين عن قرة بن عبد : قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهري منكر الحديث جداً، وقال: أحمد بن حنبل يقول
سئل أبو زرعة عنه : ليس بالقوي، وقال: سئلت أبي عن قرة بن عبد الرحمن؟ فقال: ضعيف الحديث، وقال: الرحمن فقال

  ).751(، رقم)7/131( ، الجرح والتعديلابن أبي حاتم: انظر.األحاديث التي يرويها مناكير: لفقا
 ).1/30(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباني،  2
 ).  4/216(، )4840(، حديث رقم)الهدي في الكالم: باب/ كتاب األدب(سنن أبو داودأبو داود،  3
   ).1/31(في تخريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليلاأللباني،  7
   ).8/29(علل الدارقطنيالدارقطني، 8
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وهـذا الكـالم   : قلت، 1"تحة وأنه يجب قراءتهابفساد هذه الصالة، وذلك يدل على أنها من الفا
  .ةالذي اعتمد عليه ضعيف حاديثالذي قاله ال نستطيع إثباته بعد ما تبين من أن األ

 :ما أعظم آية في كتاب اهللا تعالى؟ قـال  ":ليه الصالة والسالم ألبي بن كعبقال النبي ع. 125
 .2"بسم اهللا الرحمن الرحيم، فصدقه النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله

وهذا الحديث يخالف الحديث الصحيح من أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال   لم أجده،
يـا أبـا    :اهللا ورسوله أعلم، قال: ية من كتاب اهللا معك أعظم؟ فقالأتدري أي آ ":كعب ألبي بن
" ال هـو الحـي القيـوم   اهللا ال إلـه إ  ":ب اهللا معك أعظـم؟ قـال  آية من كتاأتدري أي  المنذر،

  .3"واهللا ليهنك العلم أبا المنذر" :، فقال)255/البقرة(

إن معاوية قدم المدينة فصلّى بالناس صالة يجهر بها فقرأ أم القرآن ولم يقـرأ بسـم اهللا   ". 126
اهللا  ناحية أنسيت؟ أين بسم الرحمن الرحيم، فلما قضى صالته ناداه المهاجرون واألنصار من كل

 .4"فأعاد معاوية الصالة وقرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم ؟الرحمن الرحيم حين استفتحت الصالة

أخبرنا عبد المجيـد  " :قال الشافعي: ين، اإلسناد األولبإسناد" مسنده"أخرجه الشافعي في 
حفص بن عمر أخبره أن  أخبرني عبد اهللا بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن: عن بن جريج قال

بسـم اهللا  "صالة فجهر فيها بالقراءة، فقرأ  صلى معاوية: قال -رضي اهللا عنه –أنس بن مالك 
ألم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، حتى قضى تلك القراءة، ولم يكبر " الرحمن الرحيم

المهاجرين من كل مكان، يا حين يهوي حتى قضى تلك الصاة، فلما سلّم ناداه من سمع ذلك من 
للسورة التي "بسم اهللا الرحمن الرحيم"قرأ معاوية، أسرقت الصالة أم نسيت؟ فلما صلّى بعد ذلك 

  ، 5"بعد ُأم القرآن، وكبر حين يهوي ساجداً

                                                           

  ).1/175ج(التفسيرالكبير الرازي، 6
 ).1/175(تفسير الرازيالرازي،  2
، )258(، حـديث رقـم  )فضل سورة الكهف وآيـة الكرسـي  :باب/كتاب صالة المسافرين وقصرها(صحيح مسلممسلم،  2
)1/556.(  
 ).1/175،176(ازيتفسير الرالرازي،  4
 ). 1/35(، )هـ1400/بال طبعة(بيروت، -، دار الكتب العلميةالمسند، )هـ204: ت(الشافعي، محمد بن إدريس 5
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  ، والبيهقي في2"تدركـالمس"والحاكم في  ،1"ننهـس" ريقه أخرجه الدارقطني فيـومن ط

 :قلـت  بهذا اإلسناد، 5"معاني اآلثار شرح" ، والطحاوي في 4"السنن الكبير"و، 3"السنن الصغير"
عبد المجيد بن عبد العزيـز بـن أبـي رواد     "هذا الخبر من حديث أنس وهو ضعيف ألن فيه 

  .وقد عنعن هنا، 6"صدوق، نسب إلى اإلرجاء، وفي حفظه شيء، ونسب إلى التدليس

حدثني عبد اهللا بن عثمان بن : إبراهيم بن محمد قالأخبرنا  ":قال الشافعي: اإلسناد الثاني
بسم "فصلّى بهم، ولم يقرأ  خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة

أي : ، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلّم واألنصـار "اهللا الرحمن الرحيم
، وأين التكبير إذا رفعـت وإذا رفعـت،   "هللا الرحمن الرحيمبسم ا"معاوية، سرقت صالتك، أين 

هـذا   وأحسب ":، وقال في هذه الرواية7"فصلّى بهم صالة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه
، 8"شـرح معـاني اآلثـار   " ، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في"اإلسناد أحفظ من اإلسناد األول

ضعيف ألن فيه اسماعيل بن عبيـد بـن   وإسناده : قلت بهذا اإلسناد، 9"شرح السنة"والبغوي في 
وزد على ذلك أيضاً أن ، 10"مقبول  "":التقريب"ا قال عنه ابن حجر في مجهول الحال، لذ رفاعة

أما في إسناده فتارة يرويه عبد اهللا بن عثمان بن خثـيم  : هذا الحديث مضطرب في إسناده ومتنه
عبيد عن أبيه، وتـارة   رويه عن إسماعيل بنعن أبي بكر بن حفص بن عمر عن أنس، وتارة ي

، وهو 11"سننه"يرويه عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن جده كما في رواية عند الدارقطني في 

                                                           

  ).2/83(، )1187(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  5
   ).1/357(، )851(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  2
  ).1/152(، )392(رقم، حديث السنن الصغيرالبيهقي،  3
   ).2/71(، )2408(، حديث رقمالسنن الكبير البيهقي، 4
محمـد  : هــ، تحقيـق  1/1414ط -عالم الكتب شرح معاني اآلثار،، )هـ321:ت(الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد 3

  ).2/373(، )3086(زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، حديث رقم
  ).1821(رقم، )2/41(طبقات المدلسينابن حجر،  4
   ).1/36(المسندالشافعي،  5
   ).2/374(، )3087(، حديث رقمشرح معاني اآلثارالطحاوي،  8
   ).3/56(، )585(، حديث رقمشرح السنةالبغوي،  7

  ).467(، رقم)1/109(تقريب التهذيبابن حجر،  10
   ).1188(، رقم)2/83(سنن الدارقطنيالدارقطني،  11
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: ، وقال الـدارقطني 1"أحاديثه ليست بالقوية ":نيد فقد قال يحيىمما ال يحتمل منه تعدد هذه األسا
  .2"ضعيف"

صلى معاوية بالمدينة صالة جهر فيهـا بـالقراءة    ":فالحديث عن أنس قال: ما في متنهأ
أن معاويـة قـدم    ":عن اسماعيل بن عبيد عن أبيه قال، وأما " ..بسم اهللا الرحمن الرحيم"فقرأ 

  ." ..ولم يقرأ بسم اهللا الرحمن الرحيمالمدينة فصلى بهم 

  .هذا الخبر ضعيف، وهو مضطرب في إسناده ومتنه :الخالصة

 : "ذكر هذا الخبر حجة على أن التسمية آية من الفاتحة ومن القرآنوقال الرازي بعد أن 
على أنه من القرآن ومن الفاتحـة،  -رضي اهللا عنهم –وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة 

–هذا الخبر ضعيف، فال يدل على إجماع الصـحابة  : قلت، 3"وعلى أن األولى الجهر بقراءتها
 ة من الفاتحة ومن القرآن، وهذا الخبر يخـالف مـا رواه  على أن التسمية آي -رضي اهللا عنهم

 –أن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأبا بكر، وعمـر  "عن أنس نفسه من " صحيحه"البخاري في 
وفي رواية عند مسلم عـن   ،4"كانوا يستفتحون القراءة بالحمد هللا رب العالمين -رضي اهللا عنهم

أسمع أحـداً   عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلمصليت مع رسول اهللا صلى اهللا " :أنس قال
فيترجح هنا رواية أنس في البخاري ومسلم على روايـة   ،5"منهم يقرأ ببسم اهللا الرحمن الرحيم

هذا الخبر بلفظ الرازي ضعيف، وقد أورده الرازي حجة ليدل على أنس التي أوردها الرازي، ف
  .فيتبين بعد هذا ضعف هذه الحجةأن التسمية هي آية من الفاتحة ومن القرآن، 

  .6"ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند اهللا حسن ":قال عليه الصالة والسالم. 127

                                                           

   ).2/132(كونالضعفاء والمتروابن الجوزي،  1
بيروت،  –الكتب  عالمموسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله،  محمد مهدي المسلمي وآخرون، 2
   ).1900(، رقم)2/364(م1/2001ط
   ).1/176(التفسير الكبيرالرازي،  3
 ).1/149(، )743(، حديث رقم)ما يقول بعد التكبير:باب/كتاب األذان(صحيح البخاريالبخاري،  2

  ).1/299(، )50(، حديث رقم)حجة من قال ال يجهر بالبسملة:باب/كتاب الصالة(صحيح مسلم مسلم،5 
  ).1/176(تفسير الرازيالرازي،  6
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وبعد جمع هذه الروايات تبين  ،موقوفاًروي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود 
ـ   من طريقزر بن حبيش، ومن طريق أنها قد رويت عن ابن مسعود من طريقين،  و شـقيق أب

  : وائل، وفيما يأتي بيانها

حدثنا أبو بكر : قال" مسنده"أخرجه أحمد في : عن زر بن حبيش عن ابن مسعود :الطريق األول
إن اهللا نظر في قلوب العباد،  ":حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال حدثنا عاصم عن زر بن: قال

لنفسه، فابتعثه برسـالته، ثـم   فوجد قلب محمد صلى اهللا عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى اهللا عليه وسلم، فوجد أصحابه خير قلـوب العبـاد،   
فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن، ومـا رأوا  

 " :ر بن عياش الكوفي المقرئوإسناده ضعيف ألن أبا بكر وهو أبو بك ،1"سيئاً فهو عند اهللا سيء
فهـو  : وعاصم بن أبي النجود أيضـاً  ،2"يغلط ويهمصدوق، ثبت في القراءة، لكنه في الحديث 

  .3"مختلف فيه إلى أن األكثر على تضعيفه"

حـدثنا  : قال 4"المعجم األوسط"أخرجه الطبراني في : عن شقيق عن ابن مسعود :الطريق الثاني
زكريا بن يحيى بن سليمان عن القاسم بن دينار الكوفي عن علي بن قادم عن عبد السـالم بـن   

علي بن قـادم   "و إسناده ضعيف ألن ، حرب عن األعمش عن شقيق أبي وائل عن ابن مسعود
  .5"د التشيعيمنكر الحديث شد"

  . هذا الحديث ضعيف موقوفاً على ابن مسعود :خالصةال

  .6"دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ":عليه الصالة والسالم قال. 128

  ).111(حديث رقم عند هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه

                                                           

 ).6/84(، )3600(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  1
  ).4/501(ميزان االعتدالالذهبي،  2
  .40ُأحيل إلى ترجمته ص  3
 ).4/58(، )3602(حديث رقم، المعجم األوسط، الطبراني 4
  ).6/371(الطبقات الكبرى ابن سعد، 5
  ).1/177(تفسير الرازيالرازي،  6
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  قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا : يقول اهللا تعالى ":قال عليه الصالة والسالم. 129

  .1" ...عبديحمدني : قال العبد الحمد هللا رب العالمين، يقول اهللا تعالى

  ).107(حديث رقم عند وقد تقدم تخريجه ،هذا الحديث صحيح

روت عائشة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يفتتح الصالة بالتكبير، والقراءة بالحمـد  ". 130
 .2"هللا رب العالمين

وكان إذا ركع لم يشخص رأسـه،   ":، وزاد على لفظ الرازي"صحيحه"أخرجه مسلم في 
ولم يولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان به، صو

إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول في كل ركعتـين التحيـة،   
الشيطان، وينهـى أن   3وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة

  .4"راش السبع، وكان يختم الصالة بالتسليميفترش الرجل ذراعيه افت

مجدني عبـدي  : وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول اهللا تعالى ":قال عليه الصالة والسالم. 131
  .5"وهو بيني وبين عبدي

 ، وقد تقدم تخريجه"صحيحه"هذا الحديث صحيح، وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في 
  ).107(حديث رقم  عند

  .6"الفرائض نصف العلم ":الصالة والسالم قال عليه. 132

                                                           

  ).1/177(تفسير الرازيالرازي،  1
  ).1/177(تفسير الرازيالرازي،  2
وفسره أبو عبيدة وغيره باإلقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق ألييه باألرض، وينصب ساقيه، ويضـع يديـه   : قال النووي 3

 ).  4/213(النووي، شرح النووي على مسلم: انظر. على األرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع
  ).1/357(، )240(، حديث رقم)باب ما يجمع صفة الصالة/كتاب الصالة(صحيح مسلممسلم،  4
  ).1/177(تفسير الرازيالرازي،  5
  ).1/177(تفسير الرازيالرازي،  6
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حدثنا حفص بن : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: قال" سننه" أخرجه ابن ماجه في
ل رسول اهللا صلى اهللا حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة قا: بن أبي العطاف قال عمر

وهـو أول   فإنها نصف العلم وهو ينسى، يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلَّموها،" :عليه وسلم
حفص بن عمر ضـعيف، بـل هـو منكـر     "إسناده ضعيف جداً ألن و ،1"شيء ينزع من أمتي

  .2"الحديث

وال  ،ال يتـابع عليـه   :"قال العقيلي عن حفص بن عمـر هذا الحديث ضعيف جداً، و :خالصةال
 ":، وقال ابن الجـوزي 4"بالقويتفرد به حفص بن عمر، وليس " :، وقال البيهقي3"يعرف إال به

هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والمتهم به حفص بن عمر بـن أبـي   
العطاف، قال البخاري هو منكر الحديث، ورماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابـن  

  .5"ال يجوز االحتجاج به بحال": حبان

  .6"إنها ثالثون آية ":الصالة والسالم في سورة الملك هقال علي: روى أبو هريرة قال .133

: قال 8"الجامع"حدثنا عمرو بن مرزوق، والترمذي في : قال 7"سننه"أخرجه أبو داود في 
حـدثنا  : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال 9"سننه"حدثنا محمد بن بشار، وابن ماجة في : قال

ر وأحمـد بـن   محمد بن بشـا (كالهما ،10"مسنده"حماد بن أسامة، وأحمد في : أبو أسامة واسمه
                                                           

  ).2/908(، )2719(، حديث رقم)باب الحث على تعليم الفرائض/كتاب الفرائض(سنن ابن ماجه ابن ماجه، 1
يأتي بأشياء كأنها : حبانوقال ابن ).2787(، رقم)2/367( التاريخ الكبير البخاري،: انظر. منكر الحديث: قال البخاري 2

. ضـعيف : وقال ابن حجـر ). 249(، رقم)1/255(المجروحين ابن حبان،: انظر. موضوعة، ال يجوز اإلحتجاج به بحال
   ).1418(، رقم)1/173(تقريب التهذيبابن حجر، :انظر

  ).1/271(الضعفاء الكبيرالعقيلي،  3
  ).6/343(، )12175(، حديث رقمالسنن الكبرى البيهقي، 4
  ).1/129ج(العلل المتناهية في األحاديث الواهيةابن الجوزي،  5
  ).1/179(تفسير الرازيالرازي،  6
  ).2/57(، )1400(، حديث رقم)باب في عد اآلي/كتاب الصالة(سنن أبو داود أبو داود،  7
، حـديث  )لـك باب ما جاء في فضل فـي سـورة الم  /أبواب فضائل القرآن(" هذا حديث حسن:"الجامع وقالالترمذي،  8

  ).5/164(، )2891(رقم
 ).2/1244(، )3786(، حديث رقم)باب ثواب القرآن/كتاب األدب( سنن ابن ماجهابن ماجه،  9

  ).13/353(، )7975(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 10
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عن شعبة ) عمرو بن مرزوق ومحمد بن بشار وأبو أسامة( وثالثتهم عن محمد بن جعفر،)حنبل
إن سورة مـن   ":بألفاظ متقاربةجميعهم . مرفوعاًعن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة 

وإسـناده  ، "تبارك الذي بيده الملـك "وهي سورة: ر لهغفَالقرآن ثالثون آية تشفع لصاحبها حتى ي
  .1"مقبول ":ا قال عنه ابن حجر في التقريبضعيف ألن عباس الجشمي مجهول الحال، لذ

  : شواهدوللحديث 

من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه "الجامع"أخرجه الترمذي في : الشاهد األول
ضرب بعض أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم خبـاءه   ":عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال

فقال النبي صلى اهللا عليه ... على قبر وهو ال يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك
إلـى علتـه عقـب    وأشار الترمذي ، 2"هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر هي المانعة،: " وسلم

يحيى بن "وهو ضعيف ألن فيه : قلت ، "هذا حديث غريب من هذا الوجه:" تخريج الحديث فقال
  .3"عمرو بن مالك وهو ليس بشيء، وهو منكر الرواية عن أبيه

حدثنا سليمان بن داود : ير قالاألوسط، والصغ" المعجمين"أخرجه الطبراني في : الشاهد الثاني
حدثنا سالم بن مسكين عـن ثابـت   : حدثنا شيبان بن فروخ قال: بن يحيى الطبيب البصري قال

سورة من القرآن ما هي إلّا ثالثـون  " :ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: البناني عن أنس قال
ـ ، وأ4"آية، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك ار إلـى علتـه فـي    ش

                                                           

تقريـب   ابـن حجـر،  : انظر. مقبول، من الثالثة: وهو عباس الجشمي، بضم الجيم وفتح المعجمة، يقال اسم أبيه عبد اهللا1
  ).3195(، رقم)1/294(التهذيب

  ).5/164(، )2890(، حديث رقم)ما جاء في فضل سورة تبارك:باب/أبواب فضائل القرآن (الجامعالترمذي، 2

: الناشـر ، الضـعفاء  )هـ826: ت(أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم: انظر. ليس بشيء، واهي، ضعيف: قال أبو زرعة 3
يحيى بن عمرو بن مالك يروي : وقال ابن حبان). 2/531)( هـ1402/بال طبعة(المدينة المنورة،  –عمادة البحث العلمي

كان منكر الرواية عن أبيه، ويحتمـل أن يكـون السـبب فـي ذلـك منـه أو مـن أبيـه أو         : عن أبيه عن أبي الجوزاء
ات، والوجود من األشـياء المعضـالت،   والواجب التنكب عن كل رواية يرويها عن أبيه، لما فيها من مخالفة الثق...منهما

  ).1198(، رقم )1/114(المجروحين  ابن حبان،: انظر. فيكون هو وأبوه جميعاً متروكين
  ).1/296(، )490(، حديث رقموالمعجم الضغير). 4/76(، )3645(، حديث رقمالمعجم األوسطالطبراني،  4
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ذلك سليمان بن داود بن يحيى زد على : قلت". لم يروه عن ثابت البناني إلّا سلّام ":الروايتين فقال
  .شيخ الطبراني لم أعثر له على ترجمة

: قلـت ، 1"ورجاله رجال الصـحيح  ،رواه الطبراني في الصغير واألوسط ":قال الهيثمي
  .أجد له ترجمةتبين بأن شيخ الطبراني لم 

  .هذا الحديث ضعيف :خالصةال

أورد الرازي هذا الحديث ليستشهد به على أن سورة الملك ثالثون آية، وقد احتج : قلت
فحتى ولـو كـان هـذا    : قلت ،قرآنن قال بأن التسمية ليست من البه في الكتاب ليقوي حجة م

ن التسـمية، ولكـن   ، إلّا أنه ال يختلف العادون بأن سورة الملك ثالثون آية بـدو اًالحديث ضعيف
يء المشترك كالشّ ، ألن البسملةَالسورة ما هو خاصةُ دعد ":راد من الحديث كما قال الشوكانيالم
  .إذن فال عبرة لهذه الحجة لتدل على أن التسمية ليست من السور، 2"فيه

  .3"ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند اهللا حسن ":قال عليه الصالة والسالم. 134

  ). 127(تقدم تخريجه عند حديث رقمضعيف موقوفاً على ابن مسعود، وقد هذا الحديث 

 .4"طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذكر اهللا ":قال عليه الصالة والسالم. 135

 5"مسـنده "أخرجه ابن الجعد في :لم أجده بهذا اللفظ، ولكن وجدته بلفظ آخر قريب منه 
  ، وأخرجـه ابـن  7"شرح السـنة "الجعد أخرجه البغوي في ، ومن طريق ابن 6علي: حدثنا: قال

                                                           

   ).7/127(مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي،  1
عصـام الـدين   : هـ، تحقيـق 1/1413مصر، ط –دار الحديثنيل األوطار،  ،)هـ1250:ت(اني، محمد بن عليالشوك 2

 ).2/241(الضابطي 
  ).1/179(تفسير الرازيالرازي،  3
  ).1/179(، تفسير الرازيالرازي 4
   ). 1/492(، )3431(، حديث رقممسند ابن الجعدابن الجعد،  5
ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة تسـع  : األلهاني بفتح الهمزة وسكون الالم الحمصيهو علي بن عياش بتحتانية ومعجمة  6

  ).4779(، رقم)1/404(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر. عشرة
  ).5/16(، )1245(، حديث رقمشرح السنةالبغوي،  7
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حليـة  "، وأبـو نعـيم فـي    2حدثنا عبد الوهاب بن نجدة: قال 1"اآلحاد والمثاني"أبي عاصم في 
 ثالثـتهم  فريابي ثنا سليمان بن عبد الـرحمن، حدثنا علي بن هارون ثنا جعفر ال: قال 3"األولياء

عـن   4عن إسماعيل بن عياش)بن عبد الرحمن علي بن عياش وعبد الوهاب بن نجدة وسليمان(
جاء أعرابي إلى النبي صـلى اهللا  " :عن عبد اهللا بن بسر المازني قال 5عمرو بن قيس السكوني

يا : طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، قال: يا رسول اهللا أي الناس خير؟ قال: عليه وسلم فقال
، وزاد ابن أبـي  "لسانك رطب من ذكر اهللالدنيا و أن تفارق: رسول اهللا أي األعمال أفضل؟ قال

: ه حسن ألن إسماعيل بن عياشوإسناد، "ويفضل عنك: قال ويا رسول اهللا يكفيني؟: قال ":عاصم
 8"مسنده"وأحمد في  ،7"سننه"، وابن ماجه في 6"الجامع"وله متابعة أوردها الترمذي في  صدوق،

حدثنا علي بن : أيضاً قال 10"مسنده"، وأحمد في 9عن معاوية بن صالح بنحوه من طرق 8"مسنده"
عن عمرو )معاوية بن صالح وحسان بن نوح(كالهما  ،1حدثنا حسان بن نوح: قال 11بن عياش

                                                           

   ). 3/51(، )1356(، حديث رقماآلحاد والمثانيابن أبي عاصم،  1
. ثقة من العاشـرة : بفتح النون وسكون الجيم الحوطي بفتح المهملة بعدها واو ساكنة أبو محمد هو عبد الوهاب بن نجدة 2

  )4264(، رقم)1/368(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر
   ).6/111(حلية األولياءأبو نعيم،  3
بمتقن لما سمعه بغير بلـده،  هو اإلمام، محدث الشام، أبو عتبة الحمصي،أحد األعالم، كان من أوعية العلم غير أنه ليس  4

، )1/186(تـذكرة الحفـاظ   الـذهبي، : انظـر .كأنه كان يعتمد على حفظه، فوقع خلل في حديثه عن الحجازيين وغيـرهم 
في روايته عن  صدوق :هوإسماعيل بن عياش بن سليم، العنبسي بالنون، أبو عتبة الحمصي: وقال ابن حجر).9-240(رقم

ابـن  : انظـر . أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ولـه بضـع وسـبعون سـنة    
وإسماعيل بن عياش يحتج به في الشاميين خاصة، وقد روى هذا الحديث : قلت).473(، رقم)1/109(تقريب التهذيبحجر،

  .في ترجمته، فيحتج به هناعن عمرو بن قيس السكوني وهو شامي كما سيأتي 
ثقة، قلت ليحيى : عمرو بن قيس السكوني هو الذي روى عن إسماعيل بن عياش وهو: سمعت يحيى يقول: قال الدوري 5

هو عمرو بن بن قيس السكوني بن ثور وقد سمع من عبد اهللا بن عمرو بن  هو شاميال : هو كوفي ألنه سكوني قال يحيى
   ).5244(، رقم )4/450( )رواية الدوري)(يخ يحيى بن معينتار(ابن معين: انظر. العاص

، حديث )ما جاء في فضل الذكر: باب/أبواب الدعوات "(هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: " الترمذي، الجامع وقال 6
   ). 5/457(، )3375(رقم

   ).2/1246(، )3793(، حديث رقم)في فضل الذكر:باب/كتاب األدب(سنن ابن ماجه ابن ماجه، 7
   ).29/240(، )17698(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 8
هو معاوية بن صالح بن حدير بن سعد بن فهر، الحضرمي، الحافظ،اإلمام، الثقة، قاضي األندلس، أبو عمرو، وأبو عبد  9

  ).54(، رقم )7/158(ط الرسالة  سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. الرحمن الحضرمي، الشامي، الحمصي
  ).29/226(، )17680(حديث رقممسند أحمد، أحمد، 10
  .تقدمت ترجمته في الصفحة السابقة 11



177 

يا رسول اهللا إن شرائع اإلسالم قد كثـرت علـي،   : بن قيس عن عبد اهللا بن بسر أن رجالً قال
لترمـذي وابـن   وهذا لفظ ا ،"ال يزال لسانك رطباً من ذكر اهللا: فأخبرني بشيء أتشبث به، قال

أتى أعرابيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،  : ماجه، أما لفظا أحمد عن عبد اهللا بن بسر قال
إن " :وقال اآلخـر  ،"من طال عمره وحسن عمله" :فقال ؟من خير الرجال يا محمد: فقال أحدهما

  ". ال يزال لسانك رطباً من ذكر اهللا :فقال ،...شرائع اإلسالم قد كثرت علي

،  3"صـحيحه "، وابن حبان فـي  2"خلق أفعال العباد"أخرجه البخاري في :حديث شاهدولل
عمـل  "، وابن السني في 6"مسند الشاميين"، وفي 5"المعجم الكبير"، وفي 4"الدعاء"والطبراني في 

من طرق عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عـن  8"شعب اإليمان"، والبيهقي في7"اليوم والليلة
أن  :"يا رسول اهللا أي األعمال أحب إلى اهللا وأفضل؟ قال :معاذ بن جبل قال جبير بن نفير عن

مكحول الدمشقي وثقه  "وهذا إسناد منقطع ألن مكحول وهو ، "تموت ولسانك رطب من ذكر اهللا
، 9"وقد رمي بالقدر صاحب تدليسهو  ":ضعفه جماعة، وقال الذهبي :غير واحد، وقال ابن سعد

من طريق خالد بن يزيد بـن   10"المعجم الكبير"بعة أوردها الطبراني في وله متاوقد عنعن هنا، 
ولكنها ضعيفة ألن خالـد   نفيرعن مالك بن يخامر عن معاذ به،أبي مالك عن أبيه عن جبير بن 

غير ثقة، وقال : ليس بشيء، وقال النسائي: ابن معين، وقال أحمد وهاه "مالك  بن يزيد بن أبي
  .11"ضعيف: الدارقطني

                                                                                                                                                                          

تقريـب  ابـن حجـر،   : انظـر . ثقـة مـن الرابعـة   : هو حسان بن نوح النصري بفتح النون أبو أمية أو أبو معاويـة  1

 .)1206(، رقم)1/158(التهذيب
   ).1/72(خلق أفعال العبادالبخاري،  1
  ).818(، رقم)3/100(صحيح ابن حبان ابن حبان، 2
  ).1/519(، )1852(، حديث رقمالدعاء الطبراني، 4
  ). 20/107(، )202(، حديث رقمالمعجم الكبيرالطبراني،  5
 ).1/122(، )191(، حديث رقممسند الشاميينالطبراني،  6
   ).1/4(عمل اليوم والليلة ابن السني، 7
   ). 2/57(، )513(، حديث رقمشعب اإليمان البيهقي، 7
 ). 8749(، رقم)4/177(ميزان اإلعتدالالذهبي،  9

   ).20/93(، )181(، حديث رقمالمعجم الكبير الطبراني، 10
 ).1/645(ميزان اإلعتدالالذهبي،  11
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من طريق عافية بن  2"مسند الشاميين"، وفي 1"المعجم الكبير"ه الطبراني أيضاً في وروا
وهـو  ، بن أيوب عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن معاذ به

واه عن مالك ولكنه كما تقدم فقد ر ،3"جبير بن نفير ربما دلس عن كبار الصحابة  "منقطع ألن 
 عافية بن أيوب تكلم فيه، وما"وهو هنا أسقطه، وهذا إسناد ضعيف ألن  به،بن يخامر عن معاذ 

  .4"هو بحجة، وفيه جهالة

  .صحيح لغيرههذا الحديث  :خالصةال

أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم، ولم يقرأ بسـم اهللا الـرحمن    ما رواه الشافعي بإسناده".136
الرحيم، ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود، فلما سلّم ناداه المهاجرون واألنصار، يـا  
معاوية، سرقت منا الصالة، أين بسم اهللا الرحمن الرحيم، وأين التكبير عند الركوع والسجود؟ ثم 

  .5"مية والتكبيرإنه أعاد الصالة مع التس

  ).126(هذا الحديث ضعيف، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " :عن أبي هريرة قال"السنن الكبير"روى البيهقي في. "137
 .6"يجهر في الصالة ببسم اهللا الرحمن الرحيم

ريق إبـراهيم بـن   من ط 8"المستدرك"، والحاكم في7"السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في 
إسحاق السراج عن عقبة بن مكرم عن يونس بن بكير عن مسعر عن محمد بن قيس عن أبـي  

  .هريرة

                                                           

  ).20/93(، )181(، حديث رقم المعجم الكبيرالطبراني،  1
  ).3/181(، )2035(، حديث رقممسند الشاميينالطبراني،  12

  ).1/28(طبقات المدلسين ابن حجر، 3
   ).2/358(ميزان اإلعتدال الذهبي، 2
 ).1/180(تفسير الرازيالرازي،  5
  ).1/180(تفسير الرازيالرازي،  6
   ).2/69(، )2379(، حديث رقمالسنن الكبرى البيهقي، 7
 .قيس ضعيف محمد بن: تعليق الذهبي ).1/357(، )850(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحين الحاكم، 6
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كذا قاله السراج عن عقبة عن يونس عن مسعر عن ابـن قـيس،   " :وقال البيهقي عقبه
حمد بن قـيس بـن   ورواه الحسن بن سفيان عن عقبة بن مكرم عن يونس عن أبي معشر عن م

محمد بن قيس بن مخرمة تابعي أرسل عن النبي صلى اهللا عليه "و: ، قلت"مخرمة وهو الصواب
، فهذا الحديث منقطع بين محمد بن قيس بن مخرمة وبين أبي 1"ولم يسمع من أبي هريرة وسلم،

نس بـن  هريرة، وزد على ذلك أيضاً أبا معشر وهو تلميذ محمد بن قيس بن مخرمة وشيخ يـو 
وروى الجهر أيضاً ابن عباس، وابن عمر، وعلي، وهـي  : قلت ،لم أعثر له على ترجمةبكير 

  . وسيأتي تخريجها قريباً بإذن اهللا ،جميعها روايات غير ثابتة

  .هذا الحديث ضعيف عن أبي هريرة :خالصةال

 .2"اللهم أدر الحق مع علي حيث دار ":قال عليه الصالة والسالم. 138

يان التميمي عن أبيه ح يمن طريق المختار بن نافع عن أب" الجامع"في أخرجه الترمذي 
وأعتق بالالً من مالـه،   رحم اهللا أبا بكر زوجني ابنته، وحملني إلى دار الهجرة،" :عن علي قال

رحم اهللا عمر، يقول الحق وإن كان مراً، تركه الحق وما له مـن صـديق، رحـم اهللا عثمـان     
ضـعيف جـداً ألن   وإسناده ، 3" علياً، اللهم أدر الحق معه حيث دارتستحييه المالئكة، رحم اهللا

 : "حتى قال ابن حبان 4"منكر الحديث ":البخاري وابن أبي حاتم عن أبيه المختار بن نافع قال فيه
منكر الحديث جداً كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى كان يسبق إلى القلب أنـه المتعمـد    "

  . 5"لذلك

                                                           

   ).705(، رقم)1/267(جامع التحصيلالعالئي،  1
  ).1/180(تفسير الرازيالرازي،  2
، حـديث  )باب مناقب علـي رضـي اهللا عنـه   /أبواب المناقب"هذا حديث غريب من هذا الوجه:"وقال(الجامع الترمذي، 3

  ).5/633(، )3714(رقم
   ).1440(، رقم)8/311( الجرح والتعديلوابن أبي حاتم، ).1918(، رقم)2/93(التاريخ األوسط البخاري،: ينظر إلى 4
   ).1038(، رقم)3/9(المجروحين ابن حبان، 5
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وهذا الحديث ال نعلمه يروى إال عن علي عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم   ":قال البزار
، وعلـق عليـه   "حيح على شرط مسلم، ولم يخرجاههذا حديث ص ":، وقال الحاكم1"بهذا اإلسناد
ار بـن نـافع منكـر    وهو كما قال الذهبي ألنه مخت: قلت. 2"مختار بن نافع ساقط ":الذهبي فقال

  .3"ضعيف جداً: "األلبانيوقال الحديث كما تقدم، 

  .هذا الحديث ضعيف جداً :خالصةال

ل بسم اهللا الـرحمن الـرحيم،   سمعني أبي وأنا أقو: بن المغفل أنه قالاروى ابن عبد اهللا ".139
وخلف  ،يا بني إياك والحدث في اإلسالم، فقد صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" :فقال

 .4"فابتدءوا القراءة بالحمد هللا رب العالمين ؛أبي بكر وعمر وعثمان

حديث عبد اهللا بن المغفل حسـن، والعمـل    ":، وقال عقبه5"الجامع"أخرجه الترمذي في 
عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، مـنهم أبـو بكـر، وعمـر،     

سفيان الثوري، وابـن المبـارك،   وعثمان، وعلي، وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول 
وأخرجه  ،"يقولها في نفسه: الرحيم، وقالواال يرون أن يجهر ببسم اهللا الرحمن  وأحمد، وإسحاق،

كلهم من طريق ابن عبد اهللا بن  8"مسنده"، وأحمد في 7"سننه"، وابن ماجه في 6"سننه"النسائي في 
وإسناده  ،أبيه عبد اهللا بن المغفل بهعن ) وقد سمي في رواية أحمد يزيد بن عبد اهللا(بن المغفل 

ضعيف ألن ابن عبد اهللا بن المغفل يزيد بن عبد اهللا مجهول لم يترجمه أحد، وذكره ابن حجـر  
    .بن عبد اهللافي األبناء، ولم يذكره فيمن اسمه يزيد  9"التقريب " في 

                                                           

   ).3/51(، )806(، حديث رقممسند البزارالبزار،  6
  ).3/134(، )4629(، حديث رقملمستدرك على الصحيحينالحاكم، ا 2
   ).1/497(ضعيف سنن الترمذياأللباني،  3
  ).1/180(الرازيتفسير الرازي،  4
  ).2/12( ، )244(، حديث رقم)باب ما جاء في ترك الجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم/أبواب الصالة(الجامع الترمذي، 5
 ).2/134(، )908(، حديث رقم)باب ترك الجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم/كتاب اإلفتتاح(سنن النسائيالنسائي،  6
   ). 1/267(، )815(، حديث رقم)باب إفتتاح الصالة/ة الصالة والسنة فيهاكتاب إقام( سنن ابن ماجهابن ماجه،  7
  ).27/342(، )16787(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 7
  ).8476(، رقم)1/695(تقريب التهذيبابن حجر،  9
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مالـك  عن أنس بن " صحيحهما"ي مسلم فوأخرجه البخاري : ولهذا الحديث شاهد قوي
صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون  ":قال

  .1"بالحمد هللا رب العالمين، ال يذكرون بسم اهللا الرحمن الرحيم

هذا الحديث ضعيف عن عبد اهللا بن مغفل، ولكنه صحيح من حديث أنس كمـا عنـد    :خالصةال
  .البخاري ومسلم

أنه لما ترك بسم اهللا الرحمن الرحيم في الصالة أنكـر عليـه المهـاجرون    عن معاوية ". 140
 .2"واألنصار ذلك

  ).126(هذا الخبر ضعيف، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

روى أبو قالبة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكـر وعمـر كـانوا    ". 141
  .3"يجهرون ببسم اهللا الرحمن الرحيم

، وابن 4"مسنده"أخرجه البزار في :حديثاًً بهذا اللفظ، وإنما وجدته بلفظ آخر  لم أجد: قلت
عن يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عـن   من طرق5"صحيحه"وابن حبان في 

سـم اهللا  بب ال يجهرونوعمر كانوا  بي صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكرأن الن "أبي قالبة عن أنس 
أبا قالبة وهو عبد اهللا بن زيد الجرمي إمام شـهير مـن   "ألن ضعيف وإسناده ، "الرحمن الرحيم

لِّس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يعلماء التابعين، وهو يددلِّسحد6"ث منها وي ،
  . هنا وقد عنعن

                                                           

صـحيح   ومسـلم، ). 1/149(، )743(، حـديث رقـم  )باب ما يقول بعد التكبير/كتاب األذان(صحيح البخاريالبخاري،  1

  ).1/299(، )52(، حديث رقم)باب حجة من قال ال يجهر بالبسملة/كتاب الصالة(مسلم
 ).1/181(تفسير الرازيالرازي،  2
 ).1/181(تفسير الرازيالرازي،  3
   ). 13/260(، )6789(، حديث رقممسند البزارالبزار،  4
  ).5/105(، )1802(، حديث رقمصحيح ابن حبانابن حبان،  5
  ).4334(، رقم)2/426(ميزان اإلعتدال الذهبي، 6
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ري عن خالد عن أبي نعامة ورواه غير يحيى بن آدم عن الثو :"وقال البزار في روايته
  .1"ثقة" :متابع قوي ألبي قالبة، ألن قيس هو قيس بن عباية، وهو: وأبو نعامة ،"سعن أن

أخطأ الرازي عندما أورد هذا الحديث عن أبي قالبة عن أنس أن النبي صلى فقد : قلت
 ، وقد أورده علـى أنـه  "ببسم اهللا الرحمن الرحيم يجهرونكانوا  وأبا بكر وعمر اهللا عليه وسلم

 أنه صلى خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر" :يناقض قول أنس في الحديث اآلخر
يث عن والصحيح في رواية هذا الحد، 2"فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد هللا رب العالمين وعمر

 وايـة ولم أعثر على ر، "ببسم اهللا الرحمن الرحيم ال يجهرونكانوا " :أبي قالبة عن أنس أنه قال
، فإذن هذا الحديث ال يناقض قول أنس أنه صلى .."كانوا يجهرون" :ألبي قالبة عن أنس أنه قال

القراءة بالحمـد هللا رب  خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون 
 فكانوا يستفتحون القراءة بالحمـد هللا  ،..والحديث عن أنس أنه صلّى خلف رسول اهللا ".العالمين

كما " صحيحهما"اري ومسلم في هو حديث صحيح ثابت عن أنس، وقد أخرجه البخ" رب العالمين
  .قالبة عن أنس أنهم كانوا ال يجهرون ببسم اهللا الرحمن الرحيم امما يقوي رواية أب تقدم،

أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   :" أبي قالبة عن أنسلم أجد حديثاً بلفظ الرازي عن  :خالصةال
كـانوا ال  :" ، وإنما وجدته بلفـظ "وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم اهللا الرحمن الرحيم وسلم

  .والحديث صحيح بمعناه من طريق آخر عن أنس، .." يجهرون

  ".ال أدري ":الرحمن الرحيم واإلسرار به فقالعن أنس أنه سئل عن الجهر ببسم اهللا . 142

  .لم أقف على هذه الرواية

فإنّا ال نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول  ونحن إن شككنا في شيء، :"قال الرازي

 ؛الذي بقي عليه طول عمـره -عليه السالم  -أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب 

  .3"األخذ بقول علي أولى، فهذا جواب قاطع في المسألة فإن

                                                           

  ).5583(، رقم)1/457(تقريب التهذيب ابن حجر، 1
صـحيح  ومسـلم،  ). 1/149(، )743(، حـديث رقـم  )باب ما يقول بعد التكبير/كتاب األذان(صحيح البخاريالبخاري،  2

  ).1/299(، )52(، حديث رقم)باب حجة من قال ال يجهر بالبسملة/كتاب الصالة(مسلم
   ).1/207ج(التفسير الكبيرالرازي،  3
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 2"سـننه "لدارقطني في ، وا1"معجمه"أما حديث علي، فقد أخرجه ابن األعرابي في : قلت
كـان  " من طريق جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

جابر بـن   "، وإسناده ضعيف جداً ألن في حديثه "يجهر في المكتوبات ببسم اهللا الرحمن الرحيم 
ق عبد الرحمن من طري 4"المستدرك"، وأخرجه الحاكم في 3"متروك الحديث" :يزيد الجعفي وهو

وهي طريق ضعيفة جداً أيضاً ألن عبد  ،ين سعيد المؤذن عن فطر بن خليفة عن علي وعمار به
" فإن األخذ بقول علي أولـى " :فقول الرازي. 5"فيه نظر" :حمن بن المؤذن، قال البخاري عنهالر

من أن ليس بصحيح، فنحن ال نشك في أن الراجح في هذه األحاديث المتعارضة هو حديث أنس 
النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد هللا رب العـالمين، ومـا كـانوا    

  . ، وهو حديث متفق على صحته كما تقدم"يذكرون بسم اهللا الرحمن الرحيم

هب أنه حصل التعارض بين دالئلكم ودالئلنا، إال أن التـرجيح  " :وقال الرازي بعد ذلك

خباركم أنس، وابن المغفل، وراوي قولنا علي بن أبي طالـب، وابـن   معنا، وبيانه أن راوي أ

تقدم الكالم في حديث علي، أما حديث ابن عباس، فقد : قلت .6"عباس، وابن عمرو، وأبو هريرة
كان النبي صلى " :من طريق أبي خالد الوالبي عن ابن عباس قال 7"الجامع" أخرجه الترمذي في 

، "وليس إسناده بـذاك :"، وقال عقبه"الرحمن الرحيمصلى اهللا عليه وسلم يفتتح صالته ببسم اهللا 
ل وقـا ،  8"مقبـول  ": "التقريـب "أبا خالد الوالبي مجهول، لذا قال فيه ابن حجر في  ألن: قلت

  .9"ضعيف اإلسناد ":األلباني أيضاً عن هذا الحديث

                                                           

   ). 1/265(، )477(رقم حديثمعجم ابن األعرابي،  ابن األعرابي، 1
  ).2/67(، )1158(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  2
   ).98(، رقم)1/28(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  3
  ).1/439(، )1111(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحين الحاكم، 4
، )1/341( تقريب التهـذيب ابن حجر، : انظر. ضعيف: وقال ابن حجر).933(، رقم)5/287(التاريخ الكبير البخاري، 5

  ).3873(رقم
  ).1/207(التفسير الكبيرالرازي،  6
   ).2/14(، )245(، حديث رقمالجامعالترمذي،  7
   ).8073(، رقم)1/636(تقريب التهذيبابن حجر،  8
  ).1/29(ترمذيضعيف سنن الاأللباني،  9
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من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي ربـاح   1"الكبير المعجم"وأخرجه الطبراني في 
وإسـناده   ،"ن يجهر ببسم اهللا الرحمن الـرحيم كا:" س أن النبي صلى اهللا عليه وسلمعن ابن عبا

منقطع ألن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز وصفه النسائي وغيـره بالتـدليس، قـال    
وقد عنعن  ،2"يدلس إلّا فيما سمعه من مجروح شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه ال :الدارقطني

  . هنا

من طريق عبد اهللا بن عمرو بن حسان عن شريك عن  3"المستدرك"وأخرجه الحاكم في 
عبد اهللا بن " و إسناده ضعيف جداً ألن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، عن سالم األفطس

  .4"عمرو بن حسان وهو الواقعي متهم بالكذب

من طريق أحمد بن رشد بن خثيم عن "سننه"أخرجه الدارقطني في : رأما حديث ابن عم
أنه كان يجهر ببسم اهللا الرحمن " سعيد بن خثيم عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر

أحمد بن رشد بـن خثـيم    "وإسناده ضعيف ألن  وذكر أن رسول اهللا كان يجهر بها، ،5"الرحيم
روى أحاديث غير محفوظة مـن روايـة    ":سعيد بن خثيم، وقال ابن عدي عن 6"مجهول الحال

  .7"أحمد بن رشد عنه

من طريق آخر من طريق عبد الرحمن بن عبد اهللا بـن  " سننه" وأخرجه الدارقطني في 
إذا  ":النبي عليه الصالة والسالم كـان  عمر عن أبيه وعمه عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن

عبد الرحمن بن عبد اهللا "ضعيف جداً ألن وإسناده ، 8"من الرحيمافتتح الصالة يبدأ ببسم اهللا الرح
  .9"بن عمر متروك

                                                           

 ).11/185(، )11442(حديث رقمالمعجم الكبير، الطبراني،  1
   ).1/41(طبقات المدلسينابن حجر،  2
   ).1/326(، )750(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  3
   ).4489(، رقم)2/469(ميزان اإلعتدالالذهبي،  4
   ).2/70(، )1164(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  5
  ).53(، رقم)2/51(ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً الجرح والتعديلذكره فقط ابن أبي حاتم في  6
   ).4/468(الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  7
 ).2/71(، )1165(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  8
   ).356(، رقم)1/66(الضعفاء والمتروكونالنسائي،  9
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أيضاً من طريق أحمد بن عيسى العلوي عن ابن فـديك  " سننه"وأخرجه الدارقطني في 
أنه صلى خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأبي بكر  "عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر

أحمـد بـن    "وهي طريق ضعيفة جـداً ألن   ،1" الرحمن الرحيموعمر فكانوا يجهرون ببسم اهللا
  .2"كذاب عيسى العلوي

  ).136(وأما حديث أبي هريرة فهو ضعيف جداً، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم 

فمما سبق يتبين ضعف هذه الروايات التي رجحها الرازي علـى روايـة أنـس،    : قلت
هما كما تقدم، فال شك في أن الراجح هي رواية ورواية أنس أخرجها البخاري ومسلم في صحيح

  .أنس

  .3"عن أم سلمة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يعد بسم اهللا الرحمن الرحيم آية فاصلة". 143

  .3"فاصلة
  ).115(هذا الحديث تقدم تخريجه عند حديث رقم

  .4"توضأ كما أمرك اهللا به: "قال عليه الصالة والسالم. 144

حدثنا : قال 6"سننه"أخبرنا قتيبة بن سعيد، وابن ماجه في : قال5"سننه"أخرجه النسائي في 
حدثنا يونس بـن محمـد وحجـين، والـدارمي     : قال 7"مسنده"حدثنا محمد بن رمح، وأحمد في

قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ويونس بـن  ( خمستهم. أخبرنا أحمد بن عبد اهللا: قال 8"سننه"في
                                                           

   ).2/71(، )1166(، حديث رقمالدارقطنيسنن الدارقطني،  1
ذكره ابـن  : كذاب، وقال: هو أحمد بن عيسى العلوي الهاشمي عن ابن أبي فديك وغيره، قال الدارقطني: قال ابن حجر 2

   ).756(، رقم)1/241( لسان الميزانابن حجر، : انظر. أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً
  ).1/182(تفسير الرازي، الرازي 3
  ).1/183(تفسير الرازيالرازي،  4
   ). 1/90(، )144(، حديث رقم)ثواب من توضأ كما أمر/كتاب الطهارة(سنن النسائيالنسائي،  5
، )1396(، حـديث رقـم   )ما جاء أن الصـالة كفـارة  :باب/كتاب إقامة الصالة والسنة فيها(سنن ابن ماجهابن ماجه،  6
)1/447.(   
  ).38/565(، )23595(حديث رقممسند أحمد،  أحمد، 7
   ).1/559(، )744(، حديث رقم)باب فضل الوضوء/كتاب الطهارة(سنن الدارمي الدارمي، 8
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ث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن اللي)محمد وحجين وأحمد بن عبد اهللا
عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السالسل ففاتهم الغزو فرابطوا،ثم رجعـوا إلـى   

يا أبا أيوب، فاتنا الغـزو العـام، وقـد    : معاوية وعنده أبو أيوب، وعقبة بن عامر، فقال عاصم
يا ابن أخي، أدلك على أيسر مـن  : فقال. ذنبهأخبرنا أنه من صلى في المساجد األربعة غفر له 

من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر غفر : ذلك، إنّي سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
محمد بـن   "منقطع ألن أبا الزبير وهو  هإسنادنعم، و: ، أكذلك يا عقبة؟ قال"ن عملله ما تقدم م

سفيان بن عبد الرحمن مجهـول   "ى ذلك أيضاً وزد عل ، وقد عنعن هنا،1"مسلم مشهور بالتدليس
  .3"مقبول "":التقريب"في  ، لذا قال عنه ابن حجر2"الحال

لو : قال"من طريق شهر بن حوشب عن أبي أمامة " مسنده"أخرجه أحمد في :شاهدوله 
 ": لم أسمعه من النبي صلى اهللا عليه وسلم إلّا سبع، قال أبو سعيد إلّا تسع مرار ما حدثت به قال

 "وإسناده ضعيف ألن  ،4"إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب اإلثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه
  .5"شهر بن حوشب ليس بالقوي

  .ضعيفهذا الحديث  :خالصةال

 .6"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ":قال عليه الصالة والسالم. 145

  ).106(، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقمحسنهذا الحديث 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليهـا   ":قال صلى اهللا عليه وسلم. 146
  ".7بالنواجذ

                                                           

   ).54(، رقم)1/91(أسماء المدلسينالسيوطي،  1
، )221/ 4" (الجـرح والتعـديل  " ، وابـن أبـي حـاتم فـي     )2080(،رقم)4/93"(التاريخ الكبير" ذكره البخاري في  2

   .ولم يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً).967(رقم
   ).2447(، رقم)1/244(تقريب التهذيبابن حجر،  3
 ).36/609(، )22275(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  4
  ).294(، رقم)1/56(الضعفاء والمتروكون النسائي، 5
 ).1/183(تفسير الرازيالرازي،  6
  ).1/183(تفسير الرازيالرازي،  7
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  ).105(، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقمحسنهذا الحديث 

ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة، كلهم في النار إلّا فرقة  ":قال صلى اهللا عليه وسلم. 147
 .1"ما أنا عليه وأصحابي: قال رسول اهللا؟ ومن هم يا: واحدة، قيل

  ).1(هذا الحديث ضعيف، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

يا رسول اهللا، إني ال أستطيع أن أحفظ القرآن : روى عبد اهللا بن أبي أوفى أن رجالً قال". 148
خـر هـذا   سبحان اهللا، والحمد هللا إلى آ: قل ":لصالة، فقال صلى اهللا عليه وسلمكما يحسن في ا

  .2"الذكر

: قـال 4"سننه"حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنسائي في : قال 3"سننه"أخرجه أبو داود في 
حدثنا مسعر، وأحمد في : أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيالن عن الفضل بن موسى قال

سـفيان  حدثنا : حدثنا وكيع بن الجراح قال: قاال) عثمان بن أبي شيبة وأحمد( كالهما ،5"مسنده"
عن إبراهيم السكسكي ) أبو خالد الداالني ومسعر( وكالهمالثوري عن يزيد أبي خالد الداالني، ا

جاء رجل إلى النبي : جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن أبي أوفى قال. عن ابن أبي أوفى مرفوعاً
 ":ني به، قالشيئاً فعلمني ما يجزئإني ال أستطيع أن آخذ من القرآن : صلى اهللا عليه وسلم فقال

وزاد أبـو   ،"ا بـاهللا  سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكبر، وال حول وال قوة إلّ: قل
اللهم ارحمني، وارزقني، : قل: يا رسول اهللا، هذا هللا عز وجل، فما لي، قال: قال ":داود وأحمد

أما هذا فقد مأل  :"ى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صل ،هكذا بيده: فلما قام قال" وعافني، واهدني
  .6"إبراهيم السكسكي ضعيف "ضعيف ألن المدار وهو  هإسناد، و"يده من الخير

                                                           

  ).1/184(تفسير الرازيالرازي،  1
 ).1/184(تفسير الرازيالرازي،  2
   ). 1/230(، )832(، حديث رقم)ما يجزئ األمي واألعجمي من القراءة:باب/كتاب الصالة(سنن أبو داود أبو داود، 3
  ).2/143(، )924(، حديث رقم)ما يجزئ من القراءة لمن ال يحسن القرآن:باب/كتاب اإلفتتاح(سنن النسائي النسائي، 4
   ). 31/455(، )19110(، حديث رقممسند أحمدأحمد،  5
، )1/13( الضعفاء والمتروكـون  النسائي،: انظر .ليس بذاك القوي: هو إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي: قال النسائي 6

ليس : ك، قال النسائيإبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي كوفي مقبول، لينه شعبة والنسائي ولم يتر: وقال الذهبي).18(رقم
روى عن ابن أبي أوفـى،  : وقال ابن حجر).117(، رقم)1/18(المغني في الضعفاءالذهبي، :انظر. بالقوي، وضعفه أحمد

ليس بذاك القوي، : ال يحسن يتكلم، وقال النسائي: كان شعبة يضعفه، كان يقول: ضعيف، وقال القطان: قال أحمد بن حنبل
لم أجد له حديثاً منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قـال  : يكتب حديثه، وقال ابن عدي
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إلّا أن  1"صحيحه"طلحة بن مصرف كما عند ابن حبان في : وقد تابع إبراهيم السكسكي
ـ  : سألت أبي عنه فقال ":لفضل بن موفق، قال ابن أبي حاتمفي طريقه ا ان ضعيف الحـديث، ك

وقد تابع إبراهيم السكسـكي  ، 2"شيخاً صالحاً قرابة البن عيينة، وكان يروي أحاديث موضوعة
وصفه النسائي وغيـره  "، وقد3"حلية األولياء"إسماعيل بن أبي خالد كما عند أبي نعيم في : أيضاً

  .وقد عنعن هنا، 4"بالتدليس

  .ضعيفهذا الحديث  :خالصةال

هذا حديث صحيح على شرط " :السكسكي طريق إبراهيمقال الحاكم عن هذا الحديث من 
إبـراهيم  : قلـت  ، 5"على شـرط البخـاري  " :، وعلق عليه الذهبي فقال"رجاهالبخاري، ولم يخ

جرح والتعديل السكسكي وإن كان من رجال البخاري، إلّا أنه ضعيف من قبل حفظه عند أئمة ال
خاري لكن عيب عليـه إخـراج حديثـه،    هو من رجال الب":كما تقدم في ترجمته، قال ابن حجر

السكسكي هذا من رجال البخاري، لكنه ضعيف من جهـة   ":، وقال األلباني6.."وضعفه النسائي
  .7"حفظه عند الجمهور، حتى اعترض على البخاري من أجله

  .8"إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس ":قال عليه الصالة والسالم. 149

                                                                                                                                                                          

تكلم فيه يحيى بن سعيد، : قال الحاكم لعلي بن عمر الدارقطني لم ترك مسلم حديث السكسكي قال: النسائي، قال ابن حجر
  ). 246(، رقم)1/138(هذيب التهذيبت ابن حجر،: انظر.هو ضعيف، وذكره العقيلي في الضعفاء: بحجة، قال: قلت

   ).1810(، رقم)5/117(صحيح ابن حبانابن حبان،  1
  ).387(، رقم)7/68(الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  2
  ).7/113(حلية األولياءأبو نعيم،  3
   ).3(، رقم)1/36(المدلسينالسيوطي،  4
 ).1/367(، )880(رقم حديثالمستدرك على الصحيحين، الحاكم،  5
، دار الكتـب  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعـي الكبيـر  ، )هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد 6

  ).1/579(هـ1/1419العلمية، ط
الريـاض،   –مكتبة المعـارف أصل صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم،، )هـ1420:ت(األلباني، محمد ناصر الدين 7
  ).1/324(هـ1/1427ط
  ).1/185(تفسير الرازيالرازي،  8
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بينا أنا أصلي مع رسول : عن معاوية بن الحكم السلمي قال" صحيحه"أخرجه مسلم في 
، حمك اهللا، فرماني القوم بأبصارهمير: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم  ،واثُكْل ُأمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي: فقلت
نّي سكتُّ، فلما صلّى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيـت  لك يصموتنني

إن هذه  ":معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه، فواهللا ما كهرني، وال ضربني، وال شتمني، قال
أو كما قال " الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

   .1"الحديثفذكر  ...يا رسول اهللا، إني حديث عهد بجاهلية: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قلت

  .2"أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ":قال عليه الصالة والسالم. 150

: قال -رضي اهللا عنه –عن عمر بن الخطاب " صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام، يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم أقْرَأنيها، فَكدتُ أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لَّببتُه بردائه، فجئـت  

: أ على غير ما أقْرَأنيها، فقال ليإني سمعت هذا يقر: به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
هكـذا أنزلـت إن    ":أقرأ، فقرأت، فقال: ، ثم قال ليهكذا أنزلت: أقرأ، فقرأ،قال: أََرسلْه، ثم قال

  . 3"ا ما تيسر منهوالقرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤ

  .4"ال صالة إلّا بفاتحة الكتاب" :قال عليه الصالة والسالم. 151

  ). 108(صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقمهذا الحديث 

من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القـرآن   ":ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالروى جابر أ. 152
  .1"فلم يصل، إلّا أن يكون وراء اإلمام

                                                           

 ).1/381( ، )33(، حديث رقم)تحريم الكالم في الصالة،ونسخ ما كان من إباحته:باب/كتاب الصالة(صحيح مسلممسلم،  1
  ).1/185(تفسير الرازيالرازي،  2
ومسـلم،  ). 2419(، رقم)3/122ج)(كالم الخصوم بعضهم في بعض:باب/كتاب الخصومات(صحيح البخاريالبخاري،  3

، )270(، حـديث رقـم  )بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه:باب/كتاب صالة المسافرين وقصرها(مسلم صحيح
)1/560.(  
 ).1/187(تفسير الرازيالرازي،  4
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عن وهـب بـن    3"الجامع"، ومن طريقه أخرجه الترمذي في 2"الموطأ"أخرجه مالك في 
  . موقوفاًعن جابر  4كيسان

من طريق يحيـى   6"سننه"، والدارقطني في 5"شرح معاني اآلثار"وأخرجه الطحاوي في 
عـن   7"السنن الكبرى"والبيهقي في  .مرفوعاًبن سلّام عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر 

  . موقوفاًجابر 

  ".والصواب موقوف يحيى بن سلّام ضعيف، ":قال الدارقطني عقب تخريج الحديث

غيـر  هذا هو الصحيح عن جابر من قولـه   ":أيضاً عقب تخريج الحديثالبيهقي وقال 

وقد رفعه يحيى بن سلّام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذاك مما ال يحل روايته على  ،مرفوع
طريق اإلحتجاج به، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف اإلمام فيما يجهر 

كنّا نقرأ في الظهـر والعصـر   " :فقد روى يزيد الفقير عن جابر ر،فيه بالقراءة دون ما ال يجه
، وكذلك "اإلمام في الركعتين األوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي األخريين بفاتحة الكتاب خلف

  ".يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود

روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً، وهو ضـعيف مرفـوع، وصـحيح موقـوف،       :خالصةال
  .أنه موقوففالراجح 

ثم اقرأ بما تيسر معك من  ":عرابي الذي علمه أعمال الصالةقال عليه الصالة والسالم لأل. 153
  .1"القرآن 

                                                                                                                                                                          

  ).1/187(تفسير الرازيالرازي،  1
   ). 2/114(، )276(، حديث رقم)ما جاء في أم القرآن:باب/كتاب الصالة(الموطأمالك،  2
ما جاء في ترك القراءة خلف اإلمام إذا جهر اإلمام :باب/أبواب الصالة"(هذا حديث حسن صحيح:"وقال الجامع الترمذي، 3

  ).2/124(، )313(، حديث رقم)بالقراءة
ابن :انظر. ثقة، من كبار الرابعة، مات سنة سبع وعشرين: هو وهب بن كيسان القرشي موالهم، أبو نعيم، المدني، المعلم 4

   ).7483(،رقم)1/585(التهذيبتقريب حجر، 
   ).1300(، رقم)1/218(شرح معاني اآلثارالطحاوي،  5
   ).2/114(، )1241(، حديث رقمسنن الدارقطنيالدارقطني،  6
  ).2/228(، )2899(، حديث رقمالسنن الكبرى البيهقي، 7
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أن رجـالً دخـل    ":-رضي اهللا عنه –عن أبي هريرة " صحيحه"أخرجه البخاري في 
م عليـه،  المسجد، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلّى، ثم جاء فسلّ

فقال فـي  " وعليك السالم، ارجع فصلِّ، فإنّك لم تصلِّ" :مفقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء، ثـم  " :علمني يا رسول اهللا، فقال :الثانية أو في التي بعدها

مئن راكعاً، ثم ارفع حتى ، ثم اركع حتى تطثم اقرأ بما تيسر معك من القرآناستقبل القبلة فكبر، 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمـئن   ،تستوي قائماً

  .2"ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلواتك كلها 

بإسناده عن محمود بن الربيع عـن عبـادة بـن    " جامعه" روى أبو عيسى الترمذي في  .154
: ت عليه القراءة، فلما انصرف قالقرأ النبي عليه الصالة والسالم في الصبح فثقل: قال الصامت

ال تفعلوا إلّا بأم القرآن، فإنه ال صـالة  : "أي واهللا، قال: ما لي أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قلنا"
  .3"لمن لم يقرأ بها

ربيع األنصاري د بن المن طريق مكحول عن نافع بن محمو" سننه"أخرجه أبو داود في 
أبطأ عبادة بن الصامت عن صالة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصالة فصلى أبو " :نافع: قال

 هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟" :إلى أن قال صلى اهللا عليه وسلم فذكر الحديث ...نعيم بالناس
 ن، فال تقرؤوا بشيء منما ال ينازعني القرآ: وأنا أقول ،فال: إنا نصنع كذلك، قال: فقال بعضنا

نـافع بـن   " :عيف ألن نافع مجهول، قال الذهبيضوإسناده ، 4"القرآن إذا جهرت إلّا بأم القرآن 
هو في كتاب البخاري، وال ابن أبي حـاتم،   محمود عن عبادة، ال يعرف بغير هذا الحديث، وال

  .6"مستور من الثالثة ":، وقال ابن حجر5"حديثه معلل: ، وقال"الثقات"ذكره ابن حبان في 

                                                                                                                                                                          

 ).1/187(تفسير الرازيالرازي،  1
  ). 8/56(، )6251(، حديث رقم"وعليك السالم:من رد فقال: باب/كتاب االستئذان (صحيح البخاريالبخاري،  2
  ).1/187(تفسير الرازيالرازي،  3
   ). 1/217(، )824(، حديث رقم)من ترك القراءة في صالته بفاتحة الكتاب:باب/كتاب الصالة(سنن أبو داودأبو داود،  4
 ).8995(، رقم)4/242(ميزان اإلعتدالالذهبي،  4
 ).7082(، رقم)1/558(تقريب التهذيبابن حجر،  6
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بن من طريق مكحول عن محمود  2"مسنده"، وأحمد في 1"الجامع"وأخرجه الترمذي في 
وقد  ،3"مكحول هو صاحب تدليس  "وهذا إسناد ضعيف ألن  الربيع عن عبادة بن الصامت به،

  .عنعن هنا

ـ : قلت ن ويتبين مما سبق أنه اختلف على مكحول في إسناد هذا الحديث، فرواه مرة ع
نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، ولم يذكر محمود بن الربيع، ورواه مرة عن 

  .فقد اضطرب مكحول في إسناده ،محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، ولم يذكر نافعاً

  .هذا الحديث ضعيف :خالصةال

بن الصامت  وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ":قال الترمذي
  .4"الكتاب، وهذا أصح ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة" :ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالع

وهذا الحديث عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت هو حديث : قلت
  .، فهو الصواب5"صحيحهما"صحيح، أخرجه البخاري ومسلم في 

. 6"أما هذا فعلته الجهالة واالضطراب  ":الرازيباني عن هذا الحديث بلفظ وقد قال األل
   .وقد بينتُ ذلك

 عن العالء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مـولى هشـام  " الموطأ" روى مالك في . 155
من صلى صالة لـم يقـرأ   " : صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: سمعت أبا هريرة يقول :يقول

                                                           

، حـديث  )ما جاء فـي القـراءة خلـف اإلمـام    : باب/أبواب الصالة"(حديث عبادة حديث حسن:"وقال الجامع الترمذي، 1
  ).2/116(، )311(رقم

  ).37/368(، )22694(حديث رقممسند أحمد،  أحمد، 2
   ).8749(، رقم)4/177(ميزان اإلعتدالالذهبي،  3
   ).2/116(، )311(، حديث رقم)ما جاء في القراءة خلف اإلمام:باب/أبواب الصالة(الجامع الترمذي، 4
ومسـلم،  ). 1/151(، )756(، حديث رقـم )وجوب القراءة لإلمام والمأموم:باب/كتاب األذان(صحيح البخاريالبخاري،  5

لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قـرأ مـا    باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا/كتاب الصالة(صحيح مسلم
   ). 1/295(، )34(، حديث رقم)تيسر له من غيرها

  ).1/322(ضعيف أبي داوداأللباني،  6
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: ني أكون أحياناً خلف اإلمام، قاليا أبا هريرة، إ: فقلت: تام، قالفيها بأم القرآن فهي خداج غير 
  .1"اقرأ بها في نفسك"

، وقـد تقـدم تخريجـه عنـد حـديث      "صحيحه"هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم في 
  .أيضاً كما قال الرازي 2"الموطأ"وهو عند مالك في ،)99(رقم

قسمت الصالة " :إن اهللا تعالى يقول:" ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالروى أبو هريرة أ. 156
  .3"بيني وبين عبدي نصفين

  ).98(هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  ":روى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال. 157
هل : ا بوجهه الكريم، فقالوسلم بعض الصلوات التي يجهر بها بالقراءة، فلما انصرف أقبل علين

وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، : إنا نصنع ذلك، فقال: تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا
  .4"ال تقرؤوا شيئاً من القرآن إذا جهرت بقراءتي إال أم القرآن فإنه ال صالة لمن لم يقرأ بها

  5"سننه"والحديث أخرجه الدارقطني في  ،)154(هذا الحديث تقدم تخريجه عند حديث رقم
كما قال الرازي من طريق مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع عـن عبـادة بـن      5"سننه"

بل إسناده ضعيف فقد : قلت ،"ذا إسناد حسن، ورجاله ثقات كلهمه ":، وقال عقبهالصامت مرفوعاً
عض الـرواة،  مكحول في إسناده، عدا عن جهالة ب كيف اضطرب) 154( تبين عند حديث رقم

  .فالحديث ضعيف

  .6"دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ":قال عليه الصالة والسالم. 158

  ).111(هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم
                                                           

 ).1/187(تفسير الرازيالرازي،  1
  ).278/78(، رقم)2/114ج)(القراءة خلف اإلمام فيما ال يجهر فيه بالقراءة:باب/كتاب الصالة(الموطأ مالك، 2
  ).1/187(تفسير الرازيالرازي،  3
  ).1/188(تفسير الرازيالرازي،  4
  ).2/101(، )1220(، حديث رقمسنن الدارقطني الدارقطني، 5
  ).1/188(تفسير الرازيالرازي،  6



194 

  .1"أفضل األعمال قراءة القرآن ":قال عليه الصالة والسالم. 159

، 2"الشـهاب "وقد أخرج نحوه القضـاعي فـي مسـنده     .لم أقف على حديث بهذا اللفظ
أفضل عبادة  ":بلفظ من طريق حجية عن النعمان بن بشير مرفوعاً 3"شعب اإليمان"والبيهقي في 

كـان   ":وهو حجية بن عدي، قال ابـن سـعد   ضعيف ألن حجيةوإسناده ، "قراءة القرآن أمتي
شيخ ال يحتج بحديثه، شبيه : أبي عنه، فقالسألت " :، و قال ابن أبي حاتم4"معروفاً، وليس بذاك

  .5"بالمجهول

  .6"ال صالة إال بفاتحة الكتاب ":قال عليه الصالة والسالم. 160

  ).108(وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم ،هذا الحديث صحيح

فرضت الصالة في األصل ركعتين، فأقرت في السفر، وزيـدت فـي   " :عن عائشة قالت. 161
  .7"الحضر

  .8"صحيحهما"البخاري ومسلم في أخرجه 

رضـي اهللا عنـه    -بن الخطـاب  صلى بنا عمر ":روى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال. 162
كيف كـان الركـوع   : تركت القراءة، قال: ، فترك القراءة، فلما انقضت الصالة قيل لهالمغرب

  .9"فال بأس: والسجود؟ قالوا حسناً، قال

                                                           

  ).1/188 (تفسير الرازيالرازي،  1
   ). 2/246(، )1284(رقم حديثمسند الشهاب،  القضاعي، 2
   ). 3395(، )1865(رقم حديثشعب اإليمان، البيهقي،  3
  ).2228(، رقم)6/246(الطبقات الكبرى ابن سعد، 4
  ).1400(،رقم)3/314(الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  5
  ).1/188(تفسير الرازيالرازي،  6
 ).1/189(تفسير الرازيالرازي،  7
 ومسـلم، ). 1/79(، )350(رقم، حديث )كيف فرضت الصالة في اإلسراء:باب/الصالة كتاب(صحيح البخاريالبخاري،  8

  ).1/478(، ))685(-1(، حديث رقم)صالة المسافرين وقصرها:باب/كتاب صالة المسافرين وقصرها(صحيح مسلم 
 ).1/189(تفسير الرازيالرازي،  9
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، وكـذا  2"السنن الكبـرى "طريقه أخرجه البيهقي في ، ومن 1"الموطأ"أخرجه مالك في 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عـن   3"شرح مشكل اآلثار"الطحاوي في 

" :وقال ابن عبد البـر  ....أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب صلى بالناس المغرب
عض رواته ليس عند يحيى وطائفـة  وهو عند ب ،"الموطأ"هذا حديث منكر، وقد ذكره مالك في 

كل صالة ال يقرأ  ":ليس عليه العمل، ألن النبي قال :وقال ،ألنه رماه مالك من كتابه بأخرة ؛معه
  .5"وهو الصحيح عنه ،وقد روي عن عمر أنه أعاد الصالة: ، وقال4"فيها بأم القرآن فهي خداج

  .5"عنه
بن عبد الرحمن لم يدرك  ضعيف، منقطع، ألن أبا سلمة ":وقال النووي عن هذا الحديث

والصحيح عن عمر أنه أعاد الصـالة،  .. .وضعفه الشافعي باإلرسال، ":، وقال ابن حجر6"عمر
  .7"وروى البيهقي من طريقين موصولين عن عمر أنه أعاد المغرب

" شرح مشكل اآلثـار " وقد أخرجه الطحاوي متصالً عن عمر أنه أعاد الصالة في: قلت
عن معاوية عن األعمش عن إبراهيم عـن همـام بـن     يحيى النيسابوريفرواه عن يحيى بن 

 .8"نسي القراءة في صالة المغرب، فأعاد بهم الصالة -رضي اهللا عنه–الحارث أن عمر 

وهو حـديث متصـل،   ":الحديث من طريق همام بن الحارث قال ابن عبد البر عن هذا
رواها عن عمر جماعة، مـنهم  وحديث مالك مرسل عن عمر ال يصح، واإلعادة عنه صحيحة، 

                                                           

   ).1/189(، )490(، حديث رقم)العمل في السهو: باب/كتاب الجمعة(الموطأ مالك، 1
اإلسرار بالقراءة فيما كان  وهو محمول عندنا على قراءة السورة،أو على: " قال الشافعي: السنن الكبرى وقالالبيهقي،  2

  ). 2/489(، )3862ج(رقم حديث، "ينبغي له أن تجهر بها،ثم قد روي عن عمر أنه أعاد الصالة
   ). 3/327(، )4782(، حديث رقمشرح مشكل اآلثارالطحاوي،  3
وب قراءة الفاتحة في كل ركعة،وإنه إذا لم يحسن الفاتحة،وال أمكنه تعلمها قرأ وج:باب/كتاب الصالة(صحيح مسلممسلم،  4

  ).1/296(، )38(، حديث رقم)ما تيسر له من غيرها
/ 1بيـروت، ط  -، دار الكتـب العلميـة  االسـتذكار ، )هـ463:ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد 5

 ).1/427(ي معوضمحمد سالم عطا ومحمد عل: هـ، تحقيق1421
، خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعـد اإلسـالم   ،)هـ 676:ت(يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا محيي الدين 6

  ).1/364(حسين إسماعيل الجمل: هـ، تحقيق1/1418لبنان، ط -مؤسسة الرسالة
  .بتصرف )426(، رقم)1/651(ـالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن حجر، 7
  ). 1/411(، )2365(رقم حديثشرح مشكل اآلثار، الطحاوي،  8
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همام وعبد اهللا بن حنظلة، وزياد بن عياض، وكلهم لقي عمر، وسمع منه، وشهد القصة، وروى 
فقد رواه عبد الرزاق في  :أما حديث عبد اهللا بن حنظلة: قلت. 1"اإلعادة عن عمر أيضاً غيرهم

بن جوس عن عبد  عن عكرمة بن عمار عن ضمضم3"السنن الكبرى"، والبيهقي في 2"مصنفه "
صليت خلف عمـر بـن الخطـاب     ":دثنا وهو جالس مع أبي هريرة قالح: اهللا بن حنظلة قال

المغرب، فلم يقرأ في الركعة بشيء، ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين، ثـم سـجد   
 عـن " السـنن الكبـرى  "وأما حديث زياد بن عياض فقد رواه البيهقي في ". سجدتين قبل التسليم

  .4"صلّى عمر، فلم يقرأ، فأعاد ":ن زياد بن عياض عن أبي موسى قالالشعبي ع

من " السنن الكبرى"وقد روي عن عمر أنه أعاد الصالة أيضاً كما عند البيهقي في: قلت
  .طريقين

صلى بالناس صالة  -رضي اهللا عنه –عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب  :الطريق األولى
إني جهزت بعيـراً  : إنك لم تقرأ شيئاً، فقال: شيئاً حتى سلّم، فلما فرغ، قيل لهالمغرب، فلم يقرأ 

: إلى الشام فجعلت ُأنزلها منقلة منقلة حتى قدمت الشام فبعتها، وأقتابها، وأحالسها، وأحمالها، قال
   .5"فأعاد عمر وأعادوا

يا  :-رضي اهللا عنه -عن الشعبي أن أبا موسى األشعري قال لعمر بن الخطاب :الطريق الثانية
  .6"ال، فأمر المّؤذنين فأذّنوا، وأقاموا، وأعادوا الصالة بهم: أمير المؤمنين أقرأت في نفسك، قال

ويضعف ما روي في هـذه القصـة عـن     ":وهي طرق مرسلة كما قال البيهقي :قلت
 : "وقال في موضـع آخـر   ،7"مرسلتانوإبراهيم النخعي أن عمر أعاد الصالة بأنهما  الشعبي،

                                                           

  ).1/427(رالستذكاابن عبد البر، ا 1
  ).2/123(، )2751(، حديث رقممصنف عبد الرزاقعبد الرزاق،  2
   ).2/537(، )3985(حديث رقمالسنن الكبرى، البيهقي،  3
  ).2/534(، )3984(، حديث رقمالسنن الكبرى البيهقي، 4
 ).2/533(، )3981(، حديث رقمالسنن الكبرىالبيهقي، 5
 ).2/335(، )3983(، حديث رقمالسنن الكبرى البيهقي، 6
  ).2/532(، )3981(، حديث رقمالسنن الكبرى البيهقي، 7
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وقد ُأسند هـذا الحـديث عـن    : قلت .1"ورواية أبي سلمة وإن كانت مرسلة فهي أصح مراسيل
  ".السنن الكبرى" الشعبي كما تقدم عند البيهقي في

ا قـال  هذا الحديث ضعيف مرسالً، والراجح هو الموصول بأن عمر أعاد الصالة كم :خالصةال
  .ن وصلوه أكثر وأوثق من الذين أرسلوهالذيف ابن عبد البر، وابن حجر،

  .2"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ":قال عليه الصالة والسالم. 163

صلى اهللا عليه وسلم  عن أبي هريرة عن النبي" صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن دعوني ما تركتم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، واختالفهم على  ":قال

: والحديث عند مسلم. هذا لفظ البخاري ،3"شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
أيها الناس قد فرض  ":فقال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،: عن أبي هريرة قال: "مسلم

فسكت حتى قالها ثالثاُ، فقال رسول  َأكُلَّ عام يا رسول اهللا؟: اهللا عليكم الحج فحجوا، فقال رجل
ذروني ما تركتم، فإنمـا  : نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: لو قلت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختالفهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فـأتوا منـه مـا    
  .4"استطعتم، وإذا نهيتكم بشيء فاجتنبوه

   

                                                           

  ).2/534(، )3983(، حديث رقمالسنن الكبرى البيهقي، 1
  ).1/190(تفسير الرازيالرازي،  2
، حـديث  )اإلقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: باب/ب اإلعتصام بالكتاب والسنةكتا(صحيح البخاري البخاري، 3

  ).9/94(، )7288(رقم
 ).2/975(، )412(، حديث رقم)فرض الحج مرة في العمر:باب/كتاب الحج(صحيح مسلممسلم،  4
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  الثالث المبحث

  ، والحكم عليها"الحمد هللا"تفسير قوله تعالى في تخريج األحاديث الواردة 

  .1"احثوا التراب في وجوه المداحين ":قال عليه الصالة والسالم. 164

قام رجل يثني على أمير من األمـراء،  : عن أبي معمر قال" صحيحه"أخرجه مسلم في 
نا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نحثـي فـي   أمر: " فجعل المقداد يحثي عليه التراب، وقال

  .2"وجوه المداحين التراب 

  .3"من لم يحمد الناس لم يحمد اهللا ":قال عليه الصالة والسالم. 165

: قال 6"جامعه"، والترمذي في 5حدثنا مسلم بن إبراهيم: قال 4"سننه"أخرجه أبو داود في 
حـدثنا عبـد   : قـال  7"مسنده"أخبرنا عبد اهللا بن المبارك، وأحمد في : حدثنا أحمد بن محمد قال

الواحد الحداد ح حدثنا يزيد بن هارون ح حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ح حدثنا عفان بن مسـلم  
وعفـان  مسلم بن إبراهيم وابن المبارك وعبد الواحد ويزيد وعبد الرحمن (سبعتهم. ح حدثنا بهز

   8عن الربيع بن مسلم القرشي )وبهز

  

                                                           

 ).1/190(تفسير الرازيالرازي،  1
، )النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنـة علـى الممـدوح   :باب/والرقائقكتاب الزهد (صحيح مسلممسلم،  2

  ).4/2297(، )68(حديث رقم
  ).1/190(تفسير الرازيالرازي،  3
   ). 4/255(، )4811(، حديث رقم)في شكر المعروف:باب/كتاب األدب(سنن أبو داودأبو داود،  4
مات في صفر، سـنة  .عمرو األزدي، الفراهيدي، موالهم البصري، القصاب هو اإلمام، الحافظ، الثقة،مسند البصرة، أبو 5

 ).75،77(، رقم)10/316ج(ط الرسالة  سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر.اثنتين وعشرين ومائتين، وهو في عشر المائة
، حـديث  )سـن إليـك  ما جاء في الشكر لمن أح: باب/أبواب البر والصلة"(هذا حديث صحيح: " وقال الجامعالترمذي،  6

  ).4/339(، )1954(رقم
، )8019(،و حـديث رقـم  )13/322(، )7939(، و حـديث رقـم  )12/472(، )7504(حديث رقممسند أحمد، أحمد،  7
  ).16/244(، و)10377(، و حديث رقم)15/13(، و)9034(، و حديث رقم)13/392(
تقريـب  ابـن حجـر،   : انظر. ت سنة سبع وستينثقة، من السابعة، ما: هو الربيع بن مسلم الجمحي، أبو بكر البصري 8

 ).1910(، رقم)1/207(التهذيب
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  ."يحمد"ال " يشكر ":بلفظ والحديث عندهم. عن أبي هريرة مرفوعاً 1عن محمد بن زياد

  .2"صحيح ":، وقال األلبانيهذا الحديث صحيح :خالصةال

لحمد ا :إذا أنعم اهللا على عبده نعمة، فيقول العبد ":نبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعن ال .166
  .3" قدر له، فأعطاني ما ال قيمة لهانظروا إلى عبدي أعطيته ما ال: هللا، فيقول اهللا تعالى

  .لم أقف على حديث بهذا اللفظ

   

                                                           

ابـن  : انظر. ثقة ثبت، ربما أرسل، من الثالثة: هو محمد بن زياد الجمحي، موالهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة 1
   ).5888(، رقم)1/479(تقريب التهذيبحجر، 

   ).973(رقم، )1/235(صحيح الترغيب والترهيباأللباني، 2
   ).1/194(تفسير الرازيالرازي،  3
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  الرابع المبحث

  .، والحكم عليها"رب العالمين"تفسير قوله تعالى في تخريج األحاديث الواردة 

  .1"في الدعاء إن اهللا يحب الملحين ":المقال عليه الصالة والس. 167

شـعب  "الشهاب، والبيهقي في  3"مسنده"، والقضاعي في 2"الدعاء"أخرجه الطبراني في 
  .كلهم من طريق بقية بن الوليد عن األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة به 4"اإليمان

وهـو   حدثنا األوزاعـي،  :هكذا قال" :عقب تخريج الحديث من طريق بقية قال البيهقي

 حدثنا يعقوب بن سليمان: أخبرنا عبد اهللا بن جعفر قال: أبو الحسين بن الفضل قال، أخبرنا خطأ
أخبرني يوسف بن السفر عن األوزاعـي  : حدثنا بقية قال: سليمان بن سلمة الحمصي قال: قال

، 5"يوسف بن السفر عن األوزاعي يحـدث بمنـاكير  " وهذا إسناد ضعيف جداً ألن ، "، ..فذكره
: ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي: متروك، وقال دحيم: والنسائي والدارقطنيوقال أبو زرعة 

  .6"ال يجوز االحتجاج به بحال: منكر جداً، وقال ابن حبان

هذا حديث منكر، نـرى أن   ":قال أبي ،وقال ابن أبي حاتم، هذا الحديث ضعيف جداً :خالصةال
  ، يف هو يوسف بن السفر كما تقدموهذا الضع: قلت، 7"بقية دلسه عن ضعيف، عن األوزاعي

  .8"باطل ":ل األلباني أيضاً عن هذا الحديثوقا

  .9"اآلدمي بنيان الرب، ملعون من هدم بنيان الرب ":قال عليه الصالة والسالم. 168

  .لم أقف على حديث بهذا اللفظ
                                                           

  ).1/199(تفسير الرازيالرازي،  1
   ). 1/28(، )20(، حديث رقمالدعاءالطبراني،  2
  ).2/145(، )1069(، حديث رقممسند الشهاب القضاعي، 3
  ).2/364(، )1073(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  4
  ).4/452(الضعفاء الكبير العقيلي، 5
  ).3853(، رقم)3/220(الضعفاء والمتروكون ابن الجوزي، 6
  ).2087(، رقم)5/423(علل الحديث ابن أبي حاتم، 7
   ).2/96(سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على األمة األلباني، 8
  ).1/201(تفسير الرازيالرازي،  9
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  المبحث الخامس

  والحكم عليها، "الرحيمالرحمن "تفسير قوله تعالى  في تخريج األحاديث الواردة

اللهـم اهـد قـومي، فـإنهم ال     " :ليه وسلم لما كسرت رباعيته قالعن النبي صلى اهللا ع. 169
  .1"ُأمتي، ُأمتي: "، فظهر أنه يوم القيامة يقول"يعلمون

عن عبـد اهللا  "يحهماصح" البخاري ومسلم في  يشير للحديث الصحيح الذي أخرجه: قلت
صلى اهللا عليه وسلم يحكي نبياً من األنبياء ضربه قومـه   النبي كأني أنظر إلى" :بن مسعود قال

  .2"رب اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون" :، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقولفأدموه

، 3"وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين، وقد جرى لنبينا مثل هذا يوم ُأحد" :يقال النوو
  .4"، ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السالملم أقف على اسم هذا النبي صريحاً" :وقال ابن حجر

 ويعضد بأن ذلك حصل مع النبي صلى اهللا عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم في: قلت
اشتد  اشتد غضب اهللا على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، ":هريرة قال عن أبي" صحيحهما"

عن " صحيحه"ا أخرجه مسلم في ك موكذل .5"غضب اهللا على رجل يقتله رسول اهللا في سبيل اهللا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسرت رباعيته يوم ُأحد، وشُّج في رأسه، فجعـل  " :عن أنس

                                                           

  ).1/203(تفسير الرازيالرازي،  1
كتاب (صحيح مسلم ومسلم،). 4/175(، )3477(، حديث رقم)باب الغار/كتاب أحاديث األنبياء(خاري، صحيح البالبخاري 2

  ).3/1417(، )105(، حديث رقم)غزوة أحد:باب/الجهاد والسير
، )شرح النووي على مسـلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،)هـ676: ت(النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف 3

   ).12/150(هـ 2/1392بيروت، ط –ربيدار إحياء التراث الع
وإن صح ذلك، فكأن ذلك كان في : " وقال ابن حجر بعد أن ساق األدلة على أن هذا النبي يحتمل أن يكون هو نوح: قلت 4

فـتح   ابـن حجـر،  : انظـر ). 26/ نـوح "(ال تذر على األرض من الكافرين دياّّراً: " ابتداء األمر، ثم لما يئس منهم قال

 ).6/521(الباري
، حديث رقـم  )ما أصاب النبي صلى اهللا عليه وسلم من الجراح يوم أحد:باب/كتاب المغازي(صحيح البخاريالبخاري،  5
اشتداد غضب اهللا على من قتله رسول اهللا صلى اهللا :باب/كتاب الجهاد والسير(صحيح مسلمومسلم، ).  5/101(، )4073(

   ). 3/1417(، )106(، حديث رقم)عليه وسلم
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 كيف يفلح قوم شَّجوا نبيهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلـى اهللا؟ : الدم عنه، ويقول 1يسلُتُ
   .2)"128/آل عمران"(ليس لك من األمر شيء"فأنزل اهللا سبحانه وتعالى

فقد ورد ذلك في حديث صحيح  :"ُأمتي، ُأمتي" :صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامةأما قوله 
أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ُأتي بلحم  عن أبي هريرة" صحيحهما" أخرجه البخاري ومسلم في 

ارفع رأسك، سـل،  يا محمد، : " ثم يقال" :م ذكر حديثاً طويالً إلى أن قالث ،...فرفع إليه الذراع
يـا  : ُأمتي يا رب، ُأمتي يا رب، ُأمتي يا رب، فيقال: تُعطَه، واشفع، تُشَفَّع، فأرفع رأسي، فأقول

  .3" ...أدخل من ُأمتك من ال حساب لهم من الباب األيمن من أبواب الجنة: محمد

  .4"اللهم اجعل حساب أمتي على يدي ":قال عليه الصالة والسالم .170

يقصـد   –" الذيل"وفي  ":قال" تذكرة الموضوعات" ي كتابه كن ذكره الفتني فول ،لم أجده
إلهي وسيدي اجعل حساب ُأمتي : ليلة أسري بي سألت اهللا عز وجل فقلت ":-"ذيل تاريخ بغداد"

فيه محمـد بـن أيـوب    : وقال ،"فذكر الحديث ...على يدي لئال يطّلع على عيوبهم أحد غيري
، ولكنّي لم يتيسر لـي الرجـوع إلـى    "الذيل"الفتني إلى ابن النجار في فقد نسبه : قلت، 5"كذاب

  ".فيه محمد بن أيوب وهو كذاب ":حديث ضعيف جداً، فقد قال الفتنيالكتاب، ومهما يكن فال

  .امتنع النبي صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة على الميت ألجل أنه كان مديوناً بدرهمين. 171

درهمـين،  البخاري، ولكنه ذكر فيه ثالثة دنانير، وليس  ثبت ذلك كما في صحيح: قلت
: كنّا جلوساً عند النبي صلى اهللا عليه وسلم، إذ ُأتي بجنازة، فقـالوا  ":فعن سلمة بن األكوع قال

                                                           

، )104(، حديث رقم)غزوة ُأحد:باب/كتاب الجهاد والسير(شرح فؤاد عبد الباقي لصحيح مسـلم  :انظر.أي يمسح: يسلت 1
)3/1417 .(  
   ). 3/1417(، )104(، حديث رقم)غزوة ُأحد:باب/كتاب الجهاد والسير(صحيح مسلم مسلم، 2
" من حملنا مـع نـوح إنـه كـان عبـداً شـكوراً       ذرية"قوله تعالى:باب/كتاب تفسير القرآن(صحيح البخاريالبخاري،  3
، حـديث  )أدنى أهل الجنة منزلة فيها:باب/كتاب اإليمان(صحيح مسلمومسلم، ). 6/84(، )4712(، حديث رقم)3/اإلسراء(

 ).1/184(، )327(رقم 
  ).1/203(تفسير الرازيالرازي،  4
  ).1/227ج(تذكرة الموضوعات الفتني، 5
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ال، فصلّى عليه، ثم ُأتي : فهل ترك شيئاً؟ قالوا: ال، قال: هل عليه دين؟ قالوا: صلِّ عليها ، فقال
فهل تـرك  : نعم، قال: هل عليه دين؟ قيل:يا رسول اهللا، صلِّ عليها، قال :بجنازة أخرى، فقالوا

هل ترك شيئاً؟ : صلِّ عليها، قال: ثالثة دنانير، فصلّى عليها، ثم ُأتي يالثالثة، فقالوا: قالوا شيئاً؟
 صلِّ :صلّوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: ثالثة دنانير، قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ال، قال: قالوا

  . 1"عليه يا رسول اهللا وعلي دينه، فصلّى عليه

   

                                                           

  ).3/94(، )2289(، حديث رقم)إن أحال دين الميت على رجل جاز: باب/اب الحواالتكت(صحيح البخاري البخاري، 1
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  المبحث السادس

  ، والحكم عليها"مالك يوم الدين"تفسير قوله تعالىفي تخريج األحاديث الواردة 

  .1"وكلكم مسؤول عن رعيته ،كلكم راع ":قال عليه الصالة والسالم. 172

: علـى لفـظ الـرازي    ، وزاد البخاري ومسلم2"صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 
فاإلمام راع، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته، والمـرأة  "

ومسـؤول عـن    ،والخادم راع في مال سـيده  راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها،
 .وهذه الزيادة هي لفظ البخاري، 3"رعيته

  .وهو الملك أنوشروان ،4"العادل ولدت في زمن الملك ":قال عليه الصالة والسالم .173

وكان " :، وبين ضعفه وبطالنه، وقال5"شعب اإليمان"ذكر هذا الحديث البيهقي في : قلت
قد تكلم أيضاً في بطالن هذا الحديث،  -"المستدرك" ويقصد صاحب  -شيخنا أبو عبد اهللا الحافظ 

فحكى له ما قال أبـو عبـد    ثم رأى بعض الصالحين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المنام،
فمـن األحاديـث الموضـوعة    " :وقال الصاغاني، 6"فصدقه في تكذيب هذا الحديث وإبطاله اهللا،

باطل " :وقال األلباني أيضاً ،8"ال أصل له" :، وقال السخاوي7"ولدت في زمن الملك العادل: قولهم
  .9"ال أصل له

   
                                                           

  ).1/205(تفسير الرازيالرازي،  1
وانظر أيضاً لفـظ  ).  2/5(، )893(، حديث رقم)الجمعة في القرى والمدن:باب/كتاب الجمعة(صحيح البخاريالبخاري،  2

 ).3/1459)( اإلمام العادل وعقوبة الجائرفضيلة :باب/كتاب اإلمارة(صحيح مسلممسلم، مسلم، 
لفـظ   : وانظـر ).  2/5(، )893(، حديث رقـم )الجمعة في القرى والمدن:باب/كتاب الجمعة(صحيح البخاريالبخاري،  3

 ).3/1459)( فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر:باب/كتاب اإلمارة(صحيح مسلم مسلم،
  ).1/207(تفسير الرازيالرازي،  4
   ).7/167(، )4830(، حديث رقمشعب اإليماني، البيهق 5
  ).7/167(، )4830(، حديث رقمشعب اإليمان البيهقي، 6
  ).30(، رقم)1/36(الموضوعات الصاغاني، 7
 ).1/707(المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنةالسخاوي،  8
  ).997(، رقم)2/425(وأثرها السيء على األمةسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة األلباني،  9
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  المبحث السابع

  ، والحكم عليها"إياك نعبد وإياك نستعين"تفسير قوله تعالىفي  تخريج األحاديث الواردة 

  ال يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعاً  ":قال اهللا تعالى. 174

  .1"وبصراً

، وزاد البخاري علـى  "صحيحه" هو طرف من حديث قدسي أخرجه البخاري في : قلت
ويده التي يـبطش   ،عه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بهفإذا أحبتته كنت سم ":لفظ الرازي

ورجله التي يمشي بها، وإن سألني ألعطينَّه، ولئن استعاذني ُألعذَينَّه، وما ترددت عن شيء  بها،
  .2"فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته

  .3"صالة الجماعة خير من الدنيا وما فيهاالتكبيرة األولى في  ":قال عليه الصالة والسالم. 175

  .لم أقف على حديث بهذا اللفظ

  .4"من قضى لمسلم حاجة قضى اهللا له جميع حاجاته ":قال عليه الصالة والسالم. 176

نحـوه  " الطيوريات"لم أقف على هذا الحديث بلفظ الرازي، ولكن أخرج األصبهاني في 
من قضى ألخيه حاجة من " :ثني أنس مرفوعاً بلفظحد: بن مالك قال من طريق دينار مولى أنس

  .5"حوائج الدنيا؛ قضى اهللا له اثنتين وسبعين حاجة، أسهلها المغفرة

هـذا حـديث ال يصـح، ودينـار      ":يق دينارقال ابن الجوزي عن هذا الحديث من طر
  .6"كذاب

                                                           

 ).1/212(تفسير الرازيالرازي،  1
  ).8/105(، )6502(، حديث رقم)التواضع:باب/كتاب الرقاق(صحيح البخاري البخاري، 2
  ).1/212(تفسير الرازيالرازي،  3
 ).1/212(تفسير الرازيالرازي،  4
الريـاض،  –، مكتبة أضواء السـلف  الطيوريات،)هـ576 :ت(محمد األصبهاني، صدر الدين أبو طاهر السلفي أحمد بن 5
  ).2/649(دسمان يحيى معالي وعباس صخر الحسن: هـ، تحقيق1/1425ط
  ).846(، رقم)2/21(العلل المتناهية في األحاديث الواهيةابن الجوزي،  6
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يحفظـك فـي   احفظ اهللا في الخلـوات   "يا غالم : قال عليه الصالة والسالم البن عباس. 177
  .1"الفلوات

أخبرنا عبـد  : قال 3حدثنا محمد بن أحمد بن موسى: قال 2"الجامع"أخرجه الترمذي في 
وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج ح وحدثنا عبـد اهللا   5أخبرنا ليث بن سعد: قال 4اهللا بن المبارك

حدثنا : قال 6"دهمسن"حدثنا ليث بن سعد، وأحمد في : أخبرنا أبو الوليد قال: بن عبد الرحمن قال
حدثنا ابن لهيعة عن نافع بـن يزيـد ح   : حدثنا ليث ح وحدثنا يحيى بن إسحاق قال: يونس قال

حدثنا كهمس بن الحسن عن الحجاج بن الفرافصة ح وحدثنا عبـد  : وحدثنا عبد اهللا بن يزيد قال
ابن لهيعة عن نافع حدثني : حدثنا همام بن يحيى ح وحدثنا عبد اهللا بن يزيد قال: اهللا بن يزيد قال

ليث بن سعد وابن لهيعة ونافع بن يزيد والحجاج بن الفرافصة وهمـام بـن   ( خمستهم .بن يزيد
  .عن عبد اهللا بن عباس مرفوعاً 8عن حنش الصنعاني 7عن قيس بن الحجاج )يحيى

كنت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " :عن ابن عباس قال ":جميعهم بألفاظ متقاربة
 احفظ اهللا يحفظك، احفظ اهللا تجده تجاهـك، وإذا سـألت فاسـأل اهللا، وإذا   : يا غالم: فقاليوماً، 

استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد 

                                                           

 ).1/213(الرازي، تفسير الرازي 1
  ).4/667(، )2516(، رقم)باب/أبواب صفة القيامة والرقائق والورع"(هذا حديث حسن صحيح:" وقال الجامع الترمذي،2
ثقة،حافظ، من العاشرة، مـات سـنة خمـس    : هو أحمد بن محمد بن موسى، أبو العباس،السمسار، المعروف بمردويه 3

   ).100(، رقم)1/84(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر.وثالثين
وكان ثقة، مأموناً، إماماً، حجة، كثير الحديث، ومات بهيت منصرفاً من الغـزو سـنة إحـدى    ...لرحمن،يكنى أبا عبد ا 4

 .بتصرف) 3643(، رقم)7/263(الطبقات الكبرى ابن سعد،: انظر. وثمانين ومائة وله ثالث وستون سنة
مام، مشهور، من السابعة، مات في ثقة ثبت، فقيه، إ: هو الليث بن سعد، ابن عبد الرحمن، الفهمي،أبو الحارث،المصري 5

 ). 5684(، رقم)1/464(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر. شعبان سنة خمس وسبعين
  ).5/91(، )2803(، حديث رقم)4/486(، )2763(، وحديث رقم)4/410(، )2669(، حديث رقم، مسند أحمدأحمد 6
، )7/95(الجـرح والتعـديل  ابـن أبـي حـاتم،    : رانظ. صالح: سئل أبي عن قيس بن الحجاج فقال: قال ابن أبي حاتم 7

: قيس بن الحجاج الكالعي المصـري : ، وقال ابن حجر)10305(،رقم)7/329"(الثقات" ،وذكره ابن حبان في )545(رقم
  ).8 556(، رقم )1/456( تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر. صدوق، من السادسة، مات سنة تسع وعشرين

ابـن  : انظـر . ثقة: سئل أبو زرعة عن حنش الصنعاني فقال: السبائي، قال ابن أبي حاتم هو حنش بن عبد اهللا الصنعاني8
تقريب  ابن حجر،: انظر.ثقة، من الثالثة، مات سنة مائة: وقال ابن حجر).1298(،رقم)3/291(الجرح والتعديل أبي حاتم،

   ).1576(، رقم)1/183(التهذيب
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كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبـه اهللا عليـك،   
  .وهذا لفظ الترمذي ."قالم وجفت الصحفرفعت األ

احفظ اهللا يحفظك، احفظ اهللا تجده أمامك، تعرف إليه  ":وجاء في رواية عند أحمد زيادة
واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وأن النصر مع  ،...في الرخاء يعرفك في الشدة

  .1"الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً 

  .هذا الحديث حسن ألن قيس بن الحجاج صدوق :خالصةال

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان حين يشرع في الصالة كانوا يسمعون مـن  ". 178
  .2"صدره أزيزاً كأزيز المرجل

، والنسائي في 4حدثني عبد الرحمن بن محمد بن سلّام: قال 3"سننه"أخرجه أبو داود في 
عبـد  (كالهما  ،6"مسنده"وأحمد في  ،أنبأنا عبد اهللا: أخبرنا سويد بن نصر قال: قال 5"سننه"في 

  .7عن يزيد بن هارون) الرحمن بن محمد بن سلّام وأحمد

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا عفان بن : قال 8"مسنده"وأخرجه أحمد أيضاً في 
عن 9عن حماد بن سلمة)بن مهدي وعفانعبد اهللا ويزيد بن هارون وعبد الرحمن ( أربعتهم .مسلم

                                                           

   ).2803(، رقم)5/19ج(مسند أحمد أحمد، 1
 ).1/213(تفسير الرازيالرازي،  2
  ).1/238(،  )904(، حديث رقم)البكاء في الصالة:باب/كتاب الصالة(سنن أبو داودأبو داود،  3
تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن ، )هـ303: ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: انظر.ال بأس به: قال النسائي 4

الشريف : هـ، تحقيق1412/ 3مكة المكرمة، ط -، دار عالم الفوائددلسين منهمأحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر الم
  ). 1/69(، )158(حاتم بن عازف، حديث رقم

 ).3/13(، )1214(، حديث رقم)البكاء في الصالة:باب/كتاب السهو(سنن النسائيالنسائي،  5
  ).26/239(، )16312(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 6
ثقة،متقن، عابد، من التاسعة، مات سنة ست وثالثين : زاذان، السلمي موالهم، أبو خالد الواسطي هو يزيد بن هارون بن 7

  ).7789(، رقم)1/606(تقريب التهذيبابن حجر، : انظر.وقد قارب التسعين
 ).26/247(، )16326(، وحديث رقم)26/242(، )162317(، حديث رقممسند أحمد أحمد، 8
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عن  ":، ولفظ أبي داودعن أبيه عبد اهللا بن الشخير مرفوعاً 3عن مطرف 2عن ثابت البناني1سلمة
عن عبد اهللا بن الشخير أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كـأزيز  

وألفاظ أحمـد متقاربـة إلـى     ".ولجوفه أزيز كأزيز المرجل" :ولفظ النسائي ،"الرحى من البكاء
  .لفظيهما

، "يخرجاه هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم ":، وقال الحاكمهذا الحديث صحيح :خالصةال
  .5"صحيح ":، وقال األلباني4"على شرط مسلم" :ووافقه الذهبي فقال

  .6"قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ":قال عليه الصالة والسالم. 179

إن قلوب  ":د اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعاً، ولفظهعن عب" صحيحه"مسلم في أخرجه 
 ثم قال رسول اهللا،بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء

  .7"صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتكاللهم م ":صلى اهللا عليه وسلم

   

                                                           

ثقة، عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، : البصري، أبو سلمة هو حماد بن سلمة بن دينار، 1
  ). 1499(،رقم)1/178(تقريب التهذيب ابن حجر،: انظر. مات سنة عشرين أو قبلها

سألت أحمد بن حنبل : قال أبو طالب. اإلمام، القدوة، شيخ اإلسالم، أبو محمد البناني، موالهم البصري: هو ثابت بن أسلم 2
ثابت تثَّبت في الحديث، وكان يقص، وقتادة كان يقص، وكان أذْكَر، وكان محـدثاً مـن الثقـات    : عن ثابت، وقتادة، فقال

أثبـت أصـحاب   : ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ثقة، رجل صالح، وقال النسائي: المأمونين، صحيح الحديث، وقال العجلي
   ).707، 706(، رقم)5/519ج (ط دار الحديث سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. الزهري ثم ثابت ثم قتادة: أنس

ابن سعد، : نظرا.هو مطرف بن عبد اهللا بن الشخير بن عوف بن كعب، كان ثقة، له فضل، وورع، ورواية، وعقل،وأدب2
 ).3027(، رقم)7/103(الطبقات الكبرى

  ). 1/396(، )971(، حديث رقمالمستدرك على الصحيحين الحاكم، 4
  ).544(، رقم)1/130(صحيح الترغيب والترهيباأللباني،  5
  ).1/217(تفسير الرازيالرازي،  6
   ).4/2045(، )17(رقم ، حديث)تصريف اهللا القلوب حيث يشاء:باب/كتاب القدر(صحيح مسلم مسلم، 7
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  المبحث الثامن

  ، والحكم عليها"اهدنا الصراط المستقيم "تفسير قوله تعالى في تخريج األحاديث الواردة 

ومـن   يا رسول اهللا: ، قالوا"ادعوا اهللا بألسنة ما عصيتموه بها ":قال عليه الصالة والسالم. 180
  .1"يدعو بعضكم لبعض، ألنك ما عصيت بلسانه وهو ما عصى بلسانك: "لنا بتلك األلسنة، قال

  .ظلم أقف على حديث بهذا اللف

   

                                                           

  ).1/219(تفسير الرازيالرازي،  1
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  المبحث التاسع

، "عليهم وال الضالين غير المغضوب "تفسير قوله تعالىفي  تخريج األحاديث الواردة

  والحكم عليها

  .1"لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه العتدال ":قال عليه الصالة والسالم. 181

 .مرسالً 4عن مطَرف 3"شعب اإليمان"، والبيهقي في 2"حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم في
  .مرسالً 6عن مطر الوراق 5"حلية األولياء"وكذلك أخرجه أبو نعيم في 

  .عن شعبة مرسالً 7"شعب اإليمان"وأخرجه البيهقي أيضاً في 

لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لوجدا سواء ال يزيد أحـدهما   ":جميعهم ألفاظهم متقاربة
  .نعيم عن مطرف ي، وهذا لفظ أب"على صاحبه

  .ضعيففالحديث روي هذا الحديث من وجوه مرسلة،  :خالصةال

   

                                                           

 ).1/224(تفسير الرازيالرازي،  1
   ).2/208ج(حلية األولياء أبو نعيم، 2
   ).2/327(، )994(، حديث رقمشعب اإليمانالبيهقي،  3
هو مطرف بن طريف الكوفي اإلمام، المحدث،القدوة، عداده في صغار التابعين، ولم أظفر له بشيء عـن  : قال الذهبي 4

  ).39(، رقم)6/127(ط دار الرسالة سير أعالم النبالءالذهبي، : انظر. صاحب
  ).3/76(حلية األولياءأبو نعيم،  5
فيه ضعف في الحديث، وقـال أحمـد   : اء خاصة،وقال ابن سعدعن عط تابعيمطر بن طهمان الوراق ثقة : قال الذهبي 6

  ).6283(، رقم)2/662(المغني في الضعفاء الذهبي،: انظر.فيه ضعف عن عطاء خاصة: وابن معين
  ).2/327(، )995(، حديث رقمشعب اإليمان البيهقي، 7
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  المبحث العاشر

  هذه السورة، والحكم عليهااألسرار العقلية المستنبطة من في تخريج األحاديث الواردة 

  .2"المؤمن 1الصالة معراج: "قال عليه الصالة والسالم. 182

  .لم أقف على حديث بهذا اللفظ

قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين، فـإذا   "عن اهللا  قال صلى اهللا عليه وسلم حكاية. 183
الحمـد هللا رب  : "ذكرني عبـدي، وإذا قـال  : قال العبد بسم اهللا الرحمن الرحيم يقول اهللا تعالى

،  )3/الفاتحـة "(الرحمن الرحيم: " ، يقول اهللا تعالى حمدني عبدي، وإذا قال)2/الفاتحة" (العالمين
مجدني عبدي، وقال : يقول اهللا): 4/الفاتحة"(مالك يوم الدين: "العظمني عبدي، وإذا ق: يقول اهللا

إياك نستعين : عبدني عبدي، وإذا قال:إياك نعبد يقول اهللا تعالى:فوض إلي عبدي، وإذا قال:مرة
  .3"الحديث ..توكل علي عبدي:يقول اهللا تعالى

  .)97(هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

  .4"صلوا كما رأيتموني أصلي :"اهللا عليه وسلمقال صلى . 184

  ).104(وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم،هذا الحديث صحيح

  .5"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ":قال عليه الصالة والسالم. 185

  ).105(، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقمحسنهذا الحديث 

  .6"الة إال بفاتحة الكتابال ص" :قال عليه الصالة والسالم .186

                                                           

   ).1241/ 3(مهرة اللغة ج األزدي،: انظر. كل شيء عرجت فيه فصعدت من سفل إلى علو فهو معراج: المعراج 1
  ).1/226(تفسير الرازيالرازي،  2
  ).1/229(تفسير الرازيالرازي،  3
 ).1/230(تفسير الرازيالرازي،  4
 ).1/230(تفسير الرازيالرازي،  5
   ).1/230(تفسير الرازيالرازي،  6
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  )108( هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

  . 1"دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ":قال عليه الصالة والسالم. 187

  ).111(هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

  .2"الخالقتفكروا في الخلق، وال تفكّروا في  ":قال عليه الصالة والسالم. 188

حدثه عن ابن عباس  رجلمن طريق عمرو بن مرة عن " العظمة"أخرجه أبو الشيخ في 
تفكروا في الخلـق،  " :على قوم يتفكرون في اهللا، فقال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

ضعيف جداً إلبهام الراوي عـن ابـن   وإسناده ، 3"وال تفكروا في الخالق، فإنكم ال تقدرون قدره
  .اسعب

  .4"كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا فهو أبتر ":قال عليه الصالة والسالم. 189

   ).124(وقد تقدم تخريجه عند حديث ،هذا الحديث ضعيف

  .5"إذا قال العبد سمع اهللا لمن حمده نظر اهللا إليه بالرحمة ":قال عليه الصالة والسالم. 190

  .لم أقف على حديث بهذا اللفظ

إن هللا سبعين حجاباً من النور لو كشفها ألحرقـت سـبحات    ":عليه الصالة والسالم قال. 191
  .6"وجهه كل ما أدرك البصر

                                                           

  ).1/230(تفسير الرازيالرازي،  1
 ).1/231(تفسير الرازيالرازي،  2
   ).5(، رقم)1/216ج(العظمةأبو الشيخ، 3
  ).1/233(تفسير الرازيالرازي،  4
 ).1/233(تفسير الرازيالرازي،  5
 ).1/234(تفسير الرازيالرازي،  6
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اهللا عليه وسلم قام فينا رسول اهللا صلى : عن أبي موسى قال" صحيحه"أخرجه مسلم في 
عـه،  إن اهللا عز وجل ال ينام، وال ينبغي له أن ينام، يخفض القسـط ويرف " :بخمس كلمات، فقال

 –يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية 
  .1"لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه -النار

إذا ذكرني في مأل ذكرني فـي مـأل    ":والسالم حكاية عن اهللا عز وجّل قال عليه الصالة. 192
  .2"خير من ملئه

  ).49(هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

  .3"الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري ":قال عليه الصالة والسالم. 193

  ).79(هذا الحديث صحيح، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقم

  .4"ألظّوا يا ذا الجالل واإلكرام ":قال عليه الصالة والسالم. 194

  ).38(ربيعة بن عامر، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقمهذا الحديث صحيح من طريق 

  .5"ما في السموات موضع شبر إال وفيه ملك قائم أو قاعد ":قال عليه الصالة والسالم. 195

  ).17(، وقد تقدم تخريجه عند حديث رقمضعيفهذا الحديث 

عـون أخيـه   ال يزال اهللا في عون العبد ما زال العبـد فـي    ":قال عليه الصالة والسالم. 196
  .6"المسلم

                                                           

حجابه النور لو كشفه ألحرقـت سـبحات   "إن اهللا ال ينام،وفي قوله"باب في قوله تعالى/كتاب اإليمان(صحيح مسلم مسلم، 1
  ).1/161(، )193(خلقه، حديث رقموجهه ما انتهى إليه بصره من 

 ).1/236(تفسير الرازيالرازي،  2
 ).1/237(تفسير الرازيالرازي،  3
  ).1/237(تفسير الرازيالرازي،  4
  ).1/237(تفسير الرازيالرازي،  5
  ).1/239(تفسير الرازيالرازي،  6
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  : ولفظه عن أبي هريرة مرفوعاً،"صحيحه" هو جزء من حديث أخرجه مسلم في : قلت

  .1"اهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"

 خلق اهللا العقل من نور مكنون مخزون من سـابق  ":روي عن علي عليه السالم أنه قال. 197
 لزهد رأسه، والحياء عينه، والحكمة لسـانه، والخيـر  علمه، فجعل العلم نفسه، والفهم روحه، وا

الحمد هللا الذي ليس لي : سمعه، والرأفة قلبه، والرحمة همه، والصبر بطنه، ثم قيل له تكلم، فقال
وعزتي وجاللـي مـا   : ند، وال ضد، وال مثل، وال عدل، الذي ذل كل شيء لعزته، فقال الرب

  .2"خلقت خلقاً أعز علي منك

  .لم أجده

  .3"أنا في السماء أحمد، وفي األرض محمد ":قال عليه الصالة والسالم .198

بن عن جبير  "صحيحهما" وقد أخرج البخاري ومسلم في  ،لم أقف على حديث بهذا اللفظ
إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو اهللا " :مطعم قال صلى اهللا عليه وسلم

  .4"الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقببي الكفر، وأنا الحاشر 

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمـداً  : بني اإلسالم على خمس ":الة والسالمقال عليه الص. 199
  .5"رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت

  .6"صحيحهما"أخرجه البخاري ومسلم في 

                                                           

، ) اإلجتماع على تالوة القـرآن وعلـى الـذكر   فضل :باب/كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(صحيح مسلم مسلم، 1
  ).4/2074(، )38(حديث رقم

  ).1/240(تفسير الرازيالرازي،  2
  ).1/241(، تفسير الرازيالرازي 3
، )4896(، حـديث رقـم   )6/الصـف " (من بعدي اسمه أحمد"باب قوله تعالى /كتاب التفسير(صحيح البخاريالبخاري،  4
 ). 4/1828(، )125(، حديث رقم "باب في أسمائه صلى اهللا عليه وسلم/كتاب الفضائل(صحيح مسلمومسلم، ). 6/151(
  ).1/242(تفسير الرازيالرازي،  5
، )8(، حديث رقم )بني اإلسالم على خمس:قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:باب/كتاب اإليمان(صحيح البخاري البخاري، 6
، حديث  رقـم  )بني اإلسالم على خمس:قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:باب/كتاب اإليمان(صحيح مسلم ، ومسلم،)11/ 1(
)21( ،)1/45.(  
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  الخاتمة

لقد توصلت في هذه الرسالة إلى جملة من األمور التي يمكن تلخيص أهمها في النقـاط  
  : اآلتية

قلة معرفة الرازي بالحديث، واعتماد الرازي على الحديث قليل، فهو لم يورد في تفسـيره إال  .1
القليل من األحاديث المرفوعة للنبي صلى اهللا عليه وسلم، وهو لم يحرص على تخريج األحاديث 
التي يذكرها، ولم يتحر الصحيح منها، ولهذا كان في تفسيره أحاديث صحيحة وحسنة وضـعيفة  

  .وموضوعة، وذكره ألقوال الصحابة والتابعين قليل أيضاً

لم يكن اإلمام الرازي يلتزم الصحة في كثير من األحاديث التي استشهد بهـا أثنـاء شـرحه     .2
يحة، وأحاديث حسنة، وأحاديث ضـعيفة، وأحيانـاً   لتفسيره، فقد احتوى كتابه على أحاديث صح

ضعيفة جداً، وأحياناً موضوعة، وهناك أحاديث لم أقف عليها، فلـزم التمييـز بينهـا لمعرفـة     
  .األحاديث المقبولة من المردودة

 حديثاً، بما فيهـا األحاديـث الموقوفـة    199احتوت سورة الفاتحة في تفسير الرازي على  .2
 7حديثاً، وعدد األحاديـث الحسـنة    86والمرسلة، وقد تبين لي أن عدد األحاديث الصحيحة 

حـديثاً، وعـدد األحاديـث     18حديثاً، والضعيفة جداً  38، وعدد األحاديث الضعيفة أحاديث
حـديثاً، أمـا   16أحاديث، وهناك أحاديث لم أقف عليها وصل عـددها إلـى    5الموضوعة 

اك أحديث قد تكررت أكثر حديثاً، وهن 12األحاديث الموقوفة والمرسلة فقد وصل عددها إلى 
 من مرة، فتبين لي أن أغلب األحاديث الموجودة في سورة الفاتحة من تفسير الـرازي هـي  

  .أحاديث صحيحة

أحياناً على أحاديث ضعيفة، وأحاديث ضعيفة جداً ليبني عليها  الحظت أن الرازي كان يعتمد.3
، وقد يخالف كالمه "بسم اهللا الرحمن الرحيم"مسائل مهمة مثل مسألة الجهر بكالماً مهماً في 

  .أحياناً أحاديث صحيحة، فنبهت على ذلك
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  التوصيات 

يكملوا تخريج باقي األحاديث النبوية الشريفة في تفسير الرازي، فقد أوصي طالب العلم أن  .1
بدأت بتخريج أحاديث سورة الفاتحة، فأرجو أن يكون هناك من يكمل تخريج باقي األحاديث 

 .الموجودة فيه إلى نهايته

أوصي الناس جميعاً وطالب العلم خصوصاً في كل زمان ومكان بالرجوع دائماً إلى تفسير . 2
زي، فقد جمع فيه مؤلفه كل صغيرة وكبيرة، كما وضع فيه مؤلفه كل علومه الكثيرة، عدا الرا

 .عن اهتمامه ببيان المناسبات بين آيات القرآن الكريم وسوره
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  فهرس اآليات القرآنية

  رقم الصفحة  رقمها  اآلية القرآنية

  )2/الفاتحة(  "الحمد هللا رب العالمين
142 /151/152 /

209  
  

  142/152  )3/الفاتحة(  "الرحيمالرحمن "

/142/152/170  )4/الفاتحة(  "مالك يوم الدين"
209  

  142/152  )5/الفاتحة(  "إياك نعبد وإياك نستعين"
  142/152  )6/الفاتحة(  "اهدنا الصراط المستقيم"
صراط الذين أنعمت عليهم،غير المغضوب عليهم،وال "

  "الضالين
  143/152  )7/الفاتحة(

  72/166  )255/البقرة(  "إلّا هو الحي القيوماهللا ال إله "

  "ليس لك من األمر شيء"
آل (
  )128/عمران

200  

  81  )91(األنعام  "وما قدروا اهللا حق قدره"
إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً في كتاب اهللا "

  "يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم
  107  )36/التوبة(

  92  )89/الحجر(  "للمتوسمينإن في ذلك آيات "
  74  )63/األنبياء(  "بل فعله كبيرهم هذا"
  74  )89/الصافات(  "فقال إني سقيم"
  95  )22/الزمر(  "أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم"
  17  )24/الواقعة(  "جزاء بما كانوا يفعلون"
  199  )26/نوح(  "ال تذر على األرض من الكافرين دياراً"
  17  )5/البينة(  "ليعبدوا اهللا مخلصين له الدينوما ُأمروا إلّا "
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                               فهرس األحاديث النبوية الشريفة

  الصفحة  رقمه  الحديث النبوي الشريف

  58  27  ..".فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن ،أتاني داعي الجن"
  154  112  ".اتبعوا وال تبتدعوا"
أكثـرهم  ":اهللا ورسوله أعلم،قـال :قالواأتدرون أي الناس أكيس؟ "

  ..".للموت ذكراً،وأحسنهم له استعدادا
63  93  

  91  62  ".اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اهللا"
  146  103  ".أتكون صالة بغير قراءة"
  196  164  ".احثوا التراب في وجوه المداحين"
اهللا،ومن لنا بتلك يا رسول :ادعوا اهللا بألسنة ما عصيتموه بها،قالوا"

يدعو بعضكم لبعض،ألنك ما عصيت بلسانه وهو ما :األلسنة؟ قال
  ".عصى بلسانك

180  207  

  195  163  ".إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"
الحمـد هللا،فيقـول اهللا   :"إذا أنعم اهللا على عبد نعمة، فيقول العبـد "

فأعطاني ما ال قيمة انظروا إلى عبدي أعطيته ما ال قدر له :"تعالى
  ".له

166  197  

وإذا  إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، "الحديث القدسي
  ".ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منه

81  117  

  210  187  ".نظر اهللا إليه بالرحمة سمع اهللا لمن حمده، :إذا قال العبد"
التامـة مـن   أعوذ بكلمـات اهللا  :"فليقل ،إذا فزع أحدكم من النوم"

ومن شـر همـزات الشـياطين وأن    ،وعقابه، وشر عباده،غضبه
  ".يحضرون

17  48  

فإنها إحدى  إذا قرأتم أم القرآن،فال تدعوا بسم اهللا الرحمن الرحيم،"
  ".آياتها

120  162  

ما فيها موضع قدم إلّا وفيه ملك  وحق لها أن تئط، أطّت السماء،"
  ".قائم أو قاعد

16  46  

  192  159  "قراءة القرآنأفضل األعمال "

  148  106  "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"
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فإن اهللا أرحم بكم جميعاً من  أعجبتم من رحمة هذه المرأة بابنها،"
  ".هذه المرأة بابنها

88  124  

وأعوذ بك  وأعوذ بمعافتك من عقوبك، أعوذ برضاك من سخطك،"
  ".ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك منك،

11  44  

ومـن   وشر عباده، وعقابه، أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه،"
  ".همزات الشياطين،وأن يحضرون

26  58  

 وبنـوره الـذي أشـرقت لـه األرض،     أعوذ بكلمات اهللا التامة،"
  ..".من زوال نعمتك،وتحول عافيتك، وأضاءت به الظلمات،

72  104  

عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسـن والحسـين،   
أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة،ومن كل :"ويقول

  ".عين المة

18  50  

أال أخبرك بآية لم تنـزل  :"عن أبي يربدة قال عليه الصالة والسالم
بأي شـيء  :فقال بلى،:بعد سليمان بن داود غيري،فقلت على أحد

ــت ــرآن إذا افتتحــت الصــالة؟قالتف ــرحمن :"ح الق بســم اهللا ال
  ".هي هي:،قال"الرحيم

117  161  

وال فـي   وال في اإلنجيـل،  أال أخبركم بسورة ليس في التوراة،"
الحمـد  :"فما تقرؤون في صالتكم؟قالوا:قال نعم،:الزبور مثلها؟قالوا
  ".هي هي:فقال هللا رب العالمين،

96  152  

  ".األرواح جنود مجندة"
  

84  120  

  198  168  ".ملعون من هدم ملعون الرب اآلدمي بنيان الرب،"
أنـت الـذي   :،فقال له موسى-عليهما السالم- التقى آدم وموسى"

أنت الذي اصـطفاك  : " أشقيت الناس فأخرجتهم من الجنة،قال آدم
فوجدتها كتـب   اهللا برسالته،واصطنعك لنفسه،وأنزل عليك التوراة،

  ".فحج آدم موسى ثالث مرات: نعم، قال:يخلقني،قالعلي قبل أن 

55  82  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قـام  :عن أبي سعيد الخدري قال
  ".أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم:"وقال من الليل كبر ثالثاً،

  
6  38  



220 

  الصفحة  رقمه  الحديث النبوي الشريف

اهللا أكبـر  :"وسلم حين افتتح الصالة قالعن النبي صلى اهللا عليه 
كبيراً ثالث مرات،والحمد هللا كثيراً ثالث مرات، وسبحان اهللا بكرة 

أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم مـن   :"وأصيالً ثالث مرات،ثم قال
  ".همزه ونفخه ونفثه

4  33  

  71  38  ".ألظّوا بيا ذا الجالل واإلكرام"
  200  170  ".اللهم اجعل حساب أمتي على يدي"
  105  73  ".وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً، اللهم اجعل في قلبي نوراً،"
  177  138  ".اللهم أدر الحق مع علي حيث دار"
  199  169  ".اهللا اهد قومي فإنهم ال يعلمون"
وإليـك  ،نحيا،وبـك نمـوت   اللهم بك نصبح، وبك نمسـي،وبك "

ونصيباً، في كل النشور،اللهم اجعلني من أفضل عبادك عندك حظاً 
  ...".خير تقسمه اليوم

68  99  

  139  96  ".ُأم القرآن عوض عن غيرها،وليس غيرها عوضاً عنها"
  43  10  ".أنا أفصح من نطق بالضاد"
  74  43  ."إن إبراهيم لم يكذب إلّا في ثالث اثنتين في ذات اهللا"
أنا مع عبدي حين يذكرني،فإن ذكرني فـي نفسـه ذكرتـه فـي     "

  ... ".ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهنفسي،وإن 
49  79  

 وأن أكسر المعـازف واألصـنام،   إن اهللا بعثني رحمة للعالمين،"
أن ال يشرب عبد خمراً،ثم لم يتب إلـى اهللا  :وأقسم ربي على نفسه

  ".تعالى منه،إال سقاه اهللا تعالى من طينة الخبال

59  89  

  105  74  ".إن اهللا خلق آدم على صورته"
فمن أصابه  ثم ألقى عليهم من نوره، إن اهللا خلق الخلق في ظلمة،"

  ".ومن أخطأ فقد ضل من ذلك النور شيء فقد اهتدى،
61  90   

  ".إن اهللا يحب الملحين في الدعاء"
  

167  198  
فيقول  نعم يا رب،:هل أحببتم لقائي؟ فيقولون:إن اهللا يقول للمذنبين"

فيقـول اهللا   رجونا عفوك وفضلك،:"تعالىولم،فيقول اهللا :اهللا تعالى
  ".إني قد وجبت لكم مغفرتي:"تعالى

86  121  
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  إن اهللا ينشر على بعض عباده يوم القيامة تسعة وتسعين سـجالً، "
هل تنكر من هذا شـيئاً؟  : كل واحد منها مثل مد البصر،فيقول له

  ....".ال يا رب:فيقولهل ظلمك الكرام الكاتبون؟ 

87  122  

 وأبا بكر، روى أبو قالبة عن أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم،
  .كانوا يجهرون ببسم اهللا الرحمن الرحيم وعمر،

141  174  

فإن  فمن بدا لكم منهم فآذنوه ثالثة أيام، إن بالمدينة جناً قد أسلموا،"
  ".بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان

24  53  

  187  148  ".أنزل القرآن على سبعة أحرف"
  60  29  ".إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم"

إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم،أال فضيقوا مجاريـه  
  ".بالجوع

32  62  

  186  149  ".إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس"
فيقـرأ صـبي مـن       مقضياً،أن القوم ليبعث عليهم العذاب حتماً "

فيسـمعه اهللا   ،"الحمـد هللا رب العـالمين  :"صبيانهم في المكتـب 
  ".تعالى،فيرفع عنهم العذاب بسببه العذاب أربعين سنة

101  143  

والفخر بعطاء  منها البطر بأنعم اهللا، إن للشيطان للمصايد وفخوخاً،
  ".اهللاوالكبر على عباد اهللا،واتباع الهوى في غير ذات  اهللا،

46  78  

إن هللا سبعين حجاباً من النور لو كشفت ألحرقت سبحات وجهـه  "
  ".كل ما أدرك البصر

191  210  

وإالنـس،   إن هللا مائة رحمة،أنزل منها رحمة واحدة بين الجـن، "
وأخّـر تسـعة    والطير،والبهائم، والهوام،يتعاطفون ويتراحمـون، 

  ".وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة
85  121  

إن من أعظم الناس أجراً الوزير الصالح من أمير يطيعه في ذات "
  ".اهللا

42  74  

  171  133  ".إنها ثالثون آية:"قال عليه الصالة والسالم في سورة الملك
فنـزل منـه    ومـا فـتح قـط،    إن هذا الباب من السماء قد فتح،"

خـواتيم  :أبشر بنورين لم يؤتهما أحد من قبلك يا محمد،:ملك،فقال
  ".البقرة،وفاتحة الكتاب

66  98  
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  32  3  ".إن هذا القرآن المسموع المتلو هو كالم اهللا"
إنه زاد إخوانكم من :"قال عليه الصالة والسالم في الروث والعظم

  ".الجن
31  61  

إني حرمـت الظلـم   :"قال عليه الصالة والسالم عن اهللا تعالى قال
  ".فال تظالموا وجعلته بينكم محرماً، على نفسي،

53  81  

إني ألعلم كلمة لو قاالها :"قال عليه الصالة والسالم لرجالن يستبان
  ."أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:"لذهب عنهما ذلك، وهي قوله

12  44  

وسخة ثيابهم، لو قسم نور أحدهم على  أهل الجنة شعث رؤوسهم،"
  ".األرض لوسعهم

69  101  

  77  45  ".أن تجاهد نفسك وهواك في ذات اهللا:الجهاد أفضل؟قالأي "
شهادة أن ال إله إلّا إهللا،وأن محمداً رسول :بني اإلسالم على خمس"

  ".اهللا،وإقام الصالة،وإيتاء الزكاة،وصوم رمضان وحج البيت
199  212  

  210  188  ".تفكروا في الخلق،وال تفكروا في الخالق"
  203  175  ".صالة الجماعة خير من الدنيا وما فيهاالتكبيرة األولى في "
  183  144  ".توضأ كما أمرك اهللا"
  34  5  ".وذكر منها إعجاب المرء بنفسه:ثالث مهلكات"

ثم اقرأ بما :"قال عليه الصالة والسالم لألعرابي الذي علمه الصالة
  ".تيسر معك من القرآن

153  188  

  ".دع ما يريبك إلى ما ال يريبك"
  

111  169  

  42  9  ".زينوا القرآن بأصواتكم"
ستفترق ُأمتي على ثالث وسبعين فرقة،كلها في النـار إال فرقـة   "

  ".واحدة
1  30  

  66  36  ".سبحانك اللهم وبحمدك"
سبحان اهللا وبحمده :"علمها هذا التسبيح )ص(عن عائشة أن النبي 

  ".عدد خلقه، ورضا نفسه،ومداد كلماته، وزنة عرشه
52  80  

ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزعـوا ثيـابهم أن   ستر "
  ".بسم اهللا الرحمن الرحيم:"يقولوا

93  130  
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  210  182  ".الصالة معراج المؤمن"
  146  104  ".صلوا كما رأيتموني أصلي"
  173  135  ".طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذكر اهللا"

حتى أنه لما تزوج  الصالة والسالم يعظِّم أمر االستعاذةكان عليه 
فقـال عليـه الصـالة     أعوذ باهللا منـك،  :امرأة ودخل بها فقالت

  ".عذت بمعاذ فالحقي بأهلك:"والسالم

19  50  

  146  105  ".عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"
  160  116  ".الرحمن الرحيمفاتحة الكتاب سبع آيات أوالهن بسم اهللا "
  141  97  ".فاتحة الكتاب شفاء من كل سم"
  170  132  ".الفرائض نصف العلم"
فأقرت في السفر،وزيدت في  فرضت الصالة في األصل ركعتين،"

  ".الحضر
161  192  

فعـد بسـم هللا   :"قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتحة الكتاب
  ... ".العالمين آية،الرحمن الرحيم آية،الحمد هللا رب 

115  158  

  63  34  ".القبر روضة من رياض الجنة"
عن ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قرأ ذات يوم وهو على 

،ثـم أخـذ يمجـد    )91/األنعـام "(وما قدروا اهللا حق قدروا"المنبر
فرجـف   أنا الجبار،أنا المتكبر،أنا العزيز،أنا الكـريم، :نفسه،ويقول

  .اهللا عليه وسلم حتى خفنا سقوطهبرسول اهللا صلى 

54  81  

  97  ".قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين"
106  

142  
151  

بسـم اهللا  :فإذا قال العبد قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين،"
  .. ".مجدني عبدي:الرحمن الرحيم قال اهللا تعالى

121  
  

162  
  

إنـي ال   يا رسـول اهللا، :روى عبد اهللا بن أبي أوفى أن رجالً قال
فقـال صـلى اهللا    أستطيع أن أحفظ القرآن كما يحسن في الصالة،

  ".والحمد هللا إلى آخر هذا الذكر سبحان اهللا،:قل:"عليه وسلم
148  185  

  206  176  ".قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن"
  73  40  ".كان اهللا ولم يكن شيء غيره"
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يجهر في :"هريرة قال عن أبي
  ".الصالة ببسم اهللا الرحمن الرحيم

137  176  

روت عائشة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يفتـتح الصـالة   
  ".والقراءة بالحمد هللا رب العالمين بالتكبير،

130  170  

 ردائـي، الكبريـاء  :"قال عليه الصالة والسالم عن اهللا عز وجـل 
  ".والعظمة إزاري

79  113  

كيـف أصـبحت يـا حارثـة؟     :"قال عليه الصالة والسالم لحارثة
انظر مـا  :أصبحت وهللا مؤمناً حقاً، فقال عليه الصالة والسالم:قال

عزفت نفسي عن : تقول،فإن لكل حق حقيقة،فما حقيقة إيمانك؟ فقال
  .."الدنيا،وأسهرت نفسي، وأظمأت نهاري

65  96  

  152  109  ".لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمامكل صالة "
  202  172  ".كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"
  164  124  ".كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باسم اهللا فهو أبتر أو أجذم"

كيـف تقـول إذا   :"عن جابر بن عبد اهللا قال عليه الصالة والسالم
بسـم  :قل:قال العالمين،الحمد هللا رب :أقول:قمت إلى الصالة؟ قال

  ".اهللا الرحمن الرحيم

118  161  

  31  2  ".إلّا ما لوق لي ال آكل"
  74  44  ".مخشوشا في ذات اهللا فإنه كان  ال تسبوا علياً،"
  106  75  ".فإن اهللا تعالى خلق آدم على صورة الرحمن ال تقبحوا الوجه،"
  151  108  ".ال صالة إال بفاتحة الكتاب"
  156  114  ".بقراءة ولو بفاتحة الكتابال صالة إال "
فإذا أحبتته كنت  ال يزال العبد يتقرب إلى اهللا بالنوافل حتى أحبه،"

  ".له سمعاً وبصراً
174  204  

  211  195  ".ال يزال اهللا في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه"
إن :وهو مرفوع فوق العـرش  لما خلق اهللا الخلق كتب في كتابه،"

  ".تغلب غضبيرحمتي 
49  80  

لوال أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت "
  ".السماوات

33  62  
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  208  181  ".لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه العتدال"
 ومن أجل ذلك مـدح نفسـه،   ليس أحد أحب إليه المدح من اهللا،"

  ... ".أجل ذلك حرم الفواحش، ومن وليس أحد أغير من اهللا،
51  80  

ما أعظم آية في كتـاب  :"قال عليه الصالة والسالم ألبي بن كعب
ليهنك :" ،فقال)255/البقرة" (اهللا ال إله إال هو الحي القيوم:"اهللا؟فقال

  ".العلم أبا المنذر

39  72  

ما أعظم آية في كتـاب  :"قال عليه الصالة والسالم ألبي بن كعب
فصدقه النبي صلى اهللا عليه وسلم  اهللا الرحمن الرحيم، بسم:اهللا؟قال
  ".في قوله

125  166  

قرأ النبي صلى اهللا عليه وسـلم فـي   :عن عبادة بن الصامت قال
أي :وراء إمامكم،قلنا :"الصبح فثقلت عليه القراءة،فلما انصرف قال

  ".ال تفعلوا إال بأم القرآن:واهللا،قال
154  189  

  168  127  ".فهو عند اهللا حسن حسناً،ما رآه المسلمون "
اللهـم إنـي عبـدك،وابن    :"ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن"

إال .. عبدك،ناصيتي بيدك،ماضٍ في حكمك،عـدٌل فـي قضـائك،   
  ".أذهب اهللا همه وحزنه،وأبدله مكان حزنه هماً

58  87  

  73  41  ".ما من شيء أغير من اهللا عز وجل"
وال :وال أنت يا رسـول اهللا؟قـال  :شيطان،قيل ما منكم أحد إلّا وله"

  ".أنا،إال أن اهللا أعانني عليه فأسلم
30  61  

من استعاذ في اليوم عشر مرات وكّـل  :"قال عليه الصالة والسالم
  ".اهللا تعالى به ملكاً يذود عنه الشيطان

14  45  

من أهان لي ولياً فقد :"قال عليه الصالة والسالم عن اهللا عز وجل
بالمحاربة،فال أبالي في أي واد أهلكه وأقذفه فـي جهـنم،   بارزني 

وما ترددت في نفسي في قضاء شيء قضيت ترددي فـي قـبض   
  ".يكره الموت وال بد له منه،وأكره مساءته،عبدي المؤمن

57  84  

  164  123  ".فقد ترك آية من كتاب اهللامن ترك بسم اهللا  "
 لتلك األعضـاء،  من توضأ ولم يذكر اسم اهللا تعالى كان طهوراً"

  ".ومن توضأ وذكر اسم اهللا تعالى كان طهوراً لجميع بدنه
93  133  
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  114  80  ".من جعل همومه هماً واحداً كفاه اهللا هموم الدنيا واآلخرة"
من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصـل،إال أن يكـون   "

  ".وراء اإلمام
152  187  

 ،"يسم اهللا الـرحمن الـرحيم  "من رفع قرطاساً من األرض فيه " 
كتب عند اهللا من الصديقين،وخفف عـن والديـه    إجالالً له تعالى،

  ".وإن كانا مشركين

91  128  

  82  ".من شغله ذكري عن سؤالي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين"
99  

117  
148  

  65  35  ".من عرف نفسه فقد عرف ربه"
يصبح ثالث مرات أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم،وقـرأ  من قال حين "

ثالث آيات من آخر سورة الحشر وكل اهللا تعالى به سبعين ألف ملـك  
  ".يصلون عليه حتى يمسي،فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً

13  45  

  203  175  ".من قضى لمسلم حاجة قضى اهللا له جميع حاجاته"
  196  165  ".لم يحمد اهللا من لم يحمد الناس"
أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق لـم  :من نزل منزالً فقال"

  ".يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل
15  46  

  120  83  ".الناس معادن كمعادن الذهب والفضة
وال إله  نوري هداي،:"قال عليه الصالة والسالم إن اهللا تعالى يقول

  ".حصني،ومن دخل حصني فقد أمنإال اهللا كلمتي،فمن قالها أدخلته 
71  102  

  112  77  ".واحد فرد وثالثة سرد"
  155  113  ".وشر األمور محدثاتها -ص–وأحسن الهدي هدي محمد "
 وال في الزبـور،  والذي نفسي بيدهما أنزل في التوراة وال في اإلنجيل،"

  ".العظيموإنها السبع المثاني والقرآن  وال في الفرقان مثل هذه السورة،
95  136  

  202  173  ".ولدت في زمن الملك العادل"
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ذات   :عن معاذ بن جبل قال

وما أبالي،وقد :قال ما رأيتك أسفر وجهك مثل الغداة،:غدوة فقال له قائل
فيم يختصـم المـأل األعلـى يـا     :بدا لي ربي في أحسن صورة، فقال

أي ربي،فوضـعت كفـه بـين كتفي،فوجـدت     أنت أعلـم  :محمد؟قلت
  ".بردها،فعلمت ما في السماوات واألرض

76  107  
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  الصفحة  رقمه  الحديث النبوي الشريف

بسم اهللا،فإن حفظتك ال تبرح تكتـب  :يا أبا هريرة،إذا توضأت فقل"
بسم اهللا،فإن حفظتك :لك الحسنات حتى تفرغ،وإذا غشيت أهلك فقل

  ... ".من الجنابةيكتبون لك الحسنات حتى تغتسل 

92  129  

يا رجل قطعت على نفسك الصالة،أما علمت أن بسم اهللا الرحمن "
الرحيم من الحمد،من تركها فقد ترك آية منها،ومن ترك آية منهـا  

  ".فقد قطع صالته،فإنه ال صالة إال بفاتحة الكتاب

121  163  

  204  177  ".يا غالم احفظ اهللا في الخلوات يحفظك في الفلوات"
يا كائناً قبل كل كون،ويا حاضراً مع كل كون،ويـا باقيـاً بعـد    "

  ".انقضاء كل كون
78  112  

  40  8  ".يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا"
أنا مع عبدي حين يذكرني،فإن ذكرني في نفسـه  :يقول اهللا تعالى"

  ".ذكرته في نفسي،وإن ذكرني في مأل ذكرته ف مأل خير منه
48  78  

هذا دين ارتضيته لنقسي،ولن يصلحه إال السخاء :"يقول اهللا تعالى"
  ".وحسن الخلق

56  82  

صلى بنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   :عن عبادة بن الصامت قال
إنـا  :وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة،فقال بعضـنا 

وأنا أقول ما لي أنازع القرآن،ال تقرؤوا بشـيء  :نصنع كذلك،قال
  ".القرآن إذا جهرت بقراءتي إلّا بأم القرآن من

157  192  

سمعني أبي وأنا أقول بسم اهللا :روى ابن عبد اهللا بن المغفل أنه قال
يا بني، إياك والحدث في اإلسالم،فقد صليت :الرحمن الرحيم،فقال

ــي     ــلم،وخلف أب ــه وس ــلى اهللا علي ــول اهللا ص ــف رس خل
  ".هللا رب العالمين بكر،وعمر،وعثمان،فابتدؤوا القراءة بالحمد

139  178  

جز عني يـا  :فتناديه النار يمر المؤمن على الصراط يوم القيامة،"
  ".مؤمن فقد اطفأ نورك لهبي

67  98  
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 فهرس أقوال الصحابة والتابعين

أعوذ بوجه اهللا العظيم الذي ليس شيء أعظـم  :عن كعب األحبار كان يقول
وبأسمائه كلها ما قد ،يجاوزهن بر وال فاجرمنه،وبكلمات اهللا التامات التي ال 

  .علمت منها ما لم أعلم،من شر ما خلق، وذرأ وبرأ
25  54  

أصاب الناس قحط علـى عهـد سـليمان بـن داود عليهمـا      : قال السدي
ــه ــالم،فأتوه،فقالوا ل ــى   :الس ــاس إل ــت بالن ــو خرج ــي اهللا،ل ــا نب ي

يـديها،وهي  وإذا بنملة قائمة علـى رجليهـا باسـطة    ،فخرجوا،االستسقاء
فصب اهللا عليهم :اللهم إنّا خلق من خلقك،وال غنى لي عن فضلك،قال:تقول

  ".ارجعوا قد استجيب لكم بدعاء غيركم:المطر،فقال لهم سليمان عليه السالم

90  124  

-عليه السالم-إن أول ما أنزل على جبريل :روى الضحاك عن ابن عباس
مـن الشـيطان الـرجيم،ثم    أستعيذ باهللا السـميع العلـيم   :يا محمد:قل:قال
  ".أقرأ باسم ربك الذي خلق"بسم اهللا الرحمن الرحيم:قل:قال

7  39  

أعـوذ  ":بينما رجل يضرب مملوكاً فجعل المملوك يقـول :روى الحسن قال
أعوذ برسول اهللا،فأمسـك عنـه فقـال رسـول     :"،إذ جاء نبي اهللا فقال"باهللا
يا رسول اهللا أنـه حـر   فإني أشهدك :عائذ اهللا أحق أن يمسك عنه،فقال:اهللا

أما والذي نفسي بيده لو لم تقلها لـدافع  :"لوجه اهللا،فقال عليه الصالة والسالم
  ".وجهك سفع النار

20  51  

خلق اهللا العقل من نور مكنون مخزون :"روي عن علي عليه السالم،أنه قال
  فجعل العلم نفسه، والفهم روحه، والزهد رأسه، والحياء عينه،من سابق علم

والصبر بطنه،ثم ،والرأفة قلبه، والرحمة همه،حكمة لسانه،والخير سمعه،وال
وال عدل،الذي ،وال مثل،وال ضد،الحمد هللا الذي ليس لي ند: قيل له تكلم فقال

فقال الرب وعزتي وجاللي ما خلقت خلقاً أعـز علـي   ،ذل كل شيء لعزته
  ".منك

196  212  

يريه موضع الشيطان عن عروة بن رويم عن عيسى بن مريم دعا ربه أن 
فإذا ذكـر   واضع رأسه على قلبه، من بني آدم،فإذا برأسه مثل رأس الحية،

  ".اهللا خنس،وإذا لم يذكره وضع رأسه على حبة قلبه
28  59  

أعـوذ  :يقول على المنبر-رضي اهللا عنه-سمعت أبا بكر الصديق:قال سويد
عليه وسلم يتعـوذ  سمعت رسول اهللا صلى اهللا :باهللا من الشيطان الرجيم،قال

  ".باهللا من الشيطان الرجيم،فال أحب أن أترك ذلك ما بقيت

21  51  
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صـلى بنـا عمـر بـن الخطـاب      :روى أبو سلمة بن عبد الرحمن قـال 
كيف : تركت القراءة،قال:المغرب،فترك القراءة،فلما انقضت الصالة،قيل له

  .فال بأس:حسناً،قال:كان الركوع والسجود؟ قالوا

162  192  

أنس أن معاوية قدم المدينة فصلّى بالناس صـالة يجهـر بهـا،فقرأ ُأم    عن 
القرآن،ولم يقرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم،فلما قضى صالته ناداه المهاجرون 
واألنصار من كل ناحية أنسيت؟أين بسم اهللا الرحمن الرحيم حين استفتحت 

  ".الصالة؟فأعاد معاوية الصالة وقرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم

126  166  

ال : فقـال ،عن أنس أنه سئل عن الجهر واإلسرار ببسم اهللا الرحمن الرحيم
  .أدري

141  180  

لما أسري برسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم رأى   :عن يحيى بن سعيد قال
عليـه  –عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رآه،فقال جبريـل  

: قلتهن طفئت شعلته وخر لفيـه،قل  أال أعلمك كلمات إذا قلتهن إذا:-السالم
أعوذ بوجه اهللا الكريم وبكلماته التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر،ومن 

ومن شر طوارق الليل والنهار إال طارقاً يطـرق   ..شر ما ينزل من السماء
  ".بخير يا رحمن

24  54  
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  فهرس الرواة 

  31  أبو نصر بن قتادة
  116  أبان بن عثمان

  70  إسحاق الطالقاني ابراهيم بن
  74  ابراهيم بن سعد
  186  ابراهيم السكسكي
  54  ابراهيم بن طريف

  89  ابراهيم بن محمد الفزاري
  47  ابراهيم بن مهاجر
  169  أبو بكر بن عياش
  182  أبو خالد الوالبي
  86  أبو سلمة الجهني

  62  أبو الصلت
  138  أبو العالء بن عبد الرحمن

  67  أبو هشام الرماني
  125  أحمد بن الزهري

  183  أحمد بن عيسى العلوي
  81  اسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة

  153  اسحاق بن موسى
  167  اسماعيل بن عبيد بن رفاعة

  174  اسماعيل بن عياش
  22  أزهر بن عبد اهللا
  63  أيوب بن سويد
  35  أيوب بن عتبة
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  153  بريد بن أبي مريم
  39  بشر بن عمارة
  147  ثور بن يزيد

  181  جابر بن يزيد الجعفي
  24  جبير بن نفير

  38/54/101  جعفر بن سليمان الضبعي
  157  جعفر بن ميمون
  162  جهم بن عثمان

  154  حبيب بن أبي ثابت
  67  الحجاج بن دينار
  148  حجر بن حجر
  192  حجية بن عدي
  144  حدير بن كريب

  93  الحسن بن أبي الحسن
  171  حفص بن عمر

  155  بن أبي سليمانحماد 
  8/206  حماد بن سلمة
  36  حميد بن الحكم
  205  حنش الصنعاني
  76  حيوة بن شريح
  121  خالد بن معدان

  176  خالد بن يزيد بن أبي مالك
  155  خالد بن دعلج

  99  ذكوان
  150  ربعي
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  153  ربيعة بن شيبان
  89  ربيعة بن يزيد

  197  الربيع بن مسلم الدمشقي
  71  رشد بن سعد

  67  رفيع أبو العاتية
  26/35/46/59  زياد بن عبد اهللا النميري

  74  زينب بنت كعب
  149  سالم بن عبد الواحد

  74  سعيد بن بشير
  29  سعيد بن الخزور
  110  سعيد بن المرزبان
  130  سعيد بن مسلمة
  127  سالمة بن روح
  141  سالم بن سليم

  91  سليمان بن أرقم
  74  كعبسليمان بن محمد بن 
  164  سليم بن مسلم

  110  سماك بن حرب
  56  سمي مولى أبي بكر
  99  سهيل بن أبي صالح
  115/153  شعبة بن الحجاج
  184  شهر بن حوشب

  184  صفوان بن أبي الصهباء
  118  الضحاك بن حمرة
  39  الضحاك بن مزاحم
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  147  ضمرة بن حبيب
  42  طلحة بن مصرف
  40/169  عاصم بن بهدلة

  33  العنزيعاصم 
  176  عافية بن أيوب
  122  عامر بن يحيى
  172  عباس الجشمي
  23  عباد بن يوسف
  67  عبده بن سليمان

  148  عبد اهللا بن أحمد بن بشير
  90  عبد اهللا بن الديلمي

  179  عبد اهللا بن زيد الجرمي
  27  عبد اهللا بن سفيان الواسطي

  91  عبد اهللا بن صالح
  183  بن عمرعبد اهللا بن عبد اهللا 

  74  عبد اهللا بن عبد الرحمن بن معمر
  182  عبد اهللا بن عمرو بن حسان

  148  عبد اهللا بن العالء
  26/37  عبد اهللا بن لهيعة

  70  عبد اهللا بن المبارك
  141  عبد اهللا بن محمد بن عقيل

  122  عبد اهللا بن يزيد
  24  عبد الحميد بن ابراهيم
  138  عبد الحميد بن جعفر

  115  الرحمن بن أبانعبد 
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  30  عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي
  102  عبد الرحمن بن عائش
  42  عبد الرحمن بن عوسجة

  147  عبد الرحمن بن عمرو السلمي
  147  عبد الرحمن بن مهدي
  181  عبد الرحمن بن المؤذن
  118  عبد الرحمن بن واقد
  55  عبد الرزاق بن همام
  66  عبد السالم بن حرب
  102  عبد السالم بن صالح

  126  عبد العزيز بن أبي سلمة
  25/90  عبد القدوس بن الحجاج

  161  عبد الكريم بن أبي المخارق
  167  عبد المجيد بن عبد العزيز

  48  عبد الوهاب بن عطاء
  93  عبيد اهللا بن زحر
  81  عبيد اهللا بن مقسم

  67  عثمان بن أبي شيبة
  92  عثمان بن عطاء

  95  الفضلعدي بن 
  58/90  عروة بن رويم

  41/117  عطية بن سعد العوفي
  80  عفان بن مسلم
  76  العالء بن زياد

  137  العالء بن عبد الرحمن
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  127  العالء بن مسلمة
  38  علي بن علي الرفاعي

  174  علي بن عياش
  169  علي بن قادم

  125  علي بن محمد بن عبيد اهللا الحافظ
  125  علي بن محمد بن عقبة

  83  عمر بن اسماعيل بن مجالد
  130  عمران بن وهب
  63  عمر بن شيبة
  42  عمرو بن علي

  174  عمرو بن قيس السكوني
  76  عمرو بن مالك

  130  عون مولى أم حكيم
  37  عيسى بن ميمون
  110  غيالن بن أنس

  91  فرات بن السائب
  73/88  فرج بن فضالة
  102  فرقد السبخي
  92  فروة بن قيس

  186  الفضل بن موفق
  86  فضيل بن مرزوق
  25/55/76/154  قتادة بن دعامة

  165  قرة بن عبد الرحمن
  57  القعقاع بن حكيم
  205  قيس بن الحجاج
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  180  قيس بن عباية
  144  كثير بن مرة

  26  مبارك بن سحيم
  153  محمد بن أبان

  99  محمد بن أبي ليلى
  48/74  محمد بن إسحاق بن يسار

  63  أيوب بن سويد محمد بن
  115  محمد بن بشار
  115  محمد بن جعفر

  67  محمد بن حاتم الجرجرائي
  49  محمد بن حبان

  117  محمد بن الحسن الهمداني
  140  محمد بن خالد
  198  محمد بن زياد

  21  محمد بن عمرو بن وقاص الليثي
  115  محمد بن عون
  90  محمد بن مهاجر
  25/122  محمد بن يحيى

  49  بن يزيدمحمد 
  177  المختار بن نافع
  133  مرداس بن محمد
  56  المسيب بن واضح
  197  مسلم بن إبراهيم
  56  مصعب بن شيبة
  144  معاوية بن صالح
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  89  معاوية بن عمرو
  93  معلى الكندي

  145/47  معاوية بن يحيى الصدفي
  209  مطرف بن طريف
  175  مكحول الدمشقي
  98  منصور بن عمار

  45  أبي نافع نافع بن
  92  نافع بن عبد اهللا
  190  نافع بن محمود

  28  نجيح بن عبد الرحمن
  55  نفيع الصائغ

  114  نهشل بن سعيد
  150  هالل مولى ربعي

  37  الوليد بن عبد الواحد
  148/155  الوليد بن مسلم
  98  وهيب بن خالد

  148  يحيى بن أبي المطاع
  70  يحيى بن حسان
  42  فروخيحيى بن سعيد بن 

  158  يحيى بن سعيد القطان
  163  يحيى بن عبيد اهللا بن عبيد اهللا

  172  يحيى بن عمرو بن مالك
  114  يحيى بن المتوكل
  133  يحيى بن هاشم

  74  يعقوب بن إبراهيم
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  67  يعلى بن عبيد
  159  يعلى بن مملك
  77  يزيد بن أيهم
  54  يزيد بن حميد
  25/46  يزيد الرقاشي

  36  سالميغنم بن 
  151  يحيى بن سلمة بن كهيل

  96  يوسف بن عطية
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 المراجعالمصادر وقائمة 

النهايـة فـي غريـب    ، )هـ606: ت(ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 

طـاهر أحمـد   : تحقيـق ،)هـ1399/بال طبعة(بيروت، -، المكتبة العلميةالحديث واألثر
   .الزاوي ومحمود محمد الطناجي

عبد  :هـ، تحقيق2/1420السعودية، ط -، دار الوطنالشريعة، )هـ 360:ت(محمد بن الحسين
 .اهللا بن عمر الدميجي

   .هـ1/1987بيروت، ط -، دار العلمجمهرة اللغة، )هـ321: ت(األزدي، محمد بن الحسن

 -، مكتبـة أضـواء السـلف   لطيوريات، ا)هـ 576:ت(األصبهاني، صدر الدين أحمد بن محمد
 .هـ1/1425الرياض، ط

 2ا لهنـد، ط -، الـدار السـلفية  األمثال في الحـديث النبـوي  ، )هـ369: ت(عبد اهللا بن محمد
 .عبد العلي عبد الحميد: هـ، تحقيق1408/

 -، دار ابن الجـوزي معجم ابن األعرابي، )هـ340:ت(ابن األعرابي، أحمد بن محمد بن زياد
 .عبد المحسن بن إبراهيم: هـ، تحقيق1/1418ة، طالسعودي

، أصل صفة صالة النبي صلى اهللا عليـه وسـلم  ، )هـ 1420:ت(األلباني، محمد ناصر الدين
 .هـ1/1427مكتبة المعارف، ط

ـ 1420: ت(األلباني، محمد ناصر الـدين  إرواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث منـار      ، )هـ

 .هـ2/1405المكتب اإلسالمي، ط،السبيل

األحاديث الصحيحة وشـيء مـن فقههـا     سلسلة، )هـ1420:ت(لباني، محمد ناصر الديناأل

 .1الرياض، ط -، مكتبة المعارفوفوائدها

األحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا    سلسلة ،)هـ 1420:ت(األلباني، محمد ناصر الدين

 .هـ1/1412الرياض، ط -دار المعارفالسيء على األمة، 
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الكويـت،   -مؤسسة غراس ،)األم(صحيح أبي داود، )هـ1420:ت(األلباني، محمد ناصر الدين
 .هـ1/1423ط

 -، مكتبـة المعـارف  صحيح الترغيب والترهيب ،)هـ1420: ت(األلباني، محمد ناصر الدين
  .الرياض

، المكتـب  صـحيح الجـامع الصـغير وزيادتـه    ، )هـ1420: ت(األلباني، محمد ناصر الدين
 .اإلسالمي

 –، المكتـب اإلسـالمي   ضعيف سنن الترمـذي ، )هـ 1420:ت(األلباني، محمد ناصر الدين
 .هـ1/1411بيروت، ط

بيـروت،   -دار البشائر األدب المفرد، ،)هـ 256:ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن المغيرة
 .محمد فؤاد عبد الباقي: هـ، تحقيق3/1409ط

ـ 256: ت(البخاري، محمد بـن إسـماعيل   حلـب،   –دار الـوعي   األوسـط،  التـاريخ ، )هـ
 .محمود إبراهيم زايد: تحقيق هـ،1/1397ط

حيـدر   -، دائرة المعارف العثمانيـة التاريخ الكبير، )هـ256: ت(البخاري، محمد بن إسماعيل
 .آباد

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ، )هـ256: ت(البخاري، محمد بن إسماعيل

محمد : هـ، تحقيق2/1422، دار طوق النجاة، طننه وأيامهاهللا صلى اهللا عليه وسلم وس
 .مصطفى ديب البغا.زهير بن ناصر، ومع الكتاب شرح وتعليق د

 هــ، 1/1426، مكتبة ابن عباس، طالضعفاء الصغير ،)256: ت(البخاري، محمد بن إسماعيل
 .محمود إبراهيم زايد: تحقيق

 1ط ،المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم، مسند البزار، )هـ292: ت(البزار، عمر بن أحمد
 .عادل بن سعد: هـ، تحقيق1988/
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/ 1ا لرياض،  ط-، دار الوطنأمالي بن بشران، )هـ430:ت(ابن بشران، عبد الملك بن محمد
 .أحمد بن سليمان: هـ، تحقيق1420

، جهمصباح الزجاجة في زوائد ابن ما، )هـ840:ت(البوصيري، شهاب الدين أحمد بن أبي بكر
 .هـ2/1403بيروت، ط -دار العربية

 /1الريـاض، ط  -، دار الرايـة اإلبانـة الكبـرى  ، )هـ 387:ت(ابن بطة، عبيد اهللا بن محمد
 .رضا معطي: هـ،تحقيق1409

ـ 458: ت(البيهقي، أحمد بن الحسـين  عمـان،   -، دار الفرقـان إثبـات عـذاب القبـر   ، )هـ
  .شرف محمود القضاة: هـ، تحقيق2/1405ط

/ 2القاهرة، ط -مكتبة الخانجيأحكام القرآن للشافعي، ، )هـ 458:ت(مد بن الحسينالبيهقي، أح
  .هـ1414

 باكستان، -، جامعة الدراسات اإلسالميةالسنن الصغير، )هـ458: ت(البيهقي، أحمد بن الحسين
  .عبد المعطي أمين قلعجي: هـ، تحقيق1/1410ط

ـ 458(البيهقي، أحمد بن الحسـين  بيـروت،   -الكتـب العلميـة   ، دارالسـنن الكبـرى  ، )هـ
 .محمد عبد القادر عطا: هـ، تحقيق3/1424ط

 ،هـ1/1423ط ،الرياض -، مكتبة الرشدشعب اإليمان، )هـ458: ت(البيهقي، أحمد بن الحسين
 .عبد العلي عبد الحميد حامد: تحقيق

 3بيروت، ط -، المكتب اإلسالميمشكاة المصابيح، )هـ741: ت(التبريزي، محمد بن عبد اهللا
 .محمد ناصر الدين األلباني: ، تحقيق1985/

/ 2مصر، ط –، شركة ومطبعة البابي الحلبي لجامع، ا)هـ 279:ت(الترمذي، محمد بن عيسى
 .أحمد محمد شاكر وآخرون: هـ، تحقيق1395
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: تحقيق هـ،1/1412الرياض، ط -مكتبة الرشدفوائد تمام،  ،)هـ 414:ت(تمام، تمام بن محمد
 .سلفيحمدي عبد المجيد ال

مجمع الملك : ، الناشرمجموع الفتاوى ،)هـ728: ت(ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم
 .هـ1416المدينة المنورة،  -فهد للطباعة والنشر

، دار إحيـاء  الكشف والبيان عن تفسير القرآن الكـريم ، )هـ427: ت(الثعلبي، أحمد بن محمد
 .اإلمام أبي محمد بن عاشور :هـ، تحقيق1/1422بيروت، ط -التراث العربي

، دار التفسير من سـنن سـعيد بـن منصـور    ، )هـ227: ت(الجوزجاني، سعيد بن منصور
 .هـ1/1417الصميعي، ط

، الضعفاء والمتروكون، )هـ597: ت(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي
 .هـ1/1406بيروت، ط -دار الكتب العلمية

العلل المتناهيـة فـي    ،)هـ597: ت(الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليابن الجوزي، جمال 

  .هـ2/1402باكستان، ط -إدارة العلوم األثريةاألحاديث الواهية، 

كشف المشـكل مـن   ، )هـ 597:ت(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي

 .البوابعلي حسين : الرياض، تحقيق -دار الوطنحديث الصحيحين، 

دار إحيـاء التـراث   الجـرح والتعـديل،   ، )هـ 327:ت(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد
 .هـ1/1271بيروت، ط -العربي

 1بيروت،  ط -، مؤسسة الرسالةالمراسيل ،)هـ327: ت(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد
 .شكر اهللا نعمة اهللا قوجاني: هـ،تحقيق1397/

، مركز خدمة السنة والسيرة مسند الحارث ،)هـ 282:ت(بن محمد الحارث، أبو محمد الحارث
 .حسين صالح أحمد الباكري: هـ، تحقيق1/1413المدينة المنورة، ط -النبوية
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صـحيح بـن   (اإلحسان في تقريب صحيح بن حبان ، )هـ 354:ت(ابن حبان، محمد بن حبان

  .ؤطشعيب األرناؤ: هـ،تعليق1/1408بيروت، ط -، مؤسسة الرسالة)حبان

/ 1االهنـد، ط  –، دائرة المعارف البريطانيـة  الثقات، )هـ 354:ت(ابن حبان، محمد بن حبان
 .هـ1393

، دار المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، )هـ354: ت(ابن حبان، محمد بن حبان
 .محمود إبراهيم زايد: هـ، تحقيق1/1396حلب، ط -الوعي

 هــ، 1/1406سوريا، ط -،دار الرشيدتقريب التهذيب، )هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي
 .محمد عوامة: تحقيق

، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيـر ، )هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي
 .هـ1/1419دار الكتب العلمية، ط

 -، مطبعة دائرة المعـارف النظاميـة  تهذيب التهذيب، )هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي
 .هـ1/1326طالهند، 

، مجلس دائـرة  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، )هـ 852:ت(ابن حجر، أحمد بن علي
 .هـ2/1392الهند، ط -المعارف العثمانية

 -، دار المعرفـة فتح الباري شرح صحيح البخـاري ، )هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي
  .هـ1379بيروت، 

 بيروت، -، مؤسسة األعلمي للمطبوعاتالميزانلسان ، )هـ852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي
 .هـ2/1390ط

دار ، )عن ابـن المبـارك وغيـره   (البر والصلة، )هـ 246:ت(ابن حرب، الحسين بن الحسن
 . محمد سعيد البخاري: هـ، تحقيق1/1419الرياض، ط -الوطن



244 

-، دار الكتـب العلميـة  المستدرك على الصـحيحين ، )هـ405: ت(الحاكم، محمد بن عبد اهللا
 .مصطفى عبد القادر عطا: هـ، تحقيق1/1411بيروت، ط

 ، مؤسسـة الرسـالة،  مسند اإلمام أحمد بـن حنبـل  ، )هـ241: ت(ابن حنبل، أحمد بن محمد
 .شعيب األرناؤؤط وعادل مرشد وآخرون: هـ، تحقيق1/1421ط

 1بيـروت، ط  -، مؤسسـة الرسـالة  فضائل الصحابة، )هـ 241:ت(ابن حنبل، أحمد بن محمد
 .هـ1403/

نـزار مصـطفى   : ، الناشـر اعتالل القلوب ،)هـ327: ت(الخرائطي، أبو بكر محمد بن جعفر
 .حمدي الدمدراش: هـ، تحقيق2/1421مكة المكرمة، ط -الباز

المنتقى من كتاب مكارم األخالق ومعاليهـا   ،)هـ327: ت(الخرائطي، أبو بكر محمد بن جعفر

 .هـ1406دمشق، -، دار الفكرومحمود طرائقها

 .بيروت -، المكتب اإلسالميصحيح ابن خزيمة، )هـ311: ت(خزيمة، محمد بن إسحاقابن 

بيروت،  –، دار الغرب اإلسالمي تاريخ بغداد، )هـ463: ت(الخطيب البغدادي، أحمد بن علي
 .بشار عواد معروف: هـ، تحقيق1/1422ط

وفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان،   ، )هـ 680: ت(ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد

 .م1/1917بيروت، ط –دار صادر

مهدي المخزومي : ، دار ومكتبة الهالل، تحقيقلعين، ا)هـ170: ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد
 .وإبراهيم السامرائي

 1بيـروت، ط  -، مؤسسـة الرسـالة  سنن الدارقطني ،)هـ385: ت(الدارقطني، علي بن عمر
 .عيب األرناؤؤط وآخرونش: هـ، تحقيق1424/
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 -، دار طيبـة العلل الواردة في األحاديـث النبويـة   ،)هـ385: ت(الدارقطني، علي بن عمر
  .محفوظ الرحمن زين اهللا: هـ، تحقيق1/1405الرياض، ط

دار   ،مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي ،)هـ255: ت(الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن
 .حسين سليم أسد: هـ، تحقيق1/1412السعودية، ط -المغني

 –، المكتبـة العصـرية   سنن أبو داود، )هـ275: ت(أبو داود السجستاني، سليمان بن األشعث
 .محمد محيي الدين عبد الحميد: صيدا، تحقيق

ـ 210: ت(الدوالبي، محمد بن أحمـد  بيـروت،   -، دار ابـن حـزم  الكنـى واألسـماء  ، )هـ
 .هـ1/1421ط

  .، جمعية التربية اإلسالميةالمجالسة وجواهر العلم، )هـ333: ت(الدينوري، أحمد بن مروان

، دار تذكرة الحفـاظ ، )هـ747: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان
 .هـ1/1419بيروت، ط –الكتب العلمية 

، سير أعالم النـبالء  ،)هـ747 :ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان
  .هـ1427القاهرة،  –دار الحديث 

، سير أعالم النـبالء  ،)هـ 747:ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شـعيب  : تحقيق ،هـ3/1405مؤسسة الرسالة، ط

 .األرناؤؤط

العبر في خبـر مـن   ، )هـ747: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان

 .محمد السعيد بن بسيوني زغلول: بيروت، تحقيق –، دار الكتب العلمية غبر

الكاشف في معرفـة   ،)هـ 747:ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان

 .هـ1/1413جدة، ط –دار القبلة من له رواية في الكتب الستة، 



246 

، المغني في الضعفاء، )هـ 747:ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان
  .نور الدين عتر: ، تحقيق)ت.د(، )ن.د(

ميزان االعتدال فـي  ، )هـ747: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان

 .هـ1/1382بيروت، ط –، دار المعرفة نقد الرجال

 .القاهرة –، مكتبة وهبة التفسير والمفسرون،)هـ 1398:ت(الذهبي، محمد السيد حسين

، دار إحيـاء التـراث   التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، )هـ606: ت(الرازي، محمد بن عمر
  .هـ3/1420بيروت، ط –العربي 

لعلوم والحكـم فـي شـرح    جامع ا ،)هـ795: ت(ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد

: هــ، تحقيـق  7/1422بيروت، ط –مؤسسة الرسالة خمسين حديثاً من جوامع الكلم، 
 .شعيب األرناؤوط

/ 1القـاهرة، ط  –، مؤسسة قرطبـة  مسند الروياني، )هـ307: ت(الروياني، محمد بن هارون
 .أيمن علي أبو يماني: تحقيق هـ،1416

 –، دار الحـديث  مناهل العرفان في علوم القرآن، )هـ1367: ت(الزرقاني، محمد عبد العظيم
 .هـ1422،القاهرة

 –، دار المعرفـة  الفائق في غريب الحديث واألثر ،)هـ538: ت(الزمخشري، محمود بن عمر
 .علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم: ، تحقيق2لبنان،ط

ن كثير من األحاديـث  المقاصد الحسنة في بيا ،)هـ902: ت(السخاوي، محمد بن عبد الرحمن

محمـد  : هـ، تحقيـق 1/1405بيروت، ط –، دار الكتاب العربي المشتهرة على األلسنة
 .عثمان الخشت

 –، دار الكتـب العلميـة   الطبقات الكبـرى  ،)هـ230: ت(ابن سعد، أبو عبد اهللا محمد بن سعد
 .محمد عبد القادر عطا: هـ، تحقيق1/1410بيروت، ط
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المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى ، )هـ956: ت(السفيري، محمد بن عمر

 .هـ1/1425بيروت، ط –دار الكتب العلمية  اهللا عليه وسلم من صحيح البخاري،

طبقات الصوفية ويليـه ذكـر النسـوة المتعبـدات      ،)هـ412: ت(السلمي، محمد بن الحسين

 .هـ1/1419بيروت، ط –دار الكتب العلمية  الصوفيات،

بيـروت،   –، دار الجيـل  أسماء المدلسين، )هـ911: ت(د الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، عب
 .محمود محمد محمود حسن نصار: ،تحقيق1ط

 .هـ1400بيروت،  –، دار الكتب العلمية لمسند، ا)هـ204: ت(الشافعي، محمد بن إدريس

، الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلـك ، )هـ385:ت(ابن شاهين، عمر بن أحمد بن عثمان
 .هـ1/1424بيروت، ط –دار الكتب العلمية 

 –، دار الكتـب العلميـة   ، ترتيب األمالي الخميسـية )هـ499: ت(الشجري، يحيى بن الحسين
 .هـ1/1422بيروت، ط

، المجتمع الثقافي مسالك األبصار في ممالك األمصار، )هـ749: ت(شهاب اهللا، أحمد بن يحيى
 .هـ1/1420أبو ظبي، ط –

، كتبـة  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثـار ، )هـ235: ت(ابن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد
 .هـ1/1409الرياض، ط –الرشد 

ـ  369:ت(أبو الشيخ، عبد اهللا بن محمـد  /  1الريـاض، ط  –، دار العاصـمة  العظمـة ، )هـ
 .رضاء اهللا بن محمد إدريس: تحقيق ،هـ1408

 –، دار المأمون للتـراث  الموضوعات، )هـ650: ت(نالصاغاني، الحسين بن محمد بن الحسي
  .هـ2/1405دمشق، ط

 .هـ1/1413بيروت،ط–،دار الكتب العلمية الدعاء،)هـ360:ت(سليمان بن أحمد،الطبراني
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: القـاهرة، تحقيـق   –، دار الحرمين المعجم األوسط، )هـ 360:ت(الطبراني، سليمان بن أحمد
 .إبراهيمطارق بن عوض اهللا وعبد المحسن بن 

بيـروت،   –، المكتـب اإلسـالمي  المعجم الصـغير  ،)هـ360:ت(الطبراني، سليمان بن أحمد
 .هـ1/1405ط

، 2القـاهرة، ط  –، مكتبة ابن تيميـة  المعجم الكبير، )هـ360: ت(الطبراني، سليمان بن أحمد
 .حمدي بن عبد المجيد: تحقيق

 ،، مؤسسة الرسـالة آي القرآنجامع البيان في تأويل ، )هـ310: ت(الطبري، محمد بن جرير
 . أحمد محمد شاكر: هـ، تحقيق1/1420ط

، مؤسسـة  شرح مشـكل اآلثـار   ،)هـ321: ت(الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة
 .شعيب األرناؤوط: هـ، تحقيق1/1415الرسالة، ط

ب، ، عالم الكتشرح معاني اآلثار ،)هـ 321:ت(الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة
  .هـ1/1414ط

 -منشورات الكتب العلمية التفسير ورجاله،، )هـ139: ت(ابن عاشور، محمد الظاهر بن محمد
 .بيروت

ـ 463: ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا  -، دار الكتـب العميـة  االسـتذكار  ،)هـ
  .هـ1/1412ط بيروت،

، دار ابـن  ان العلم وفضـله جامع بي، )هـ463: ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا
 .أبو األشبال الزهيري: هـ، تحقيق1/1414السعودية، ط -الجوزي

 .القاهرة -، دار البيان العربيمدخل إلى التفسير وعلوم القرآنعبد الجواد خلف، 
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مكتبة  ،المنتخب من مسند عبد بن حميد، )هـ249: ت(عبد الحميد،عبد الحميد بن حميد الكثير
 .هـ1/1408القاهرة، ط –السنة 

 -، المكتبة العصريةكشف الخفاء ومزيل االلباس، )هـ1162: ت(العجلوني، إسماعيل بن محمد
 .هـ1/1420ط

االغتباط بمـن روي مـن   ، )هـ841: ت(ابن العجمي، برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن محمد

 .م1/1988القاهرة، ط –، دار الحديث الرواة باالختالط

 –، الكتب العلمية الكامل في ضعفاء الرجال ،)هـ365: ت(أحمد عبد اهللا بن عدي ابن عدي، أبو
 .هـ1/1418بيروت، ط

بيـروت، ط   -، دار المكتبـة العلميـة  الضعفاء الكبير، )هـ322: ت(العقيلي، محمد بن عمرو
 .هـ1/1404

 -اإلسالمية، الجامعة مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريمأبو العالء، عادل بن محمد، 
 .هـ1425المدينة المنورة، 

جامع التحصـيل فـي أحكـام    ، )هـ761: ت(العالئي، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي

 .هـ2/1407بيروت، ط –، عالم الكتب المراسيل

، دار ابـن  شذرات الذهب في أخبار من ذهـب ، )هـ1089: ت(ابن العماد، عبد الحي بن أحمد
 .هـ1/1406دمشق، ط –كثير 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والسـاعة   ،)هـ444: ت(أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد

 .هـ1/1416الرياض، ط –، دار العاصمة وأشراطها

دار  ،عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، )هـ855: ت(العيني، محمود بن أحمد بن موسى
  .بيروت-إحياء التراث العربي
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 .هـ1399، دار الفكر، مقاييس اللغة ،)هـ 395:ت(زكرياابن فارس، أحمد بن فارس بن 

 .بيروت –، دار صادرآثار البالد وأخبار العباد ،)هـ628: ت(القزويني، زكريا بن محمد

/ 3، مكتبـة المعـارف، ط  مباحث في علـوم القـرآن  ، )هـ1420: ت(القطان، مناع بن خليل
 .هـ1421

 .هـ4/1417، طآناألصالن في علوم القرالقيعي، محمد عبد المنعم، 

 .هـ1407، دار الفكر، البداية والنهاية، )هـ774:ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر

ـ 774: ت(ابن كثير، أبو الفداء إسـماعيل بـن عمـر    ، دار، تفسـير القـرآن العظـيم   ، )هـ
 .هـ2/1420ط

افة الدينيـة،  ، مكتبة الثقطبقات الشافعيين، )هـ774: ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر
 .هـ1413

، دار الكتب بحر الفوائد المسمى بمعاني األخبار، )هـ 380:ت(كالباذي، محمد بن أبي إسحاق
 .هـ1/1420بيروت، ط -العلمية

، دار شرح أصول اعتقاد أهل السـنة والجماعـة   ،)هـ418: ت(الاللكائي، هبة اهللا بن الحسن
 .هـ8/1423السعودية، ط -طيبة

: ، دار إحياء التراث العربـي، تحقيـق  سنن ابن ماجه، )هـ273: ت(يزيدابن ماجه، محمد بن 
 .محمد فؤاد عبد الباقي

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال : ، الناشرالموطأ ،)هـ 179:ت(مالك، مالك بن أنس
 .محمد مصطفى األعظمي: تحقيق ،هـ1/1425أبو ظبي، ط -اإلنسانية

بيروت،  –، دار الكتب العلمية الزهد والرقائق، )هـ181: ت(ابن المبارك، عبد اهللا بن المبارك
 .حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق



251 

، دار النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة ، )هـ874: ت(أبو المحاسن، يوسف بن تغري
  .مصر –الكتب 

، مؤسسـة  ل التفسير ومصـادره المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصومحمد علي حسن، 
 .هـ1/1412بيروت، ط -الرسالة

المدينـة   -، مكتبة الدارتعظيم قدر الصالة ،)هـ294: ت(المروزي، محمد بن نصر بن الحجاج
 .هـ1/1406المنورة، ط

بيروت،  –، مؤسسسة الكتب الثقافية لسنة،ا)هـ294: ت(المروزي، محمد بن نصر بن الحجاج
 .هـ1/1408ط

، مؤسسـة  تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال  ، )هـ742: ت(ن عبد الرحمنالمزي، يوسف ب
 .هـ1/1400بيروت، ط -الرسالة

المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا  ،)هـ261: ت(مسلم، مسلم بن الحجاج

محمد فؤاد عبـد  : بيروت، تحقيق –، دار إحياء التراث العربيعليه وسلم وسننه وأيامه
  .الباقي

 .هـ2/1403باكستان، ط -، المجلس العلميجامع معمر بن راشد :ت(معمر، معمر بن راشد

، مجمـع اللغـة   )رواية ابن محـرز (تاريخ ابن معين ،)هـ 233:ت(ابن معين، يحيى بن معين
 .هـ1/1405دمشق، ط –العربية 

للتراث  دار المأمون ،)الدارمي رواية(تاريخ ابن معين، )هـ233: ت(ابن معين، يحيى بن معين
 .أحمد محمد نور يوسف.د: دمشق، تحقيق –

مركـز  : الناشـر ، )الـدوري  رواية(تاريخ ابن معين، )هـ233: ت(ابن معين، يحيى بن معين
 .هـ1/1399مكة المكرمة، ط –البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 
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الواقعة فـي   البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار، )هـ804: ت(ابن الملقن، عمر بن علي

مصـطفى أبـو الغـيظ    : هـ، تحقيق1/1425الرياض، ط –، دار الهجرة الشرح الكبير
 .وآخرون

الفـتح السـماوي   ، )هـ1031: ت(المناوي، زين الدين المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين

 .أحمد مجتبى: الرياض، تحقيق –، دار العاصمة بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي

بيـروت،   –، دار صـادر  لسان العـرب ، )هـ711: ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي
 .هـ3/1414ط

 .هـ1421القاهرة، -،دار الكتاب المصريمناهج المفسرين،)هـ1430:ت(منيع بن عبد الحليم

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن بـن  ، )هـ303: ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب

مكـة   –دار عالم الفوائد ائي وذكر المدلسين وغير ذلك من الفوائد، شعيب بن علي النس
  .هـ1/1423المكرمة، ط

 –، مؤسسـة الرسـالة   السنن الكبرى، )هـ303: ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب
  .حسن عبد المنعم شلبي: هـ، تحقيق1/1421بيروت، ط

، مكتـب المطبوعـات   سنن النسائي، )هـ 303:ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب
  .هـ2/1406حلب، ط –اإلسالمية 

 –دار الوعي  الضعفاء والمتروكـون، ، )هـ303: ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب
  .هـ1/1296حلب، ط

 –، مؤسسة الرسالة عمل اليوم والليلة، )هـ303: ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب
  .فاروق حمادة: هـ،تحقيق2/1406بيروت،ط

السـعادة  :  ، الناشرحلية األولياء وطبقات األصفياء، )هـ 430:ت(أبو نعيم، أحمد بن عبد اهللا
  .هـ 1394بجوار محافظة مصر،
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خالصة األحكام فـي مهمـات   ، )هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف

 .لجملحسين إسماعيل ا: هـ، تحقيق1/1418، طالسنن وقواعد اإلسالم

المنهاج شرح صحيح مسلم بن  ،)هـ 676:ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف

 .هـ2/1392بيروت، ط -دار إحياء التراث العربي، )شرح النووي على مسلم(الحجاج

، مؤسسـة  المصنوع في معرفة الحديث الموضـوع ، )هـ1014: ت(الهروي، علي بن سلطان
 .هـ2/1398بيروت، ط –الرسالة 

، مكتبـة  مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد  ، )هـ807: ت(لهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكرا
 .هـ 1414القاهرة، –القدسي

 –، دار المـأمون  مسند أبو يعلى الموصـلي ، )هـ307: ت(أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى
  .حسين سليم أسد: هـ، تحقيق1/1404دمشق، ط
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Abstract 

In my thesis, I have classified that Hadith of the interpretation  of al- 

Fatiha in al-Razi interpretation and judging them. The accuracy of the 

Hadith has varied. For example, Al Fatiha contained 198 Hadith, 85 

authentic, 12 good, 32 weak, 19 very weak, and 5 are forged. There are 16 

Hadith which I haven’t stooped at. In my thesis, there are 12 transmitted an 
 discontinued Hadith. There are things that were repeated more than once, 

so it was necessary to dpstinguish between the accepted and refused ones. 




