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  ةـــالمقدم
 الھدى رسول على والس�م سلطانه وعظيم بج�له يليق حمدا 
 الحمد

  .وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا

 لذا ا*س�مية؛ الشريعة مصادر من مصدر الحديث أن شك ف� بعد أما
 على النبيلة مقاصدھم واتفقت به، العناية إلى المتقدمين ا.ئمة جھود انصرفت

 في مؤلفاتھم وتعددت وترتيبه، تأليفه يف طرائقھم واختلفت به، والعناية حفظه،
 كل فبينوا ونكارته، وشذوذه، علله،بيان و وس�مته، صحته، في البحث

 عصره، ع�مة ا.ع�م ھؤ>ء بين من فكان سقيم، كل عن وكشفوا صحيح،
 عبد بن محمد A عبدو أب الدين ضياء الحافظ: زمانه وفريد وقته، وباحث
أثرى المكتبة ا*س�مية  الذي المقدسي، حمنالر عبد بن أحمد بن الواحد

 اشتمل الذي الجزءھذا  مؤلفاته نفائس منبمؤلفاته النفيسة ومصنفاته الثمينة، و
  .إسناد غير من حديثا نيخمس على

 به امتازت وما العلماء، فيھا أطنب التي المقدسي الضياء ولمكانة
مع دارسة  الجزء ذاھ تحقيق في رغبت ونفائس؛ درر من احتوته وما مؤلفاته،

  : عن المؤلفات في ھذا الشأن تناولت فيھا

  .نشأة التأليف في أحاديث معدودة -
  .ما اشتملت عليه كتب ھذا الفن من موضوعات -
  .  شروحھا وأشھرھذا الفن من كتب  في ألف ما أشھر -
 نسبة وتحقيق فيه ومنھجه الجزء، لھذا الضياء تأليف سبب تناولت كما -

  .إليه الكتاب
  : التحقيق في منھجي انك وقد

  .المؤلف عن جاء كما ا.حاديث ترقيمت اعتمد -
 أصحاب عند المخرجة الروايات أصول مع النص قابلت -

 .الستة الكتب

 والروايات المخطوطة بين الجوھرية الفروق أثبت -
 .الستة الكتب أصحاب عند المخرجة

 .بيان إلىالتي تحتاج  الغريبة ا.لفاظ معاني بينت -

 .إليھا وعزوت الستة الكتب من يثا.حاد خرجت -

ذكرت أقوال  الشيخين عند مخرج غير الحديث كان إذا -
  . العلماء ل�ستئناس بصحة سند الحديث

ترجمت لراوي الحديث، واكتفيت بذكر اسمه وكنيته  -
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وبعض من مآثره، محي�ً على كتب التراجم إشارًة إلى 
  . أن ھؤ>ء أع�م مشھورة تراجمھم

ي آخر البحث، فھرس اQيات، قمت بعمل فھارس ف -
وفھرس ا.حاديث، وفھرس الرواة، وفھرس 

  . الموضوعات

  . وA أسأل أن يجعله عم�ً خالصاً لوجھه، إنه سميع مجيب

 . وصلى A على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

  *********    
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   ا.ول ثــــالمبح

  التأليـف في أحـــاديث معـــدودة

  ، وأشھر المؤلفات فيه نشأته ، وتطوره 

 A صلى A كان >نتشار التأليف في جمع عدد معين من حديث رسول
  : عليه وسلم، كأجزاء حديثية أسباب منھا

 أربعين أمتي على حفظ من: "وسلم عليه A صلى قوله في النبوي الترغيب  -
  .)١("العلماء زمرة في القيامة يوم جاء السنة من حديثا

 يوم A بعثه دينھا أمر من حديثا أربعين أمتي على حفظ من" رواية وفي
  .                                  )٢("والعلماء الفقھاء  زمرة في القيامة

 يوم له وكنت" الدرداء أبي رواية وفي" عالما فقيھا A بعثه" رواية وفي
  .)٣("وشھيدا شافعا القيامة

  ".شئت الجنة أبواب أي من لأدخ: "له قيلمسعود  ابن رواية وفي

 حديث أنه على مجمعونالمحدثين  فإن الحديث ھذا طرق كثرة ومع
: النووي قال ا.عمال، فضائل في جائز الضعيف بالحديث العمل لكن ضعيف،

  .      )٤(ا.عمال فضائل في الضعيف بالحديث العمل جواز على العلماء اتفق وقد"

 الكتاب فيذكر ھذا العدد  مزية يالنبو الترغيبذلك  إلى أضفنا وإذا
أربعون  العدد حظي حيث أدعى يكون ذلك في التأليف باعث فإن والسنة
اَعْدَنا وَ  إِذْ وَ ( تعالى قوله في مذكورا جاء حيث والسنة الكتاب في بالذكر

)ُموَسى أَْرَبِعيَن َلْيلَةً 
)٥(.  

ِه  ْتَمْمَناَھا ِبَعْشٍر َفَتم< ِميَقاتُ أَ وَ  َواَعْدَنا ُموَسى َث=ِثيَن َلْيَلةً وَ  (: سبحانه وقوله َرب@

هُ  (: وقوله تعالى. )٦()أَْرَبِعيَن َلْيَلةً  ()))) َبَلَغ أَْرَبِعيَن َسَنةً وَ  َحت<ى إَِذا َبَلَغ أَُشد<
1(.  

 ـــــــــــــــــــــ

 .٦/١١٩ القديرفيض )     ١

 .٦/١٢٢ ،٦/١١٩ القديرفيض )     ٢

 .٦/١١٩فيض القدير )     ٣

 .١٥ص النوويةا.ربعون )     ٤

 .البقرة سورة من ٥١ اQية)     ٥

 .من سورة ا.عراف ١٤٢اQية )     ٦
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 طريق من صحيحه في البخاري أخرج السنة، في أيضا ذكره جاء و
 رسول أن عنه A رضي مسعود بن A عبد عن وھب بن زيد عن ا.عمش

A صلى A يوما أربعين أمه بطن في يجمع أحدكم خلق إن: "قال وسلم عليه 
 الملك A يبعث ثم مثله، مضغة يكون ثم مثله، علقة يكون ثم ليلة، وأربعين

 فيه ينفخ ثم سعيد، أم وشقي وعمله، وأجله، رزقه، فيكتب كلمات بأربع فيؤذن
  .)٢(الحديث....." الروح

 له عدد أقل ا.ربعين نأ بذلك العدد ھذا إيثار ووجه: "المناوي ويقول
  .)٣()الخ....صحيح عشر ربع

 مقدمة في بذلك وصرحوا الفن ھذا في فألفوا العلماء أخذالترغيب  وبھذا
 أحمد بن علي بن A عبد بن أحمد ومنھم ا.ربعين بكتب سميت التي مؤلفاتھم
 في يقول إذ النبوية ا.حاديث في اليمنية ا.ربعين كتابه في الوادعي الھمداني

 أمتي على حفظ من البشر سيد عن الخبر ورد لما فإنه:  بعد أما: "مقدمته
  .)٤(..."حديثاً  أربعين جمع في تعالى A استخرت...  حديثا أربعين

 والسلف بالعلماء قتداءا> في الرغبة الفن ھذا في التأليف على البواعث ومن  -
 في تعالى A استخرت وقد: "بقوله النووي عنه عبر ما اوھذ الصالح،

  .)٥("ا.ع�م ا.ئمة بھؤ>ء اقتداء حديثا أربعين جمع

 وإب�غ السنة نشر على العمل القدر بھذا التأليف على أيضا البواعث ومن  -
 ليبلغ: "قوله في وسلم عليه A صلى الرسول به أمر بما والعمل الدين

 فوعاھا مقالتي سمعإمرءاً  A نضر: "وقوله ،)٦("ئبالغا منكم الشاھد

 ـــــــــــــــــــــ
  . من سورة ا.حقاف ١٥اQية )     ١

) المرسلين لعبادنا كلمتنا سبقت ولقد( تعالى قوله باب التوحيد كتاب في البخاري أخرجه)     ٢

٨/١٨٨. 

 .٦/١١٩فيض القدير)     ٣

مركز البحث العلمي برقم ) أ/٧٧(ث النبوية لوحة ا.ربعون اليمينية في ا.حادي)     ٤

)١٠٠٩.( 

 .١٥ا.ربعون النووية ص)     ٥

 أبي بن الرحمن عبد طريق من ١/٨٤ علما بلغ من باب المقدمة، في ماجه ابن أخرجه)     ٦

: فقال النحر يوم سلم عليه A صلى A رسول خطب" بلفظ بكرة أبي أبيه عن بكرة،

 ".غائبال الشاھد ليبلغ"
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 النووية ا.ربعين مقدمة في النووي ذكره ما وھذا ،)١("سمعھا كما فأداھا

 عليه A صلى قوله على بل الحديث ھذا على اعتمادي فليس ھذا ومع"
  .)٢(..." الغائب منكم الشاھد ليبلغ" الصحيح الحديث في وسلم

ا الفن في مؤلفات شتى سميت با.ربعينات، منھا ما فكان التأليف في ھذ
كان محدوداً بعدد أربعين حديثاً، ھذا ھو ا.كثر شيوعاً،  ومنھا ما ھو مشتمل 
على أكثر من ھذا العدد، ومسمى با.ربعين وھو يحوي نيفاً وأربعين حديثاً، 

د فبلغ ومن ذلك ا.ربعين النووية، ومن المؤلفات ما تجاوز فيه مؤلفه ذلك العد
خمسين حديثاً كما فعل الضياء المقدسي في ھذا الجزء الذي نحن بصدده، ومن 

  . العلماء من بلغ بمؤلفه ثمانين حديثاً، ومائة حديث، ومائتي حديث وغير ذلك

 عليه A صلى الرسول قول عليه يصدق الذي الحد جمع أرادوا ولعلھم
 على جمع من: "وسلم عليه A صلى قوله في الوارد الثواببه  وينال وسلم
  .على ا.ربعين بالزيادة فعملوا حديثا أربعين أمتي

 أو الدين أصول موضوع تتناول التي ا.حاديث أنرأى  بعضھم أن أو
 أو الخمسين في تكون أنھاأى ر وبعضھم حديثا، أربعين في تنحصر غيره

  .�ً كام رآه ما استوفى حتى مؤلفه في فزاد رآه مما ذلك غير أو السبعين

 في الوارد الثوابيتحقق  حديثا أربعين جمعب أن فھم بعضھم يكون قد أو  -
  .ذلك وغير الثواب، يتضاعف العدد وبمضاعفة الحديث،

 على فزادوا الكثرة، عن الكناية الحديث في با.ربعين المقصود أن أو  -
  .تحديدا > بيانا قلي� ا.ربعين

 ا.حاديث،عشرات  باب كل وتحت اباب أربعين با.ربعين المراد أن أو  -
 بن أحمد الدين شمسوذلك كا.ربعين لgمام  الكثرة، عن كناية وذلك

 كتابه اشتمل حيث ،)ھـ٤٥٢( سنة المتوفى الشافعي علي بن الحسين
 ـــــــــــــــــــــ

 في والترمذي ،٣/٣٢١ العلم نشر فضل باب العلم، كتاب سننه، في داود أبو أخرجه)     ١

 بن الرحمن عبد طريق من ك�ھما ،٤/١٤١ السماع تبليغ على الحث باب العلم، كتاب
 بلفظ وسلم عليه A صلى A رسول عن ثابت بن زيد عن أبيه عن عثمان بن أبان

 أفقه ھو من إلى فقه حامل فرب غيره يبلغه حتى فحفظه حديثا امن سمع امرأ A نضر"
 ،١/٨٥ علما بلغ من باب المقدمة، سننه في ماجه وابن ،"بفقيه ليس فقه حامل ورب منه،

 رسول عن ثابت بن زيد عن أبيه عن ا.نصاري، ھبيرة أبي عباد بن يحيى طريق من
A صلى A نضر" بلفظ وسلم عليه A غير فقه حامل فرب فبلغھا مقالتي سمع امرأ 

 ...".فقيه

 .١٥ا.ربعون النووية ص)     ٢
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  . باباً  أربعين على مرتبة حديث مائة على ا.خ�ق في با.ربعين المسمى

 اختلفت فقدالحديثية  جزاءا. تلك عليھا اشتملت التي الموضوعات أما
 عليھا التي الكلية ا.حاديث على مؤلفه حوى من فمنھم آخر، إلى مؤلف من

  -:ا.ئمة ھؤ>ء ومن ربعه، أو ثلثه، أو نصفه، أو ا*س�م، مدار

 التي ا.حاديث النووية ا.ربعين كتابه في جمع حيث" النووي ا*مام
 جمع –) الكلية ا.حاديث( اهوسم) ھـ٦٤٣( سنة المتوفى الص�ح ابن جمعھا

 من حكمھا في كان وما عليھا، الدين مدار إن يقال التي الجوامع ا.حاديث فيه
 وأربعين اثنين تمام النووي إليھا أضاف حيث – الوجيزة الجامعة ا.حاديث

 أھم أربعين جمع رأيت وقد" مقدمته في وقال با.ربعين، كتابه وسمى حديثا،
 منھا حديث ذلك،وكل جميع على مشتملة حديثا ونأربع وھي كله، ھذا من

 أو عليه، ا*س�م مدار بأن العلماء وصفه وقد الدين، قواعد من عظيمة قاعدة
 مقدمة في النووي ا*مام بين وقد ،)١("ذلك نحو أو ثلثه، أو ا*س�م، نصف

 جمع من العلماء من ثم:" فقال ا.ربعين كتب عليه اشتملت ما ا.ربعين
 الجھاد، في وبعضھم الفروع، في وبعضھم الدين، أصول في ا.ربعين
 مقاصد وكلھا الخطب، في وبعضھم اQداب، في وبعضھم الزھد، في وبعضھم
  .)٢("قاصديھا عن A رضي صالحة

 كا*مام والصفات ا.سماء توحيد المتضمنة ا.حاديث جمع من ومنھم
 ومنھم ،)٣()لعالمينا رب صفات في ا.ربعين( كتابه في الذھبي الدين شمس

عشرون  عنھم رواھا الصحابة، من أربعين عن أحاديث بجمع مؤلفه خص من
) ينــا.ربع ا.صحاب عن العشرين المشايخ مسانيد من ا.ربعين( ككتاب
  .)٤(القشيري نصر أبي بن عمر بن A سعدعبد أبي لgمام

 نينالمؤم أمھات مناقب في حديثا أربعين بجمع مؤلفه خص من ومنھم
 بن الرحمن عبد منصور .بي المؤمنين أمھات مناقب في ا.ربعين ككتاب
  .)٥()ھـ٦٢٠( سنة المتوفى الشافعي عساكر بن A ھبة بن الحسن بن محمد

 ـــــــــــــــــــــ

 .١٦ا.ربعون النووية بشرح ا*مام ابن دقيق العيد ص)     ١

 .١٥ص العيد دقيق بان ا*مام بشرح النوويةا.ربعون )     ٢

 .المنورة حققه عبد القادر بن محمد عطا ضوفي وطبع بمكتبة العلوم والحكم بالمدينة)     ٣

 .بالكويت المع� مكتبة ونشرعن بدار A، عبد بن بدر بتحقيق طبع)     ٤

 .طبع بدار الفكر بدمشق بتحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير)     ٥



  -٧-

 كا.ربعون العلم أبواب من باب كل في، حديثا أربعين جمع من ومنھم
  .الھمداني دأحم بن علي بن A عبد بن .حمد النبوية ا.حاديث في اليمنية

 ا*س�م حفاظ من حافظا أربعين عن حديثا أربعين جمع من ومنھم
 المرتبة كا.ربعين الحفاظ، من أربعة عشر كل من طبقات عشر على ورتبھا

 حاتم بن المفضل بن علي الحسني أب الدين لشرف ا.ربعين طبقات على
  .)١()ھـ٦١١( سنة المتوفى المالكي المقدسي

 مكة البقاع بأشرف وبدأ البلدان على ورتبھا حديثا نأربعي جمع من ومنھم
 بن أحمد طاھر .بي)) المعين عن فيه ما بتعيين المستغنى ا.ربعين(( ككتاب
  .)٢()ھـ٥٧٦( سنة المتوفى السلفي إبراھيم بن أحمد بن محمد

 في حديثا ا.ربعين(( ككتاب والحكم المواعظ في جعلھا من ومنھم
 سنة المتوفى أحمد بن A عبيد بن علي بن لمحمد)) والحكم المواعظ

  .)٣()ھـ٤٩٤(

 في ا.ربعين ككتاب النبوية ا.جوبة في حديثاً  أربعين جمع من ومنھم
 يوسف بن إسماعيل بن أحمد الخير .بي الدينية ا.سئلة عن النبوية ا.جوبة

  .)٤()ھـ٥٨٩( سنة المتوفى القزويني

  :يلي ما اEربعين في ألف ما أشھر ومن

 في صنف من أول وھو ،)٥(الحنظلي المبارك بن A لعبدا.ربعون   - ١

  .ا.ربعين

  .)٧()ھـ٢٣٤( سنة المتوفى النيسابوري حرب بن .حمد )٦(ا.ربعين  - ٢

  .ھـ)٢٤٢( سنة المتوفى الطوسي أسلم بن لمحمدا.ربعين   - ٣

 ـــــــــــــــــــــ

 عن تصور حديث) ٢١٣( برقم القرى أم بجامعة العلمي البحث بمركز نسخة منه يوجد)     ١

 .الظاھرية المكتبة

 ).١٢٤١( برقم الظاھرية بمكتبة نسخة منه يوجد)     ٢

 .حديث) ٦٣٧( برقم القرى أم بجامعة العلمي البحث بمركز صورة منه يوجد)     ٣

 ).حديث ١١٥٨(ينظر صورة منه بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم )     ٤

 .١/١٠٦، كشف الظنون ٢٠١الرسالة المستطرفة ص)     ٥

  ". ا.ربعين"ر بلفظ ھكذا وردت في المصاد)    ٦

 .١/١٠٥ الظنون كشف)     ٧



  -٨-

  .)١()ھـ٣٠٣( سنة المتوفى النسوي سفيان بن للحسنا.ربعين   - ٤

 البغدادي الحافظ قطني الدار عمر بن علي الحسين .بي.ربعين ا  - ٥
  .)٢()ھـ٣٠٥( سنة المتوفى

 سنة المتوفى ا.جري الحسين بن محمد بكر .بي ا.ربعين كتاب  - ٦
  .)٣()ھـ٣٦٠(

  .)٤()ھـ٣٨٨( سنة المتوفى الجوزقي A عبد بن محمد بكر .بي ا.ربعين  -  ٧

 )٥(الك�باذي إسحاق بن محمد ا*س�م تاج بكر .بي ا.ربعين كتاب  - ٨

  .)٦()ھـ٣٨٠( سنة المتوفى

 بالحاكم المعروف النيسابوري A عبد بن محمد عبدA .بيا.ربعين   - ٩
  .)٧()ھـ٤٠٥( سنة المتوفى

 سنة المتوفى السلمي حسين بن محمد الرحمن عبد .بي ا.ربعين  - ١٠
  .)٨()ھـ٤١٢(

 بن حفص بن A عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد سعد .بي ا.ربعون،  -  ١١
  .)٩()ھـ٤١٢( سنة المتوفى الماليني ا.نصاري الخليل

  .)١٠()ھـ٤٣٠( سنة المتوفى A عبد بن أحمد ا.صفھاني نعيم .بي ا.ربعين  - ١٢

 إسماعيل بن أحمد بن الرحمن عبد بن إسماعيل عثمان .بي ،ا.ربعين  -  ١٣
 ـــــــــــــــــــــ

 .١٠٢الرسالة المستطرفة ص)     ١

 .١/١٠٤، كشف الظنون ١٠٢الرسالة المستطرفة ص)     ٢

 .١/١٠٤كشف الظنون )     ٣

 .١/١٠٤، كشف الظنون ١٠٢الرسالة المستطرفة ص)     ٤

 .بخارى من كبيرة محلة ك�باذ إلى نسبة)     ٥

 .١/١٠٤ الظنون كشف ،١٠٣ص المستطرفة ةالرسال)     ٦

 .١/١٠٤، كشف الظنون ١٠٢الرسالة المستطرفة ص)     ٧

 .١/١٠٤، كشف الظنون ١٠٢الرسالة المستطرفة ص)     ٨

 .ھراة أعمال من مالين إلى نسبة)     ٩

 .١/١٠٤، كشف الظنون ١٠٢الرسالة المستطرفة ص)     ١٠



  -٩-

  .)٢()ھـ٤٤٤( سنة توفىالم )١(الصابوني إبراھيم بن

 البيھقي علي بن الحسين بن أحمد بكر .بي ا.خ�ق فيا.ربعين   -  ١٤
  .)٣( )ھـ٤٥٨( سنة المتوفى

القشيري  النيسابوري ھوازن بن الكريم عبد القاسم أبي لgماما.ربعين   -  ١٥
  .)٤()ھـ٤٦٥(

 بإبن المعروف ا.صفھاني إبراھيم بن محمد بكر .بيا.ربعين   -  ١٦
  .)٥()ھـ٤٦٦( سنة المتوفى لمقرئا

 المتوفى ا.صفھاني الفضل بن القاسم A عبد أبي للحافظ ،ا.ربعين  -  ١٧
  .)٦()ھـ٤٨٩( سنة

 سنة المتوفى الشھرستاني الفضل بن محمد بن A لعبد ،ا.ربعين  -  ١٨
  .)٧()ھـ٥٤٨(

 المتوفى الدمشقي عساكر بن حسن بن علي القاسم .بي ا.ربعون،  -  ١٩
  .)٨()ھـ٥٧١( نةس

 بن محمد الفتوح .بي اليقين، منازل إلى السائرين إرشاد فيا.ربعين   -  ٢٠
 حديثا أربعين فيه جمع ،)ھـ٥٥٥( سنة المتوفى الطائي علي بن محمد

  .الصحابة من واحد عن حديث كل شيخا، أربعين عن مسموعاته من

 محمد بن A بدع بن علي بن محمد بكر أبي للحافظ العلوية،ا.ربعين   -  ٢١
  ).ھـ٥٦٣( سنة المتوفى ا.نصاري ياسر بن

 )٩()ھـ٥٧٦( سنة المتوفى السلفي محمد بن أحمد طاھر .بي ،ا.ربعين  -  ٢٢

 ـــــــــــــــــــــ

 .الصابون إلى نسبة)     ١

 .١/١٠٤ الظنون كشف ،١٠٣ص المستطرفة الةالرس)     ٢

 .١٠٢الرسالة المستطرفة ص)     ٣

 .١/١٠٨ الظنون كشف)     ٤

 .١/١٠٤، كشف الظنون ١٠٢الرسالة المستطرفة ص)     ٥

 .١/١٠٥ الظنون كشف)     ٦

 .١/١٠٧ الظنون كشف)     ٧

 .١/١٠٥ الظنون كشف)     ٨



  -١٠-

 أربعين في شيخا أربعين من حديثا أربعين فيه جمع( )١()ھـ٥٧٦(

  ).مدينة

 بن 
 ا عبد بن علي بن محمد نصر أبو للقاضي الودعانية،ا.ربعين   -  ٢٣
  .)٢()ھـ٥٩٤( سنة فىالمتو ودعان

 الصيف أبي بن A عبد بن إسماعيل بن محمد A عبد .بيا.ربعين   -  ٢٤
  .)٣()ھـ٦٠٧( سنة المتوفى الشافعي المكي اليمني

 الرھاوي الرحمن عبد بن A عبد بن عبدالقاھر محمد .بيا.ربعين   -  ٢٥
  .)٤()ھـ٦١٢( سنة المتوفى

 المعروف أحمد بن محمد الدين لشمس ا.ربعين، لفظ فيا.ربعين   -  ٢٦
  .)٥()ھـ٦٣٠( سنة المتوفى اليمني البطال بابن

 المتوفى اليمني أحمد بن لمحمد والصباح، المساء أذكار فيا.ربعين   -  ٢٧
  .)٦()ھـ٦٣٠( سنة

 أبي الدين جمال للحافظ والزيارة، الحج فضل في المختارةا.ربعين   -  ٢٨
  .)٧()ھـ٦٦٣( سنة المتوفى لسيا.ند مسدى بن يوسف بن محمد بكر

 الشافعي النووي شرف بن يحي الدين محي المحدث لgماما.ربعين   -  ٢٩
  .)٨()ھـ٦٧٦( سنة المتوفى

 المتوفى الحلبي الظاھري بن محمد بن أحمد العباس .بيا.ربعين   -  ٣٠

 ـــــــــــــــــــــ

 .١/١٠٥نون ، كشف الظ١٠٢الرسالة المستطرفة ص)     ١

 .١/١٠٩ الظنون كشف)     ٢

 .١٠٣ص المستطرفة الرسالة    ) ٣

ھذه نسبة إلى الرھا وھي مدينة من  –الرھاوي بضم الراء وفتح الھاء في آخرھا واو )     ٤

 .٢/٤٥ب�د بالجزيرة، اللباب 

 .١/١٠٤ الظنون كشف)     ٥

 .١/١٠٤ الظنون كشف)     ٦

 .١/١٠٨ الظنون كشف)     ٧

 .١/١٠٩ الظنون كشف    ) ٨



  -١١-

  .)١()ھـ٦٩٦( سنة

  .)٢()ھـ٧٣٤( سنة المتوفى القاضي المالكي حسن بن *براھيم نيا.ربع  -  ٣١

  .)٢()ھـ٧٣٤(
 سنة المتوفى الواني محمد بن A عبد الدين لشرف البلدانية،ا.ربعون   -  ٣٢

  .)٣()ھـ٧٤٩(

 سنة المتوفى الحنبلي العبادي محمد بن ليوسف الصحيحة،ا.ربعين   -  ٣٣
  .)٤()ھـ٧٧٦(

 المكي الطبري A عبد بن أحمد الدين لمحب الحج، فيا.ربعين   -  ٣٤
  .)٥()ھـ٧٩٤( سنة المتوفى

) وأوجز وأفصح أصح ھو ما منه أختار( الجزري بن>ا.ربعين   -  ٣٥
  .)٦()ھـ٨٣٠( سنة المتوفى الجزري محمد بن محمد الدين لشمس

 حجر بن علي بن أحمد الفضل أبي ا*س�م لشيخ المتباينة،ا.ربعين   -  ٣٦
  .)٨( )٧()ھـ٨٥٢( سنة المتوفى العسق�ني

  .)٩()ھـ٩٦٠( سنة المتوفى يالروم علي بن لمحمد ،ا.ربعين  -  ٣٧

  ).ھـ٩٦٣( سنة المتوفى الروني مصطفى بن .حمد ،ا.ربعين  -  ٣٨

 المكي الھيثمي حجر بن أحمد الدين شھاب للشيخ العدلية،ا.ربعين   -  ٣٩
 والعادل بالعدل يتعلق ما بأسانيده فيه جمع ،)ھـ٩٧٣( سنة المتوفى
  .خان سليمان السلطان إلى وأھداھا

 ـــــــــــــــــــــ

 .١/١٠٥ الظنون كشف)     ١

 .١/١٠٥ الظنون كشف)     ٢

 .١/١٠٥ الظنون كشف)     ٣

 .١/١٠٦ الظنون كشف)     ٤

 .١/١٠٥ الظنون كشف)     ٥

 .١/١٠٤ الظنون كشف)     ٦

 .١/١٠٨ الظنون كشف)     ٧

 .١/١٠٧لخصه القاضي عز الدين محمد بن جماعة، كشف الظنون )     ٨

 .١/١٠٥ الظنون كشف)     ٩



  -١٢-

 القلقشندي علي بن إبراھيم الدين لجمال ا*سناد، عشارياتن ا.ربعي  -  ٤٠
  .)١()ھـ٩٦٠( سنة المتوفى الشافعي

 المتوفى السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين لج�ل ،ا.ربعين  -  ٤١
  .)٢()ھـ٩١١( سنة

 أربعينثنتين و فيه جمع النووي ا*مام كتاب:  شھرة الكتب ھذه وأكثر
 أو ا*س�م مدار عليه الدين قواعد من عظيمة دةقاع منھا حديث كل حديثا،

 ا*مامان أخرجھا مما أحاديثه وبعض الصحة فيه والتزم ذلك، نحو أو ثلثه
 العلماء وتناوله شھرته ذاعت وقد أسانيدھا، حذف أنه إ> ومسلم، البخاري
  .بالشرح

 المعروف أحمد بن الرحمن عبد الدين زين الحافظ ا*مام شرحه وممن
  .والحكم العلوم جامع سماه) ھـ٧٩٥( سنة المتوفى الحنبلي البغدادي برج بابن

  : من كل شرحه كما
 سنة المتوفى الحنبلي الطوفي القوي عبد بن سليمان الدين نجم  - ١

  ).ھـ٧١٠(
  ).ھـ٧٣١( سنة المتوفى الفاكھي علي بن عمر الدين تاج  - ٢
  ).ھـ٨٠٤( سنة المتوفى التبريزي الحسن بن يوسف الدين جمال  - ٣
 المتوفى) المعين فيض( المسمى شرحه في البلبيس عمر حفص أبي  - ٤

  ).ھـ٨٥٥( سنة
  ).ھـ٨٥٢( سنة المتوفى الخجندي أحمد بن إبراھيم الدين برھان  - ٥
  .الشيرازي بكر أبي بن محمد بن أحمد  - ٦
 النووية ا.ربعين فوائد نثر:  وسماه الملطي محمد بن سريجا الدين زين  - ٧

  ).ھـ٧٨٨( سنة المتوفى النووية، ا.ربعين فوائد نشر في
  ).البھية الجواھر( سماه الشبشيري، المصري محمد الدين ولي  - ٨
 العلوي، A عبد الدين سيف ابن ا.مير بن منصور بن مسعود الحافظ  - ٩

  ).الكافي( سماه
  ).ھـ٩٠٥( سنة المتوفى الرحمن، عبد الدين صفي بن الدين معين  -  ١٠
  ).ھـ٩٧٩( سنة المتوفى السعدي، محمد الدين مصلح ع�مةال  -  ١١
 الفتح وسماه) ھـ٩٧٤( سنة المتوفى المكي الھيثمي حجر بن أحمد  -  ١٢

 ـــــــــــــــــــــ

 .١/١٠٧ الظنون كشف)     ١

 .١/١٠٨ الظنون كشف)     ٢



  -١٣-

  .المبين
 ومنھاج الطالبين سراج سماه، ا*بجي، A عبد بن محمد الدين نور  -  ١٣

  ).فارسي شرح( العابدين،
  ).ھـ١٠٤٤( نةس المتوفى الھروي المكي القاري علي الم�  -  ١٤
 ،)ھـ٨٠٤( سنة المتوفى الملقن، ابن علي بن عمر الدين سراج  -  ١٥

 سنة المتوفى حجر بن علي بن أحمد الدين شھاب لgمام وتخريجه
  .العالية با.سانيد خرجه) ھـ٨٥٢(

  : أما أشھر ما ألف في الخمسين
الخمسين في أصول الدين مختصر لgمام فخر الدين محمد  -

  . )١( )٦٠٦(المتوفى سنة بن عمر الرازي، 

جزء فيه خمسين حديثاً لضياء المقدسي وھو الذي بين  -
  . أيدينا

  : وأما أشھر ما ألف في الثمانينات
الثمانون في الحديث .بي بكر محمد بن حسين اQجري المتوفى سنة 

  . )٢( )ھـ٣٦٠(

  : أما أشھر ما ألف في المائة
ح الدين المائة المنتقاة من صحيح مسلم، للحافظ ص� -

الع�ئي الدمشقي، أبو سعيد خليل بن كيكلدي، المتوفى 
  . )٣( )ھـ٧٦١(سنة 

المائة المنتقاة من الترمذي، للحافظ ص�ح الدين الع�ئي  -
  . )٤(أيضاً 

المائة .بي محمد بن عبدالرحمن بن أبي شريح، وھي أقل  -
  . من مائة حديث

  . المائة .بي إسماعيل عبدA بن محمد الھروي -
ئة النتقاة من مسند العشرة للجمال أحمد بن محمد الما -

  . الظاھري

 ـــــــــــــــــــــ

 . ١/٥٥٦كشف الظنون )     ١

 . ١/٤١٩الظنون  كشف)     ٢

 . ٢/٤٨٠ الظنون كشف)     ٣

 . ٢/٤٨٠ الظنون كشف)     ٤



  -١٤-

المائة المنتقاة من صحيح البخاري .بي العباس أحمد بن  -
  . عبدالحليم ابن تيمية

  . المائة المتباينة ا.سانيد .بي عبدA محمد السروجي -
  : وأشھر ما ألف في المائتين

  . )١(صابونيالمائتين .بي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن ال -

 ـــــــــــــــــــــ

 ). ب/١١٢(صلة الخلف بموصول السلف )     ١



  -١٥-

  المبحـــث الثاني 

  في دراسة الكتاب 
  

  : التعريف بالكتاب: المطلب ا.ول

 ا.سطر وعدد مقروء وخطه لوحة) ١٢( فيمخطوطاً  الكتاب يقع
 من الضياء به حدث قد والمخطوط سطرا،) ١٦( الواحدة الصفحة في

  . جاء ذلك مكتوباً على غ�ف المخطوط مرة، عشر أحد نسخته
ضمن  بدمشق، الظاھرية المكتبة فيسخة وحيدة محفوظة وھذه الن

  ).١٤١ – ١٢٩ ق( ٥٢ مجموع
 A رحمه المؤلف حياة في إحداھا كانت سماعات المخطوط وعلى

  .)١()ھـ٦٤١( سنة

 ـــــــــــــــــــــ

 رقم ،٣٣١ص الحديث فھرس – الظاھرية الكتب دار مخطوطات فھرس ينظر)     ١

)١٢٢٩.( 



  -١٦-

  : الكتاب نسبة: الثاني المطلب

> يساورني أدنى شك في نسبة ھذا المخطوط للحافظ ضياء الدين محمد 
  : ي، وذلك لما يأتيبن عبدالواحد المقدس

 بغير" حديثا خمسون فيه )١(جزء" بلفظ الكتاب غ�ف على مثبتا جاء ما  -١
 أحمد بن الواحد عبد بن محمد الدين ضياء الحافظ ا*مام الشيخ جمع إسناد

  . عنه الحمصي إبراھيم بن عثمان عمرو أبي رواية A رحمه المقدسي
 يسر رب الرحيم الرحمن A بسم": بقوله الكتاب أول في مثبتا جاء ما  -٢

 المقدسي الواحد عبد بن محمد الدين ضياء الحافظ ا*مام الشيخ قال وأعن،
."...  

  -: منھا الكتاب، غ�فعلى  السماعات من جاء ما  -٣
 وحسين) الحراني عمر بن محمد بن إسماعيل( سماع  -أ 

ء بقا بن علي بن محمد بن وعلى المؤذن A عبد بن
 الحجة ذي من ا.وسط العشر في الجمعة يوم الدمشقي

  .وستمائة وأربعين إحدى سنة
 على بقراءتهي الحمص إبراھيم بن عثمان وسماع  -ب 

  .السنة من الحجة ذي من العشرين ا.حد يوم المؤلف
  

 ـــــــــــــــــــــ

تأليف يجمع أحاديث مروية عن راو واحد أو إسناد حديث واحد، أو يجمع : الجزء)     ١

موضوعات جزئية كجزء القراءة خلف ا*مام للبخاري، أو يجمع أحاديث أنتخبھا 

 . ٢٠٩ينظر منھج النقد في علوم الحديث، ص. المؤلف لما وقع لھا في نفسه



  -١٧-

  : جزءال ھذا في الضياء منھج: الثالث المطلب

 نھجهم تميز قد كان وإن منھجه، تبين بمقدمة ھذا لكتابه الضياء يقدم لم
  :يلي بما الكتاب ھذا في
  .)١(فقط ا.على الراوي وذكر الحديث إسناد حذف   - ١
  .الصحيحين من أحاديثه معظم استخراج  - ٢
  ا.بواب، على الجزء ھذا أحاديث رتب   - ٣
 ترك من إثم( باب ذكر ثم أحاديث أربعة فيه وذكر) الص�ة تارك( بباب فبدأ -

 .)٢(اديثأح ث�ثة فيه وذكر) الجماعة ص�ة

  . )٣(أحاديث ث�ثة فيه وذكر) الجمعة ترك من إثم( ذكر -

  .)٤(أحاديث ث�ثة فيه وذكر) سجوده و> ركوعه يتم > من( ذكر -

  .)٥(أحاديث ستة فيه وذكر) الزكاة مانع( في ذكر ما -

  .)٦(واحدا حديثا فيه وذكر) الخمر في لُعن( من ذكر -

  .)٧(أحاديث ستة) الخمر مدمن( ذكر -

 أن دون متتالية أحاديث سرد ذلك بعد ثم )٨()يتب لم إذا الخمر شارب( ذكر -
 بإثم  تتعلق أحاديث فذكر الجزء، أول في يفعل كان كما عنوانا لھا يذكر

 والرفق الكاذبة، اليمين وإثم الك�ب، واقتناء الحقوق، وأداء التصوير،
  .)٩(بالحيوان

 مع غيرھم أو الستة كتبال أصحاب من أخرجه من إلى الحديث عزو  - ٤
 الحصيب بن بريدة عن( كقوله أحيانا باختصار العلماء أقوال ذكر

 يقول وسلم عليه A صلى A رسول سمعت قال عنه A رضي ا.سلمي
 في أحمد ا*مام رواه" كفر فقد تركھا فمن الص�ة ترك وبينھم بيننا:"

 ـــــــــــــــــــــ

 .وھكذا) ٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢( حديث ينظر)     ١

 . ينظر الحديث ا.ول، والحديث الخامس)     ٢

 . السابع الحديث ينظر)     ٣

 . ينظر الحديث العاشر)     ٤

 . عشر الثالث الحديث ينظر)     ٥

 . عشر الثامن الحديث ينظر)     ٦

 . العشرون الحديث ينظر)     ٧

 . س والعشرونينظر الحديث الخام)     ٨

 .٥٠ - ٢٦ينظر ا.حاديث من الحديث )     ٩



  -١٨-

  :قوله أيضا ذلك ومن ،)١(صحيح حديث وقال والترمذي والنسائي مسنده
 A رسول قال قال البدري عمرو بن عقبة مسعود أبي عن -

 صلبه الرجل يقيم > ص�ة تجزئ >:" وسلم عليه صلى
 ماجة وابن داود أبو رواه ،"والسجود الركوع في فيھا

  ).)٢(صحيح حسن حديث وقال والترمذي، والنسائي
 دون إليھما عزاه الصحيحين في مخرجا الحديث كان فإذا -

  .الحديث تصحيح في العلماء أقوال ذكر
 صلى A رسول رجل أتى: " قال ھريرة أبي عن كقوله -

A رسول يا: فقال وسلم عليه A :قال؟ أعظم الصدقة أي :
 الغنى، وتأمل الفقر تخش شحيح صحيح وأنت تتصدق أن
 كذا ولف�ن كذا لف�ن قلت الحلقوم بلغت إذا حتى تمھل و>
  .ومسلم البخاري رواه" �نلف كان وقد أ>

:  كقوله الصحابة من رواه من إلى يعزوه الصحيحين غير في كان وإن  -
 الخمر مدمن:"  قال وسلم عليه A صلى A رسول عن ھريرة أبي عن

 من جماعة الحديث ھذا وروى ماجه بن A عبد أبو رواه" وثن كعابد
 وعبد عباس بن A بدع منھم وسلم، عليه A صلى النبي عن الصحابة

A وغيره العاص، بن عمرو بن.  
  : كقوله اللفظ اخت�ف على تنبيهال  -   

 نقصت ما:" وسلم عليه A صلى A رسول قال: قال ھريرة أبي عن -
 رفعه إ> 
 تواضع أحد وما عزا إ> عفا من A وزاد مال، من صدقه

A بمعناه مسلم رواه" وجل عزو.  

 ـــــــــــــــــــــ

 . ينظر الحديث الثاني)     ١

 . ينظر الحديث الثاني عشر)     ٢



  -١٩-

  : ھذا لكتابه الضياء تأليف سبب:  الرابع المطلب

 خ�ل ومن الجزء، لھذا تأليفه سبب فيھا يبين مقدمة الضياء يكتب لم
  : تناولت والتي أحاديثه استقراء

 والمحافظة أدائھا وكيفية) الص�ة( ا*س�م أركان من الثاني الركن  - ١
  .فيھا المتھاون وعقوبة جماعة في عليھا

 إخراجھا ووجوب فرضيتھا) الزكاة( ا*س�م أركان نم الثالث الركن  - ٢
  .دفعھا عن الممتنعين لمرتدينل بكر أبي وحرب مانعھا، وعقوبة

 المسلم بسلوك تتعلق أحاديث بذكر ا.خ�ق في والترھيب الترغيب  - ٣
 وا*خ�ل الحقوق، ومنع والربا، وتحريمه، إثمه وبيان الخمر كشرب
 النياحة، وحكم الموبقات، السبع وبيان المظالم، في والتساھل بالعھود
 جاءت كما كل، وحكم وعقوبته، المحلل وتعريف للنساء، القبور وزيارة

  .ا.عمال فضائل وكذلك ا.حاديث، به
 دون ا*س�م أركان من بركنين تتعلق أحاديث على الجزء ھذا فاشتمال

 مع،المجت بسلوكيات تتعلق شتى بموضوعات تتعلق أحاديث وعلى غيرھما،
 تأليف من الضياء قصد أن على قاطعة د>لة يدل فيھا الشرع أمر مخالفة يكثر
 لبيان ملحة الحاجة أن رأى حيث عصره في فسد ما إص�ح ھو الجزء ھذا
  .ذلك في الدين أمر

  : يلي ما التأليف أسباب من فكأن
 فأراد آنذاك، الدينية بالشعائر وا>ستخفاف A شرع على الناس جرأة  - ١

 وسھولة بيسر التربوية ا.ساليب تقديم في وحنكته ببراعته، لمؤلفا
  .بذلك إخبارھم دون وتعليمھم الناس عامة *فادة

 الحفظ سريعة والحكم والمشرب المأخذ سھلة) حديثية( علمية مادة تقديم  - ٢
 عند صةاخ بھا والعمل حفظھا من الناس ليتمكن القلب على والتأثير

 حكم وتبين منھا ا.حاديث ھذه تحذر التي قاتوالموب المنكراتء نشو
  .فاعلھا

 لnطفال) حفظية( تحفة الكتاب ھذا عليھا اشتمل التي ا.حاديث ھذه تعد  - ٣
  .به والتمسك A دين على لتربيتھم

  .تأليفھا وفي فيھا والتنوع مصنفاتھم في وتقليدھم ا.ع�م ا.ئمة مجارات  - ٤
 المنھج لبيان ا.حاديث ھذه على عدھمب ومن عصره أبناء إط�ع فأراد 

  .أعلم وA به، والعمل اتباعه المسلم على يلزم الذي الصحيح



  -٢٠-

  ثالثال ثـــالمبح
  في ترجمة المؤلف ترجمة موجزة 

  

  :  اسمه
 عبد بن محمد

 الدين ضياء إسماعيل بن الرحمن عبد بن أحمد بن لواحدا
  .ليالحنب الدمشقي ثم المقدسي A عبد أبو الحافظ
  

  :  مولده
 من السادس في بدمشق قاسيون بجبل المبارك بالدير A رحمه ولد
  . )١(وخمسمائة وستين تسع سنة اQخرة جمادى

  

  : نشأته
 وخلق وص�ح علم ذا A لكتاب حافظ فوالده دينية، بيئة في الضياء نشأ

 في لھا وترجم كالمنذري، الحفاظ كبار عنھا أخذ محدثة ووالدته ،)٢(وف�ح

  .)٤(والموفق  )٣(عمر أبو العالمان ھما وأخواله التكملة، كتاب

 – ٥٦٤( الواحد عبد بن أحمد فأكبرھم ومحدثون، علماء وإخوته
  .)٥(بخاري بابن المعروف العباس أبو الدين شمس) ھـ٦٢٣

 المسمى خاله كتاب طويلة مدة درس الواحد، عبد بن الرحيم عبد والثاني
  .)٦(ومروءة ورع ذا إماما وكان الكافي،

 العلم بيوت بين متنق� كنفھا في الضياء نشأ علم، أسرة الضياء فأسرة
 ، أحمد الشيخ بنت رقية والدته يد على الكريم القرآن فحفظ والص�ح، والفضل

 علم من وافر نصيب له كان كما عنھا، والتراجم والسير واQثار الحديث وأخذ

 ـــــــــــــــــــــ

 .٦/٩٨ الظنون كشف ،١٣/١٦٢ والنھاية البداية ،١٧/٢٠٨ ا*س�م تاريخ)     ١

 .٥١، تاريخ ا>س�م ص٦٩الق�ئد ص)     ٢

 مدرس قرن نصف وظل) ھـ٦٠٧( سنة المتوفى لمقدسيا قدامة بن أحمد بن محمد ھو)     ٣

 تفوقھم في الفضل يرجع وإليه وفضله علمه في وغيرھم للمقادسة وقدوة الحنبلي المذھب
 .١٣/٥٨ والنھاية البداية ،٢/١١٦ الوافي ،٢/٥٢ الحنابلة طبقات ذيل  وعلمھم،

ي الجماعيلي، عالم الشام، ھو أبو محمد موفق الدين عبد A بن أحمد بن قدامة المقدس)     ٤

من كتبه المغني الذي كان له من ا.ثر ا.كبر في شرح المذھب الحنبلي، والكافي 
 .٢٢/١٦٥، سير أع�م النب�ء ٢/١٣٣، الذيل >بن رجب ١٣/٩٦والمقنع، البداية 

 .طويلة مدة بخارى في *قامته البخاري بابن سمي)     ٥

 .٢٢/٢٥٥ النب�ء أع�م سير)     ٦



  -٢١-

 صنديدا مجاھدا يكون أن من مكنته التي ليةالعم الدينية التربية وتربيته والده،
 من بدمشق للضياء سماع فأول صغره، منذ العلم بسماع واھتم الصليبيين، ضد

 الفضل أبي الشيخ ومن ،)١()ھـ٥٧٦ ت( صابر ابن المعالي أبي الشيخ

 فسمع دمشق أطراف في تنقل ثم ،)ھـ٥٧٧( سنة الجنزوي علي بن إسماعيل
 لم�زمته وكان الزوزني، القاسم أبي بن أحمد علي أبي الشيخ من بالمزة
 نشأته في ا.ثر الغني عبد خالته وزوج ،)٢(دمشق بجامع بحلقته الموفق لخاله،

  .العلمية

  
  : رح=ته

 خمس سنة مصر إلى الضياء رحل منه وا>ستزادة العلم لتحصيل
 ثم) ھـ٦٠٠( سنة دمشق إلى عاد ثم وھمدان بغداد، ثم ،وخمسمائة وسبعين

 سمع عودته طريق وفي ومرو، وھراه، نيسابور ثم أصبھان إلى الرحلة دعاو
  .)٣(المكرمة ومكة المقدس، وبيت والموصل، وحران، بحلب

  
  : شيوخه

 أبي بن حمزة بن ومحمد صابر، ابن المعالي أبي شيوخه أشھر من
 بن أحمد الحسن وأبي ستي البانيا الحسين بن الفضل المجد وأبي الصقر،

 وأبي الحراني، صدقة وابن الجويني علي بن عمر الفتح وأبي الموازيني،
  . )٤(ھبل بن وعلي الصيد>ني، جعفر

  :فيه العلماءأقوال 
 شيخنا" تلميذه الحاجب ابن وقال" ا*مام الحجة الحافظ: عنه الذھبي قال"

 العلماء من ودينا، وثقة وحفظاً  علماً  وحده ونسيج وقته شيخ A عبد أبو
 ثقة الرواية في التحري شديد كان مثلي، عليه يدل أن من أكبر وھو الربانيين

 في متواضعا الناس، عن منقطعا الذكر، كثير العبادة في مجتھدا يرويه، فيما
 الرجال بأحوال العارفين من جماعة رحلتي في عنه سألت ولقد.....A ذات

 والتعديل الجرح في تكلم لو إنه حتى والزھد بالحفظ ومدحوه حقه في فأطنبوا
  .منه لقبل

 المزي الحافظ وقال دين، جبل ثقة، حافظ:  البرزالي A عبد أبو وقال
 ـــــــــــــــــــــ

 ٢٣/١٢٧ ،٢١/٩٣النب�ء أع�م سير)     ١

 . ٢١/٢٣٤سير أع�م النب�ء )     ٢

 . ١/٣٨٤، الدر المنضد ٢٣/١٢٦، سيرأع�م النب�ء ١٧/٢٠٨تاريخ ا*س�م )     ٣

 .٢٣/١٢٧، سير أع�م النب�ء ١٧/٢٠٩انظر تاريخ ا*س�م )     ٤



  -٢٢-

 عبد الحافظ من والرجال بالحديث أعلم الضياء الشيخ...  مثله، رأيت ما"
 محدث ،.... الكبير الحافظ" النعيمي وقال. مثله وقته في يكن ولم الغني،

  .)١("دھره ووحيد عصره،

  
  : مؤلفاته

  .المعمورة أصقاع في صيتھا وذاع الضياء مصنفات تھرتاش
  .)٢("حسنة تصانيف وصنف مفيدة كثيرة تخاريج خرج: "الحسيني يقول

 والفضيلة والورع، المتين، الدين مع الشأن ھذا في عمره أفنى" الذھبي وقال
  .)٣("بكتبه والمحدثون بتصانيفه، الناس انتفع ،وا*تقان والثقة التامة،

 > عديدة أجزاء في كثيرة تصانيف وله: "ا>س�م تاريخ في اأيض ويقول
  .)٤("كثيرة ومنتخبات مجاميع وله ذكرھا، يحضرني

 زادت وقد ،)٥("الفوائد كثيرة حسنة مفيدة كتبا ألف: "كثير ابن وقال

 كتاب: أشھرھا من" مصنفا ومائة وعشرين ث�ثة على الضياء الحافظ مؤلفات
  .المختارة ا.حاديث

  .الرحمن الرحيم إلى بعوده القرآن اختصاص وكتاب
  .النبوي الطب أو والرقيات والطب والكفارات ا.مراض وكتاب
  .البدع واجتناب السنن باتباع ا.مر وكتاب
  .النيسابوري الحجاج بن مسلم الحسين أبي عنالرواة  فيه جزء وكتاب
  .والشدة للكرب العدة وكتاب
  .ا.عمال فضائل وكتاب
  .الشام فضائل وكتاب
  .وغيرھا المقدسي عمر أبي الشيخ مناقب وكتاب

  
  : وفاته
 وستمائة وأربعين ث�ث سنة والعشرين الثامن ا>ثنين يوم وفاته كانت

 ـــــــــــــــــــــ

 .١/٣٨٥، الدر المنضد ٢٣/١٢٩، سير أع�م النب�ء ١٧/٢٠٩تاريخ ا*س�م )     ١

 .ب/٣٢صلة التكملة ت )     ٢

 .٣/٢٤٨العبر )     ٣

 .١/٣٨٥، الدر المنضد ٢٣/١٢٨، سير أع�م النب�ء ٢١٢، ١٧/١٣٥تاريخ ا>س�م )     ٤

 .١٣/١٧٠البداية والنھاية )     ٥



  -٢٣-

  .)١(به ودفن قاسيون بسفح

 ـــــــــــــــــــــ

رفين ، ھدية العا٦/٩٨، كشف الظنون ١٧/٢١٤، تاريخ ا*س�م ١/٣٨٥الدر المنضد )     ١

٦/١٢٣. 



  -٢٤-

��� 

  
 عبد بن محمد الدين ضياء الحافظ ا*مام الشيخ قال وأعن، يسر رب

  : المقدسي الواحد

  الص�ة تارك في روى ما
  

  : اEول يثالحد
 A صلى A رسول سمعت قال عنھما A رضي A عبد بن )١(جابر عن

  ".الص�ة ترك والكفر )٢(الشرك وبين الرجل بين:" يقول وسلم عليه

  .)٣(صحيحه في مسلم رواه

 ـــــــــــــــــــــ

 الخزرجي الحراني عنه A رضي ثعلبة بن حرالم بن عمرو بن A عبد بن جابر)     ١

 كانتاً، بدرإ>  كلھا شاھدموال العقبةد شھ صحابي، وابن صحابي ا.نصاري، السلمي

  ).ھـ٧٨( سنة وفاته
  .ماجة وابن والنسائي والترمذي داود وأبو ومسلم البخاري له أخرج  

 الكبير التاريخ ،١/١٢٢ التقريب ،٢/٤٢ التھذيب تھذيب ،٤/٤٤٣ كمالال تھذيب  
 ،١/٢١٩ ا>ستيعاب ،١٣/٣٠٥ الغابة أسد ،٢/٢٠١٩ والتعديل الجرح ،٢/٢٠٧ للبخاري

 .٣/١٨٩ النب�ء أع�م سير

 المسلمين بإجماع كافر فھو لوجوبھا منكرا كان فإن الص�ة تارك وأما: "النووي قال)     ٢

 يبلغه مدة المسلمين يخالط ولم با*س�م عھد قريب يكون أن إ> ا*س�م ملة من خارج

 كثير حال ھو كما وجوبھا اعتقاده مع تكاس� تركه كان وإن عليه الص�ة وجوب فيھا
 من والجماھير A رحمھما والشافعي مالك فذھب فيه العلماء اختلف فقد المسلمين من

 كالزنى، حدا قتلناه وإ> تاب فإن ويستتاب، سقيف بل يكفر > أنه إلى والخلف السلف
  .٢/٧٠ مسلم صحيح على النووي شرح

 إحدى وھي عنه A رضي علي عن ذلك روى الحديث بظاھر أخذا بكفره قال من ومنھم  

 ينظر راھويه، بن وإسحاق المبارك ابن قال وبه A، رحمه حنبل بن أحمد عن الروايتين
 .٢/٧٠ مسلم صحيح مع النووي شرح

، ١/٨٨أخرجه مسلم في كتاب ا*يمان باب بيان إط�ق إسم الكفر على من ترك الص�ة )     ٣

عن أبي غسان المسمعي عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
  .بن عبد A بمثله

، عن أحمد بن حنبل عن وكيع ٤/٢١٩وأبو داود في كتاب السنة باب في رد ا*رجاء   
بين العبد والكفر ترك "فيان عن أبي الزبير عن جابر رضي A عنه بلفظ عن س

  ".الص�ة

 � يتبع



  -٢٥-

  : الثاني الحديث 
 A رسول قال قال عنه A رضي ا.سلمي الحصيب بن )١(بريدة عن

 فقد تركھا فمن الص�ة ترك وبينھم بيننا:" يقول موسل عليه A صلى
  ".كفر
 وقال والترمذي، والنسائي، ماجة، وابن مسنده، في أحمد ا*مام رواه

  .)٢(صحيح حديث

 ـــــــــــــــــــــ
، عن قتيبة عن جرير ٤/١٢٥والترمذي في أبواب ا*يمان، باب ما جاء في ترك الص�ة   

بين الكفر وا*يمان ترك "وأبو معاوية عن ا.عمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ 
 ".الص�ة

 وشھد بدر قبل أسلم جليل صحابي ا.سلمي الحارث بن A عبد بن الحصيب بن بريدة)     ١

) ه٦٣( سنة مات قومه صدقات على وسلم عليه A صلى النبي واستعمله مكة فتح
  .الجماعة له أخرج بخراسان

 الجرح ،٢/١٤١ الكبير التاريخ ،٤/٥٣ الكمال تھذيب خ�صة ،١/٩٦ التھذيب تقريب   
 ،٢/٤٦٩ سير ،١/٢٨٦ ا*صابة ،١/١٨٥ *ستيعابا ،١/٢١٠ الغابة ،أسد٢/١٤١

 .١/١٧٦ الموسوعة رجال ،١/٧٠ الذھب شدرات

 عن ٤/١٢٦ الص�ة ترك في جاء ما باب ا*يمان، أبواب كتاب في الترمذي أخرجه)     ٢

 عن شقيق بن الحسن بن علي عن غي�ن بن ومحمود الشقيقي الحسن بن علي بن محمد

 فمن الص�ة وبينھم بيننا الذي العھد" بلفظ أبيه عن بريدة بن A عبد عن واقد بن الحسين
  ".كفر فقد تركھا

 غريب، صحيح حسن حديث ھذا وقال عباس وابن أنس عن الباب وفي الترمذي قال  
 حريث بن الحسن عن ١/٢٣١ الص�ة تارك على الحكم باب الص�ة كتاب في والنسائي

 العھد إن" بلفظ أبيه عن بريدة بن A عبد عن واقد بن الحسين عن موسى بن الفضل عن

  .غريب صحيح حسن حديث الترمذي قال". كفر فقد تركھا فمن الص�ة وبينھم بيننا الذي
 الص�ة ترك فيمن جاء ما باب فيھا والسنة الص�ة إقامة كتاب سننه في ماجه وابن  

 بن حسين نع شقيق بن الحسن بن علي عن البلبيسي إبراھيم بن إسماعيل عن ١/٣٤٢
 فقد تركھا فمن الص�ة وبينھم بيننا الذي العھد" بلفظ أبيه عن بريدة بن A عبد عن واقد

  ".كفر
 عن واقد بن الحسين عن شقيق بن الحسن بن علي عن ٥/٣٤٦ مسنده في أحمد وا*مام  

  ".كفر فقد تركھا فمن الص�ة وبينھم بيننا الذي العھد"  بلفظ أبيه عن بريدة بن A عبد

 إسم إط�ق بيان باب ا*يمان كتاب في أخرجه صحيحه في مسلم عند شاھد له والحديث  
 أبي عن جريج ابن عن مخلد بن الضحاك طريق من ٢/٦٠ الص�ة ترك من على الكفر

 بين: "يقول وسلم عليه A صلى A رسول سمعت: قال A عبد بن جابر عن الزبير

 � يتبع



  -٢٦-

  : الثـالث
 A صلى النبي عن عنه A رضي العاص بن عمرو بن )١(A عبد عن

 نورا له انتك عليھا حافظ من: "فقال يوما الص�ة ذكر أنه وسلم عليه
 له يكن لم عليھا يحافظ لم ومن النبيين، مع القيامة يوم وكان وبرھانا،

 وھامان وفرعون/ قارون مع وكان القيامة، يوم نجاة و> وبرھان نورا
  .  )٢("خلف بن وأبي

  .مسنده في حنبل بن أحمد ا*مام رواه
  : عــلرابا

 يحاسب ما أول:" الــق وسلم عليه A صلى النبي أن )٣(ھريرة أبي عن

 حــأفل دــفق تــصلح فإن �تهــبص يحاسب ةــالقيام ومــي دــالعب به

 ـــــــــــــــــــــ
 A رسول أصحاب أن وثبت: "ا.حوذي قال" لص�ةا ترك والكفر الشرك وبين الرجل

 .الص�ة غير كفر تركه ا.عمال من شيئا يرون > وسلم عليه A صلى

١     ( A محمد أبو سھم بن سعد بن سعيد بن ھاشم بن وائل بن العاص بن عمر بنعبد 

 أحد ث،الحدي رواية في المكثرين من جليل، صحابي الستة، له أخرج السھمي، القرشي

 التھذيب تھذيب ،١٥/٣٥٦ الكمال تھذيب). ھـ٦٣( سنة مات الفقھاء، وأحد العبادلة،
 الغابة أسد ،٥/١١٦ الجرح ،٥/٥ الكبير التاريخ ،١/٤٣٦ التھذيب تقريب ،٥/٣٣٧

 .   ٣/٧٩ أع�م سير ،٣/٣٤٩

 عن ٢/٣٠١ الص�ة على المحافظة في باب الرقائق كتاب:  سننه في الدارميأخرجه )     ٢

 ھ�ل بن عيسى عن علقمة بن كعب عن أيوب أبي بن سعيد عن يزيد بن A عبد

 فقال يوما الص�ة ذكر أنه وسلم عليه A صلى النبي عن عمرو بن A عبد عن الصدفي
 يحافظ لم ومن القيامة، يوم النار من ونجاة وبرھانا نورا له كانت عليھا حافظ من:"

 وھامان وفرعون قارون مع القيامة يوم وكان برھانا، و> نجاة و> نورا له تكن لم عليھا
  .خلف بن وأبي

 A عبد عن الصدفي ھ�ل بن عيسى طريق من ١٠/٨٣ مسنده في أحمد ا*مام رواهو  

  .صحيح إسناده شاكر أحمد الشيخ وقال بمثله، عمرو بن
 أحمد رواه قالو بمثله، عمر بن A عبد عن ١/٣٨٦ والترھيب الترغيب في والمنذري  

  .ثقات أحمد ورجال وا.وسط الكبير في والطبراني جيد، بإسناد
 .١/٢٩٧ الزوائد مجمع في الھيثمي وذكره  

اختلف في اسمه، وا.رجح  أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وھو حافظ : أبو ھريرة )     ٣

، مات سنة الصحابة، دعا له النبي صلى A عليه وسلم بالحفظ فما نسي شيئا بعده
، ١/٤٨٥، تقريب ٦/١٩٩، تھذيب التھذيب ٣٤/٣٣٦تھذيب الكمال : ينظر). ه٥٧(

 .٤/٥٢، طبقات بن سعد ٦/٣١٨، أسد الغابة ٥/٢٤٦الجرح 



  -٢٧-

  .)١("وخسر ابــخ دــفق دتــفس وإن ح،ــوأنج

 مخرمة بن المسور عن السجستاني داود وأبو القزويني ماجه ابن رواه
: فقال" الص�ة فقلنا الخطاب بن عمر على دخلنا: "قال عنه A رضي

 يبعث وجرحه وصلى" الص�ة أضاع ا*س�م في .حدٍ  حظ > هإن أما"
  .)٢(دما

  الجماعة ص�ة ترك من ترك إثم في
  :  الخامس

: وسلم عليه صلى A رسول قال: قال عنه A رضي )٣(ھريرة أبي عن

 الص�ة يشھدون > قوم إلى أنطلق ثم فتقام بالص�ة آمر أن ھممت لقد"

 ـــــــــــــــــــــ

أخرجه الترمذي في كتاب الص�ة باب ما جاء أن أول ما يحاسب بن العبد يوم القيامة )     ١

سھل بن حماد عن ھمام عن  عن علي بن نصر بن علي الجھضمي عن ١/٢٥٨الص�ة 
فإن "قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي ھريرة رضي A عنه بمثله، وزاد 

انظروا ھل لعبدي من تطوع فيكمل : انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى 
بھا ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، وقال الترمذي حديث أبي 

ث حسن غريب من ھذا الوجه، وقد روى ھذا الحديث من غير ھذا الوجه عن ھريرة حدي
  .أبي ھريرة

كل ص�ة > :"وأبو داود في سننه كتاب الص�ة باب قول النبي صلى A عليه وسلم   
، عن يعقوب بن إبراھيم عن يونس عن الحسن ١/٢٢٩" يتمھا صاحبھا تتم من تطوعه

إن أول ما يحاسب الناس "رضي A عنه بلفظ  عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي ھريرة
انظروا : به يوم القيامة من أعمالھم الص�ة، قال يقول ربنا جل وعز لم�ئكته وھو أعلم 

في ص�ة عبدي أتمھا أم نقصھا، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منھا 
أتموا لعبدي فريضته  :شيئا قال انظروا ھل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال 

  ".من تطوعه، ثم تؤخذ ا.عمال على ذلك
  .ولم أقف على رواية المسور بن مخرمة عند أبي داود  
بسنده  ١/٤٥٨وابن ماجه في كتاب إقامة الص�ة باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد   

 .عن أبي ھريرة رضي A عنه بنحوه

نده عن وكيع بن الجراح بن ھشام بن عروة عن بس ٣/٣٥٠رواه بن سعد في الطبقات )     ٢

أبيه عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر بعدما طعن فقال الص�ة، 
  .نعم > حظ >مريء في ا>س�م أضاع الص�ة، فصلى والجرح يبعث دما: فقال

بسنده عن معمر عن قتادة قال إذا رعف  ١/١٤٩وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه   
ن فلم يقلع فإنه يسد منخره ويصلى، وإن خاف أن يدخل جوفه فليصل وإن سال، ا*نسا

 .فإن عمر قد صلى وجرحه يبعث دما

 .الراوي ترجمة سبق)     ٣



  -٢٨-

  ".ناربال بيوتھم عليھم )١(فأحرق

  .)٢(بنحوه ومسلم البخاري رواه
  : السادس

 إ> الص�ة عن يتخلف وما رأيتنا لقد: قال مسعود بن )٣(A عبد عن

 رجلين بين ليمشي المريض كان وإن ،/  مريض أو نفاقه علم قد منافق
 سنن علمنا وسلم عليه A صلى A رسول أن وقال الص�ة، يأتي حتى

  ".فيه يؤذن الذي المسجد في الص�ة ىالھد سنن من وإن الھدى

 ـــــــــــــــــــــ

 بفرض ليست: الجمھور وقال عين، فرض الجماعة بأن يقول من استدل الحديث بھذا)     ١

 حق في كان الحديث وأن يفعل، ولم ھم وسلم عليه A صلى A رسول أن ودليلھم ، عين

  .أعلم وA الص�ة عن تخلفوا الذين المنافقين
 .٥/١٥٣ مسلم صحيح على النووي شرح: ينظر  

 بن A عبد عن ،١/١٥٨ الجماعة ص�ة وجوب باب ا.ذان كتاب فيأخرجه البخاري )    ٢

 والذي" ظبلف عنه A رضي ھريرة أبي عن ا.عرج عن الزناد أبي عن مالك عن يوسف
 رج� آمر ثم لھا فيؤذن بالص�ة آمر ثم فيحطب بحطب آمر أن ھممت لقد بيده نفسي

 أحدكم يعلم لو بيده نفسي والذي بيوتھم، عليھم فأحرق رجال إلى أخالف ثم الناس فيؤم
  ".العشاء لشھد حسنتين مرماتين أو سمينا، عرقا يجد أنه

 بن سفيان عن الناقد عمرو عن ،١/٤٥١ الص�ة ومواضع المساجد كتاب في ومسلم  

  .ھريرة أبي عن ا.عرج عن الزناد أبي عن عيينة
 طريق من بسنده ،١/١٥٠ الجماعة ترك في التشديد باب الص�ة كتاب في داود وأبو  

  .بنحوه ھريرة أبي عن صالح ابي عن ا.عمش
 من دهبسن ،١/١٠٧ الجماعة عن التخلف في التشديد ا*مامة كتاب سننه في والنسائي  

  .بنحوه ھريرة أبي عن ا.عرج عن الزناد أبي عن مالك طريق
 طريق من بسنده ،١/٢٩٢ الص�ة عن تخلف فيمن باب الص�ة كتاب سننه في والدارمي  

  .بنحوه ھريرة أبي عن أبيه عن عج�ن ابن

 طريق من بسنده ،١/١٢٩ الجماعة ص�ة باب الجماعة كتاب الموطأ في مالك وا*مام  
  .بنحوه ھريرة أبي عن ا.عرج عن ادالزن أبي

 .بمثله A عبد عن ا.حوص أبي طريق من ،١/٣٩٤ مسنده في أحمد وا*مام  

عبد A بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم الھذلي من كبار العلماء ومن )    ٣

ذا مناقب الصحابة السابقين إلى ا*س�م وھاجر الھجرتين ، وشھد بدرا، والمشاھد كلھا، 

   .شتى، وفضائل كثيرة > تحصى
 الكبير التاريخ ،١/٤٥٠ التھذيب تقريب ،٦/٢٧ التھذيب تھذيب ،١٦/١٢٣ الكمال تھذيب  

 .٣/٣٨٤ الغابة أسد ،٥/٢



  -٢٩-

 يصوم رجل عن سئل أنه عنه A رضي عباس ابن عن) ١(مسلم رواه

 فھو ھذا مات إن فقال يجمع، و> جميع في يصلي و> الليل ويقوم النھار
  . النار في

  الجمعة ترك من إثم ذكر
  : السابع

 رسول على شھدا أنھما عنھما A رضي ھريرة أبي و )٢(عمر ابن عن

A صلى A أقوام لينتھين: " المنبر أعواد على وھو: قال أنه وسلم عليه 
".  الغافلين من وليكتبن قلوبھم على A )٣(ليختمن أو الجمعات ودعھم عن

  )٤(.مسلم رواه

 ـــــــــــــــــــــ

 الھدى سنن من الجماعة ص�ة باب الص�ة مواضع المساجد، كتاب في مسلم أخرجه)     ١

 عن يتخلف وما رأيتنا لقد: A عبد لقا:  قال ا.حوص، أبي طريق من بسنده ١/٤٥٣

 حتى رجلين بين ليمشي المريض كان إن مريض، أو نفاقه، علم قد منافق إ> الص�ة
 سنن من وإن الھدى سنن علمنا وسلم عليه A صلى A رسول إن: وقال الص�ة يأتي

  .فيه يؤذن الذي المسجد في الص�ة الھدى
 طريق من ١/١٥١ الجماعة ترك في التشديد باب الص�ة كتاب في داود أبو وأخرجه  

  .مسلم حديث بنحو مسعود بن A عبد عن ا.حوص أبي
 بھن ينادى حيث الص�ة على المحافظة باب ا*مامة كتاب سننه في النسائي وأخرجه  

  . مسلم حديث بنحو مسعود بن A عبد عن ا.حوص أبي طريق من بسنده ١/١٠٩

، عن ابن عباس رضي A عنھما أنه ١/٢٧٧يب والترھيب وذكره المنذري في الترغ
سئل عن رجل يصوم النھار، ويقوم الليل و> يشھد الجماعة، و> الجمعة فقال ھذا في 

 .وراه الترمذي موقوفا. النار

عبد A بن عمر بن الخطاب بن نفيل أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، مات : ابن عمر)     ٢

جليل، مكثر من الحديث متتبع Qثار النبي صلى A عليه وسلم، ، صحابي )ه٧٣(سنة 
  .وھو أحد العبادلة ا.ربعة

، الجرح والتعديل ١٠/٤٣٥، تقريب ٥/٣٢٨، تھذيب التھذيب ٢/٧١٣تھذيب الكمال   
 .   ٣/٢٠٣، سير ٣/٣٤٠، أسد الغابة ٥/١٠٧

 .٦/١٥٢التغطية، شرح النووي على صحيح مسلم : الختم )     ٣

بسنده من طريق  ٢/٥٩١أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب التغليظ في ترك الجمعة   )   ٤

لينتھين أقوام "الحكم بن ميناء عن عبد A بن عمر، وأبي ھريرة رضي A عنھما بلفظ 
  ".عن ودعھم الجمعات أو ليختمن A على قوبھم، ثم ليكونن من الغافلين

من طريق الحكم بن ميناء عن ابن عباس، وعبد  ١/٢٥٤وأخرجه ا*مام أحمد في مسنده   

 .A بن عمر رضي A عنھما بمثله
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  : الثامن
 يتخلفون لقوم قال وسلم عليه A صلى النبي أن )١(مسعود بن A عبد عن

 على أحرق ثم )٢(بالناس يصلي رج� آمر أن متھم لقد: "الجمعة عن

  .)٣(مسلم رواه ".بيوتھم الجمعة عن يتخلفون رجال

  : التاسع
: قال وسلم عليه A صلى النبي أن عنھما A رضي A عبد بن جابر عن

  ".قلبه على A طبع ضرورة غير من ث�ثا الجمعة/ ترك من"
  .)٤(سننھما في والنسائي ماجه ابن رواه

  

  سجوده و> ركوعه يتم > من ذكر

  : العاشر
 فدخل المسجد دخل وسلم  عليه A صلى A رسول أن ھريرة أبي عن

 ـــــــــــــــــــــ

 ).٦(سبق ترجمته في الحديث رقم )     ١

 .    مسلم صحيح من والمثبت) للناس( المخطوط في)     ٢

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الص�ة باب فضل ص�ة الجماعة وبيان )     ٣

لقد "بسنده من طريق أبي ا.حوص عن عبد A بلفظ  ١/٤٥٢ف عنھا التشديد في التخل

 ".ھممت أن آمر رج� يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتھم

 طريق من ٣/٨٨ الجمعة عن التخلف في التشديد باب الجمعة كتاب في النسائي أخرجه)     ٤

 وسلم عليه A صلى النبي عن ضمريال الجعد أبي عن الحضرمي سفيان بن A عبيد
  .بمثله

 ٣/٨٨ عذر غير من الجمعة ترك فيمن باب الص�ة، إقامة كتاب سننه في في ماجه وابن  

 بن A عبد عن أسيد أبي ابن أسيد طريق من بسندھما ١/٢٩٢ المستدرك في والحاكم
 الجمعة ترك نم: "قال وسلم عليه صلى A رسول أن A عبد بن جابر عن قتادة أبي

 صحيح إسناده"  الزوائد في البوصيري وقال ،"قلبه على A طبع ضرورة غير من ث�ثا
  .يخرجه ولم مسلم شرط على صحيح حديث ھذا الحاكم وقال ،"ثقات ورجاله

 من ٢/٥ عذر غير من الجمعة ترك في جاء ما باب الجمعة كتاب في الترمذي وأخرجه  
 الترمذي قال بمثله، عمرو بن محمد عن الضمري الجعد أبي عن سفيان بن عبيدة طريق

 حديث الجعد أبي حديث عيسى أبو قال وسمرة، عباس وابن عمر ابن عن الباب وفي

  .حسن
 له كانت الضمري الجعد سفيان بن عبيدة طريق من بسنده ٣/١٧٦ خزيمة ابن وأخرجه  

   ".قلبه على A طبع تھاونا جمع ث�ث ترك من" صحبة
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ارجع :" فقال وسلم عليه A صلى النبي على فسلم جاء ثم فصلى رجل
 النبي على فسلم جاء ثم صلى كما فصلى فرجع" تصل لم فإنك فصل
:  فقال ث�ثا،" تصل لم فإنك لفصارجع :" فقال وسلم عليه A صلى
 الص�ة إلى قمت إذا:"  قال فعلمني، غيره أحسن ما بالحق بعثك والذي
 ثم راكعا تطئمن حتى اركع ثم القرآن من معك تيسر ما اقرأ ثم فكبر
 تطمئن حتى ارفع ثم ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم قائماً  تعتدل حتى ارفع

  .)١("كلھا ص�تك في ذلك وافعل جالساً 

  .)٢(ومسلم البخاري واهر
  : عشر الحادي

 و> الركوع يتم > رج� رأى أنه عنه A رضي اليمان بن )٣(حذيفة عن
 A فطر التي الفطرة غير على مت ُمت ولو صليت ما/  فقال السجود

  .)٤(البخاري رواه. وسلم عليه A صلى محمد عليھا

  : عشر الثاني

 ـــــــــــــــــــــ

 بيان على محمول الحديث ھذا ٤/١٠٧ مسلم صحيح على شرحه في النووي الق    ) ١

 .الخ... السنن دون الواجبات

  .٧/١٣٢ الس�م عليك فقال رد من باب ا*ستئذان كتاب في البخاري أخرجه)     ٢

 من ك�ھما ،١/٢٩٦ ركعة كل في الفاتحة قراءة وجوب باب الص�ة كتاب في ومسلم  
  .بمثله ھريرة أبي عن أبيه نع سعيد أبي أبن طريق

 الركوع في صلبه يقيم > من ص�ة باب الص�ة، كتاب سننه في داود أبو وأخرجه  

 .حوهنب ھريرة أبي عن أبيه عن سعيد أبي بن سعيد طريق من ١/٢٢٦ والسجود

 حليف العبسي، الكوفي A عبد أبو جابر بن حسل بن حذيفة ھو: اليمان بن حذيفة    ) ٣
 سنة علي خ�فة أول وفاته كانت أحدا، وسلم عليه A صلى A رسول مع شھد ا.نصار

  ).ھـ٣٦(
 أسد ،٣/٩٥ الكبير ت ،١/١٥٦ تقريب ،٢/٢١٩ التھذيب تھذيب ،٥/٤٩٥ الكمال تھذيب  

 .٢/٣٦١ ا.ع�م سير ،١/٣٢ الذھب شذرات ،١/٤٦٢ الغابة

 وائل أبي طريق من ١/١٠٢ لسجودا يتم لم إذا باب الص�ة كتاب في البخاري أخرجه)     ٤
 له قال ص�ته قضى فلما سجوده و> ركوعه يتم > رج� رآى أنه" بلفظ حذيفة عن

  .وسلم عليه A صلى محمد سنة غير على مت مت لو قال وأحسبه قال صليت، ما حذيفة
 زيد طريق من ١/١٩٢ الركوع يتم لم إذا باب ا.ذان، كتاب في أيضاً  البخاري وأخرجه  

 .بمثله الحديث فذكر رج�، حذيفة رأى قال وھب، بن
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 A صلى A رسول قال:  قال بدريال عمرو بن )١(عقبة مسعود أبي عن
 الركوع في فيھا صلبه الرجل يقيم > ص�ة تجزئ >:" وسلم عليه

 وقال ،)٥(والترمذي )٤(والنسائي )٣(ماجه وابن )٢(داود أبو رواه". والسجود
  .صحيح حسن حديث

  الزكاة مانع في ذكر

  : عشر الثالث
: سلم عليه A صلى A رسول قال قال عنه A رضي ھريرة أبي عن

 يوم كان إذا إ> حقھا منھا يؤدي > فضة و> ذھب صاحب من ما"
 بھا فيكوى جھنم نار في عليھا فأحمي نار من صفائح له صفحت القيامة
 مقداره كان يوم في له أعيدت بردت كلما وظھره وجبينه وجنبه وجھه

 ـــــــــــــــــــــ

 الخزرجي مسعود أبو عميرة بن أسيرة بن عمرو بن ثعلبة بن عمرو بن عقبة)     ١
 مات بدرا يشھد ولم المشاھد، من بعدھا وما أحدا شھد جليل صحابي البدري ا.نصاري

  .بقليل أوبعدھا) ھـ٤٠( سنة
 والتعديل الجرح ،٢/٢٧ تقريب ،٧/٢٤٧ بالتھذي تھذيب ،٢٠/٢١٦ الكمال تھذيب  

 .٢/٤٩٣ ا.ع�م سير ،٤/٥٧ الغابة أسد ،٦/٣١٢

 الركوع في صلبه يقيم > من ص�ة باب الص�ة كتاب سننه، في داود أبو أخرجه)     ٢
  مسعود أبي عن معمر أبي عن عمير بن عمارة طريق من بسنده ،١/٢٢٦ والسجود

 .بمثله البدري

 أبي عن ا.عمش طريق من ،١/٢٨٢ فيھا والسنة إقامةالص�ة  كتاب في ماجه وابن)     ٣
 .بمثله مسعود أبي عن معمر

 عمارة طريق من ،٢/٢١٤ السجود في الصلب إقامة باب ا*فتتاح كتاب في والنسائي)     ٤
 .بمثله مسعود أبي عن

 والسجود وعالرك في صلبه يقيم > من في جاء ما باب الص�ة كتاب في والترمذي)     ٥

  .بمثله ا.نصاري مسعود أبي عن معمر أبي عن عمير بن عمارة طريق من ،١/١٦٥

  .صحيح حسن مسعود أبي حديث الترمذي قال  
:  بعدھم ومن وسلم عليه A صلى النبي أصحاب من العلم أھل عند ھذا على والعمل  

  .والسجود الركوع في صلبه الرجل يقيم أن يرون
 فاسدة فص�ته والسجود الركوع في صلبه يقيم > من:  وإسحاق مد،وأح الشافعي، وقال  

 الركوع في صلبه فيھا الرجل يتم > ص�ة تجزئ >" وسلم عليه A صلى النبي لحديث

اسمه  البدري ا.نصاري مسعود وأبو سخبره، بن A عبداسمه  معمر وأبو ،"والسجود
  .١/١٦٦ الترمذي سنن عمرو، بن عقبة

 .الترمذي حسنه فالحديث  
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 الجنة في )١(إما سبيله، فيرى/  العباد بين يقضى حتى سنة ألف خمسين

 يؤدي > إبل صاحب و> قال ؟ فا*بل A رسول يا قيل النار إلى وإما
 لھا بطح القيامة يوم كان إذا إ> وردھا، يوم حلبھا حقھا ومن حقھا، منھا

 بأخفافھا )٢(]تطؤه[ واحداً  فصي�ً  منھا يفقد > كانت، ما أوفر قرقر بقاع

 كان بوم في أخراھا عليه رد أو>ھا عليه مر كلما بأفواھھا وتعضه
 الجنة إلى إما سبيله فيرى العباد بين يقضى حتى سنة ألف خمسين مقداره

 بقر صاحب و>: "قال والغنم، فالبقر A رسول يا فسئل" النار إلى وإما
 > قرقر بقاع لھا بطح القيامة يوم كان إذا إ> حقھا منھا يؤدي > غنم و>
 بقرونھا تنطحه عضباءُ  و> جلحاء و> عقصاء فيھا ليس شيئا منھا يفقد

 كان يوم في أخراھا عليه رد أو>ھا عليه مر كلما بأض�فھا/  )٣(]وتطؤه[

 الجنة إلى إما سبيله فيرى العباد بين يقضى حتى سنة ألف خمسين مقداره
 وزر لرجل ث�ثة الخيل: "قال ؟ فالخيل A رسول يا قيل" النار إلى وإما
 ربطھا فرجل وزر، له ھي التي فأما أجر، للرج وھي ستر لرجل وھي

 )٤(]له[ ھي التي وأما وزر، له فھي ا*س�م أھل على ونواء وفخرا رياء

" وتعففا تغنيا ربطھا فرجل: رواية وفي" A سبيل في ربطھا فرجل: ستر
 ھي التي وأما ستر، له فھي رقابھا و> ظھورھا في A حق ينسى لم ثم
 بطونھا في شيئا تغيب ف� له، ويعدھا A سبيل يف ربطھا فرجل أجر، له
 إلى شيء من أكلت ماج مر في رعاھا ولو أجرا له وجل عز A كتب إ>

 في تغيبھا قطرة بكل له كان نھر من سقاھا ولو أجر بھا له A كتب
 طولھا تقطع و>حسنات  وأبوالھا أرواثھا عدد له وكتب أجر بطونھا
" حسنات وأرواثھا/  أثارھا عدد له A كتب إ> شرفين أو شرفا فاستنت

 ھذه إ> شيء الحمر في علي أنزل ما: "قال فالحمر، A رسول يا قيل
 ذرة مثقال يعمل ومن يره خيرا ذرة مثقال يعمل فمن( الجامعة الفاذة اQية

  .)٥()يره شرا
 ـــــــــــــــــــــ

 .النار إلى وإما" الجنة إلى إما سبيله فيرى" مسلم صحيح في)     ١

 .والمثبت من صحيح مسلم) تطأه(في المخطوط )     ٢

 .والمثبت من صحيح مسلم) تطأه(في الخطوط أيضاً )     ٣

 .مسلم صحيح من إضافة)     ٤

 . الزلزلة سورة من ٨- ٧:  اQية)     ٥
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  .  )١(لفظه وھذا ومسلم البخاري أخرجه

  : عشر الرابع

 ا*بل في فذكر وسلم عليه A صلى النبي عن A عبد بن جابر عن
 مال صاحب و>: "قال ھريرة أبي حديث في ذكر ما بنحو والغنم والبقر

 ما حيثُ  صاحبه يتبعُ  أقرع شجاعاً  القيامة يوم تحول إ> زكاته يؤدي >
 له بد > أنه رأى فإذا به تبخلُ  الذي مالك ھذا ويقال منه يفر وھو ذھب
  .)٢("الفحل يقضم امك يقضمھا فجعل فيه في يده أدخل منه

  .)٣(مسلم رواه 

  : عشر الخامس

 عليه A صلى A رسول توفى لما قال عنه A رضي ھريرة أبي عن
 بن عمر قال العرب من كفر من وكفر بعده بكر أبو واستخلف وسلم

 A صلى A رسول قال وقد/  الناس نقاتل كيف: "بكر .بي الخطاب
 > قال فمن A إ> إله > يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: "وسلم هعلي
 أبو فقال" A على وحسابه بحقه إ> ونفسه ماله مني عصم فقد A إ> إله

 وA المال حق الزكاة فإن والزكاة الص�ة بين يفرق من .قاتلن وA بكر
 وسلم عليه A صلى A رسول إلى يؤدونه كانوا عقا> منعوني لو

 صدر شرح قد A رأيت أن إ> ما فوA عمر فقال منعه، على لقاتلتھم
 رواه. عقا> بدل عناقا رواية وفي ،"الحق أنه فعرفت للقتال بكر أبي

 طالب أبي بن علي عن وروى ،"عقا>" وقال له واللفظ ومسلم البخاري
  .)٤(الصدقة مانع لعن قال

 ـــــــــــــــــــــ

من طريق سھيل بن  ١/٦٨٢م في صحيحه كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة أخرجه مسل)     ١

  .أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة

من طريق ا.عرج عن أبي  ١/١١٠والبخاري في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة   
 .ھريرة بنحوه مختصرا

ھا وقوتھا، ھذا لزيادة في عقوبته بكثرت" ٧/٦٥قال النووي في شرح صحيح مسلم )     ٢

وكمال خلقتھا فتكون أثقل في وطئھا كما أن ذوات القورن تكون بقرونھا ليكون أنكى 
 ".وأصوب لطعنھا ونطحھا

 الزبير أبي طريق من بسنده ٢/٦٨٤ الزكاة مانع إثم باب الزكاة كتاب في مسلم أخرجه)     ٣

 .بنحوه ا.نصاري A عبد بن جابر عن

 وسلم عليه صلى A رسول بسنن ا>قتداء باب ا>عتصام بكتا في البخاري أخرجه)     ٤

  .بمثله ھريرة أبي عن عتبة بن A عبد طريق من ٨/١٤٠

 � يتبع
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  : عشر السادس
 يا فقال وسلم عليه A صلى A رسول رجل أتى قال ةھرير أبي عن

 شحيح صحيح وأنت تصدق أن:"  قال ؟ أعظم الصدقة أي A رسول
 لف�ن قلت الحلقوم بلغت إذا/  حتى تمھل و> الغنى وتأمل الفقر تخشى

  .)١(ومسلم البخاري رواه" لف�ن كان وقد أ> كذا ولف�ن كذا

  : عشر السابع
 من صدقة نقصت ما: "وسلم عليه A رسول قال قال ھريرة أبي عن
 إ> 
 تواضع أحدُ  وما عزا )٤(]إ>[ عفا من A زاد )٣(]وما[ قط، )٢(مال

    ".وجل عز A رفعه
  . )٥(بمعناه مسلم رواه

 ـــــــــــــــــــــ
  .أصح وھو عناقا الليث عن A وعبد بكير ابن قال:  البخاري وقال  

 رسول محمد A إ> إله > يقولوا حتى الناس بقتال ا.مر باب ا*يمان كتاب في ومسلم  
A .. .عبد طريق من ١/٥١ الزكاة مانع وقتال A ھريرة أبي عن مسعود بن عتبة بن 

  .بمثله
 عتبة بن A عبد بن A عبيد طريق من ٢/٩٣ ا.ول الباب الزكاة كتاب في داود وأبو  

  .عناقا ورجح عقا> لفظ في الخ�ف وذكر بمثله، ھريرة أبي عن
 إ> إله > يقولوا حتى الناس أقاتل أن رتأم جاء ما باب ا*يمان كتاب في والترمذي  

Aعبيد طريق من ١/١١٧ A عبد بن A بمثله، ھريرة ابي عن مسعود بن عبتة بن 

 .صحيح حسن حديث ھذا الترمذي وقال

 أبي طريق من ٣/١٨٨ الموت عند الصدقة باب الوصايا كتاب في البخاري أخرجه)     ١

  .بمثله ھريرة أبي عن زرعة
 الشحيح الصحيح الصدقة أفضل أن بيان باب الزكاة كتاب صحيحه في مسلم هوأخرج  

 .بمثله ھريرة أبي عن زرعة أبي طريق من ٢/٧١٦

 أنه ومعناه" ١٦/١٤١ مسلم صحيح شرح في النووي قال الزكاة إخراج في ترغيب    ) ٢

 مدرك وھذا الخفية بالبركة الصورة نقص فينجبر المضرات عنه ويدفع فيه يبارك

 جبر عليه المرتب الثواب في كان صورته نقصت وإن أنه والثاني والعادة، بالحس
 ".كثيرة إلٮأضعاف وزيادة لنقصه

 .  لعلھا سقطت من المخطوط والمثبت من صحيح مسلم)     ٣

 .لعلھا سقطت من المخطوط والمثبت من صحيح مسلم)     ٤

 ٤/٢٠٠١ والتواضع العفو استحباب باب واQداب والصلة البر كتاب في مسلم أخرجه)     ٥

 A زاد وما مال من صدقة نقصت ما" بلفظ ھريرة أبي عن أبيه عن الع�ء طريق من
A أحد تواضع وما عزا إ> بعفو عبدا 
  ".A رفعه إ> 
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  الخمر في لعن من ذكر

  : عشر الثامن
 تلعن:"  وسلم عليه A صلى A رسول قال قال عمر بن A عبد عن

 وبائعھا وساقيھا وشاربھا بعينھا الخمر لعنت وجوه عشرة على الخمر
  ".ثمنھا وآكل إليه والمحمولة وحاملھا ومعتصرھا وعاصرھا ومبتاعھا

  .)١(سننھما في ماجه وابن داود أبو رواه

  : عشر التاسع
: يقول  وسلم عليه صلى A رسول سمعت قال عباس بن )٢(A عبد عن

 لعن ذكره جل A إن محمد يا فقال الس�م يهعل جبريل أتاني"
 وآكل وشاربھا ومبتاعھا وبايعھا ومعتصرھا/  الخمروعاصرھا

  ".ومستقيھا وساقيھا إليه والمحمولة ثمنھاوحاملھا
 ا.نواع كتابه في )١(حبان بن حاتم وأبو )٣(بنحوه أحمد ا*مام رواه

 ـــــــــــــــــــــ
 طريق من ٣/٢٥٤ التواضع في جاء ما باب والصلة البر  كتاب في الترمذي وأخرجه  

 زاد وما مال، من صدقة نقصت ما" بلفظ ھريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن الع�ء
A أحد تواضع وما عزا، إ> بعفو رج� 
 حسن حديث ھذا الترمذي وقال" A رفعه إ> 

 .صحيح

  .٣/٣٢٦ للخمر يعصر العنب باب ا.شربة كتاب سننه في داود أبو أخرجه)     ١

 ك�ھما ٢/١١٢١ أوجه عشرة على الخمر تلعن باب ا.شربة كتاب سننه في ماجه  وابن  
 ابن عن طعمة وأبي الغافقي A عبد بن الرحمن عبد عن عمر بن العزيز عبد طريق من

 وبائعھا، ومعتصرھا، وعاصرھا، بعينھا،: أوجه عشر على الخمر لعنت" بلفظ عمر
  ".وساقيھا وشاربھا، ثمنھا، وآكل إليه، والمحموله وحاملھا، ومبتاعھا،

 ابن عن A عبد بن الرحمن وعبد طعمة أبي طريق من ٢/٧١ مسنده في أحمد اموا*م  
 .صحيح اسناده مشاكر أحمد الشيخ وقال بمثله عمر

 A رسول عم ابن الھاشمي مناف عبد بن ھاشم بن المطلب عبد بن عباس بن A عبد    ) ٢

 بالطائف مات صحابة،ال فقھاء كبار ومن العبادلة، وأحد صحابي وسلم، عليه A صلى
  ).ھـ٦٨( سنة

 الغابة أسد ،١/٤٢٥ التھذيب تقريب ،٥/٢٧٦ التھذيب تھذيب ،١٥/١٥٤ الكمال تھذيب  

٣/٢٩٠. 

 عباس ابن عن التجيبي سعد بن مالك طريق من ١/٣١٦ مسنده في أحمد ا*مام رواه)     ٣

 صرھا،ومعت وعاصرھا، الخمر لعن وجل عز A إن محمد يا فقال جبريل أتاني"

  ".ومستقيھا وساقيھا، ومبتاعھا، وبائعھا، إليه، والمحموله وحاملھا، وشاربھا،
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  .والتقاسيم

  

  وثن كعابد الخمر مدمن أن ذكر

  : العشرون
 الخمر مدمن:"  قال وسلم عليه A صلى A رسول عن ريرةــھ أبي عن

 جماعة الحديث ھذا وروى ماجه، بن A عبد أبو رواه.  )٢("وثن كعابد

 ،)٣(عباس بن A عبد منھم وسلم عليه A صلى النبي عن الصحابة من

  .)٥(وغيرھما ،)٤(العاص بن عمرو بن A وعبد

 ـــــــــــــــــــــ
 عباس بن A عبد عن التجيبي، سعد بن مالك طريق من ٤/١٤٥ مستدركه في والحاكم  

  .يخرجاه ولم ا*سناد صحيح حديث: الحاكم وقال بمثله،

 والحاكم داود .بي اهوعز عمر ابن عن ٢/١٢٣ الصغير الجامع في السيوطي وذكره  
 . ٥/٢٦٨ القدير فيض في المناوي ووافقه بالصحة له ورمز

 محمد عن) ١٢/١٧٨ لبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح( صحيحه في حبان ابن أخرجه)     ١

 خير بن مالك عن حيوة عن وھب ابن عن وھب بن يزيد عن قتيبة بن الحسن بن
 عليه A صلى A رسول إن" بلفظ عباس ابن عن التجيبي سعيد بن مالك عن الزيادي

 وحاملھا، ومعتصرھا، وعاصرھا الخمر لعن A إن محمد، يا: "فقال جبريل أتاه وسلم
 ".ومسقاھا وساقيھا، ومبتاعھا، وبائعھا، وشاربھا، إليه، والمحموله

 بن محمد طريق من ٢/١١٢٠ الخمر مدمن باب ا.شربة كتاب في ماجه ابن أخرجه)     ٢

 البوصيري وقال بمثله، ھريرة أبي عن أبيه عن سھيل عن سليمان بن محمد عن لصباحا
 أبو وقال حبان، ابن وقواه عدي وابن النسائي ضعفه سليمان بن محمد: "الزوائد في

 . ثقات ا*سناد رجال وباقي به يحتج و> حديثه، يكتب حاتم

 بن محمد طريق من ١/٢٧٢ همسند في أحمد ا*مامأما رواية ابن عباس أخرجھا )     ٣

 ".وثن كعابد A لقي مات إن الخمر مدمن" بلفظ عباس ابن عن المنكدر

ضمن حديث  ٦/١٠٤٢ورواية عبد A بن عمرو ذكرھا صاحب كتاب اعتقاد أھل السنة )     ٤

وابن عدي من حديث أبي ھريرة " وإن مدمن الخمر كعابد ال�ت والعزى"طويل بلفظ 

 ".خمر كعابد وثنمدمن ال"يرفعه 

من مات وھو مدمن "عن ابن عباس بلفظ  ٢/١٨٣ذكرھا السيوطي في الجامع الصغير )     ٥

وعزاه للطبراني في الكبير، وأبي نعيم في الحلية ورمز له " خمر لقي A وھو كعابد وثن

  .بالصحة، ووافقه المناوي في فيض القدير
لق قلبه به ف� يكاد يمكنه أن يدعھا كما > فإن يتع" ١/٤٢١وقال في جامع العلوم والحكم   

يدع عابد الوثن عبادته، وھذا كله مضاد لما خلق A العباد Qجله من تفريغ قلوبھم 
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  الجنة يدخل > رالخم مدمن أن ذكر

  : والعشرون الحادي
 يدخل >: "قال وسلم عليه صلى A رسول أن )١(الخدري سعيد أبي عن

 أحمد ا*مام رواه. )٢("خمر مدمن مكذب و> عاق و> منان الجنة

  .والنسائي

  : والعشرون الثاني
 الجنة يدخل >: "قال وسلم عليه A صلى النبي عن )٣(الدرداء أبي عن

 ـــــــــــــــــــــ
لمعرفته ومحبته وخشيته، وذكره ومناجاته ودعائه وا*بتھال إليه، فما حال بين العبد 

 ....".كان محرماوبين ذلك ولم يكن العبد إليه ضرورة بل كان ضررا محضا عليه 

مسعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخزرجي ا.نصاري استصغر يوم أُحد فلم يشھدھا )     ١

  .وغزا ما بعدھا مع رسول A صلى A عليه وسلم
   .٣/١٦٨، سير ٣/٤٧٩، التھذيب ١٠/٢٩٤تھذيب الكمال   

ة بن سعد عن أبي من طريق سعد الطائي عن عطي ٣/١٤أخرجه ا*مام أحمد في مسنده )     ٢

> يدخل الجنة صاحب خمس مدمن خمر و> مؤمن بسحر و> " سعيد الخدري بلفظ 

  ".قاطع رحم و> كاھن و> منان
من طريق سالم بن عبد A عن  ٥/٨٠والنسائي في كتاب الزكاة باب المنان بمن أعطى   

لون الجنة العاق ث�ثة > يدخ"أبيه عن رسول A صلى A عليه وسلم ضمن حديث بلفظ 

  ".لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بمن أعطى
بسنده ضمن حديث طويل من طريق الفضل عن  ٤/١٤٦وأخرجه الحاكم في المستدرك   

أبي جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي A عنه أن النبي صلى A عليه وسلم 
، وقال الحاكم "م مصدق بالسحرمدمن الخمر وقاطع الرح: ث�ثة > يدخلون الجنة : "قال

  .ھذا حديث صحيح ا*سناد ولم يخرجاه
عن أبي موسى عن النبي صلى A عليه وسلم  ٥/٧٤وذكره الھيثمي في مجمع الزوائد   

مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بسحر ومن مات مدمن : ث�ثة > يدخلون الجنة"

نھر يجري من فروج "ة ؟ قال وما نھر الغوط: قيل" خمر سقاه A من نھر الغوطة
وقال رواه أحمد وأبي يعلي والطبراني " المؤمسات يؤذي أھل النار بريح فروجھم

  .ورجال أحمد وأبي يعلي ثقات
بسنده من طريق عبد A بن عمرو عن النبي صلى A عليه وسلم  ٢/١٥٢والدارمي   

   ".> يدخل الجنة عاق و> منان و> مدمن خمر: "قال

 مشھور الخزرجي، ا.نصاري قيس بن مالك ابن وقيل زيد، بن عويمر: الدرداء أبو    ) ٣

  .مأثورة وحكم مشھورة أقوال له وسلم، عليه A صلى A رسول صاحب بكنيته،

 .٤٦٩/ ٢٢ الكمال تھذيب ،٨/١٧٥ تھذيب ،٤/٢١٨ الغابة أسد ،٧/٧٦ الكبير ت  
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  .)١(ماجه ابن رواه" بقدر مكذب و> عاق و> مرخ مدمن

  :  والعشرون الثالث

 يدخل >: "قال وسلم عليه A صلى النبي عن عمرو بن A عبد عن
  ".خمر مدمن و> منان الجنة
  .)٢(حنبل بن أحمد ا*مام رواه

  : والعشرون الرابع

 قد ث�ثة: "قال وسلم عليه A صلى A رسول أن عمر بن A عبد عن
 أھله في يقر الذي والديوث والعاق الخمر مدمن الجنة عليھم A حرم

  .)٣("الخبث

  الخبال طينة من يسقى يتب لم إذا الخمر شارب أن ذكر

  : والعشرون الخامس

 ـــــــــــــــــــــ

من طريق أبي إدريس  ٢/١١٢٠من الخمر أخرجه بن ماجة في كتاب ا.شربة باب مد)     ١

، "عاق و> مكذب بقدر"ولم يذكر ". > يدخل الجنة مدمن خمر"عن أبي الدرداء بلفظ 

  .إ سناده حسن وسليمان بن عتبة مختلف فيه وباقي رجال ا*سناد ثقات: وفي الزوائد
يخ أحمد قال الش. وا*مام أحمد في مسنده من طريق أبي إدريس عن أبي الدرداء بمثله  

  .٦/٤١ينظر المسند، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ". فإن معنى الحديث صحيح ثابت"شاكر 

من طريق أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى A  ١٢/١٦٥وابن حبان في صحيحه   
مدمن الخمر وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، : ث�ثة > يدخلون الجنة: "عليه وسلم قال

: وما نھر الغوطة ؟ قال: قيل" قاه A جل وع� من نھر الغوطةومن مات مدمنا للخمر س
 ".نھر يجري من فروج المؤمسات يؤذي أھل النار بريح فروجھن"

 A عبد عن عمر بن A عبد بن سالم طريق من ٢/٦٩ مسنده في أحمد ا*مام أخرجه)     ٢

 في يقر الذي والديوث اقوالع الخمر مدمن الجنة عليھم A حرم قد ث�ثة" بلفظ عمر بن
 شاكر أحمد بتحقيق المسند ينظر صحيح، إسناده: شاكر أحمد الشيخ قال" الخبث أھله

١٠/٤٤.  
 A رسول قال قال عمرو، بن A عبد طريق من ١/٢٣٥ الظمآن موارد في وأخرجه  

 ".خمر مدمن و> عاق و> منان و> زانية ولد الجنة يدخل >: "وسلم عليه A صلى

ك�ھما من طريق  ١/٧٢والحاكم في المستدرك  ٢/٦٩أخرجه ا*مام أحمد في مسنده )     ٣

ث�ثة قد حرم A عليھم الجنة " سالم بن عبد A بن عمر عن عبد A بن عمر بلفظ 

 .ا*سناد صحيح الحاكم وقال ،"مدمن الخمر والعاق، والديوث الذي يقر في أھله الخبث

١٣٦



  -٤٠-

) اليمن من )١(وجيشان( جيشان من قدم رج� أن A عبد بن جابر عن

 الذرة من بأرضھم نهيشربو شراب عن وسلم عليه A صلى النبي فسأل
 نعم قال"  ؟ ھو مسكر أو:"  وسلم عليه A صلى فقال ؟ المزر له يقال
 يسقيه أن المسكر يشرب لمن عھدا A على إن حرام، مسكر كل"  قال
 َعَرقَ "  قال ؟ الخبال طينة وما A رسول يا:  قالوا" الخبال طينة من
  ". النار أھل
  .)٢(صحيحه في مسلم رواه

  : والعشرون سالساد

 من: "قال أنه وسلم عليه A صلى A/ رسول عن عمرو بن A عبد عن
 فسلبھا عليھا وما الدنيا له كانت فكأنما واحدة مرة سكراً  الص�ة ترك
 يسقيه أن وجل عز A على حقا كان مراتٍ  أربع سكراً  الص�ة ترك ومن
 عصارة: "قال ؟" الخبال طينة وما" A رسول يا: قيل ،"الخبال طينة من
  ". جھنم أھل
  .)٣(مسنده في أحمد ا*مام رواه

  : والعشرون السابع

 يدخل >: "وسلم عليه A صلى A رسول قال: قال )٤(موسى أبي عن

 ـــــــــــــــــــــ

 منزلھا كان باليمن، جيشان مخ�ف ونون وألف معجمة وشين السكون ثم بالفتحجيشان )     ١

 البلدان معجم سھل بن زيد بن يررتم واسمه رعين، ذي بن حجر بن غيدان بن جيشان
٢/٢٠٠. 

 خمر كل وأن خمر مسكر كل أن بيان باب ا.شربة كتاب صحيحه في مسلم أخرجه)     ٢

  . ٣/٥٨٧ حرام
 أبي عن غزية بن عمارة طريق من ك�ھما بسنده ٣/٣٦١ مسنده في أحمد وا*مام  

    .بمثله عنه A رضي جابر عن الزبير
 

 عبدA عن أبيه عن شعيب بن عمرو طريق من ٢/١٧٨ مسنده في أحمد ا*مام أخرجه)     ٣

/ صحيح إسناده ١٠/١٤٣للمسند  تحقيقه في شاكر أحمد الشيخ وقال. بمثله عمرو بن

 الھيثمي وذكره يخرجاه، ولم ا*سناد صحيح حديث وقال ٤/١٤٦ المستدرك في والحاكم
 .٥/٦٩ الزوائد مجمع في

عبد A بن قيس بن سليم أبو موسى ا.شعري، قدم على رسول A صلى : أبو موسى)     ٤

 A عليه وسلم مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر قادما من الحبشة، عمل للنبي صلى
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 يشرب وھو مات ومن رحم قاطع و> بسحر مؤمن و> خمر مدمن الجنة
 يؤذي مومساتال فروج من يسيل ما وھو الغوطة نھر من A سقاه الخمر
  ".النار أھل ريحه
  .كتابه في )٢(حبان بن حاتم وأبو مسنده في )١(أحمد ا*مام رواه

  : والعشرون الثامن
 ثمن عن وسلم عليه A صلى النبي نھى: "قال )٣(جحيفة أبي عن

 وموكله، الربا وآكل/ والموشومة، الواشمة ولعن ،)١(الدم وثمن ،)٤(الكلب

 ـــــــــــــــــــــ
عدن واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة والبصرة، مات سنة عليه وسلم على زبيد و

  .خمسين أو بعدھا بقليل
 . ٥/٤٤٨، تھذيب الكمال ٣/٢٤٥، أسد الغابة ٣/٩٧٩ا>ستيعاب   

 > ث�ثة" بلفظ موسى أبي عن بردة أبي طريق من٤/٣٩٩ مسنده في أحمد ا*مام أخرجه)     ١

 يسار بن A عبد طريق من ١/٧٢ لمستدركا في والحاكم الحديث، فذكر" الجنة يدخلون
 العاق: الجنة يدخلون > ث�ثة" بلفظ أبيه عن عمر بن A عبد بن سالم عن ا.عرج

 في الذھبي ووافقه ا*سناد صحيح حديث وقال" النساء ورجلة والديوث، لوالديه،
  .التلخيص

 عليه A صلى يالنب عن موسى أبي عن ٤/٢٦١ والترھيب الترغيب في المنذري وذكره  
 وإن بالسحر ومصدق الرحم، وقاطع الخمر مدمن الجنة، يدخلون > ث�ثة: "قال وسلم

: قال ؟ الغوطة نھر وما قيل" الغوطة نھر من وع� جل A سقاه الخمر مدمن مات من
 حبان وابن أحمد رواه" فروجھم ريح النار أھل يؤذي المومسات فروج من يجري نھر"

 .ا*سناد صحيح وقال كم،والحا صحيحه في

 كتاب ١٣/٥٩٨ لبان ابن بترتيب حبان بن صحيح" صحيحه في حبان ابنأخرجه )     ٢

 أخبرنا" قال بالسحر، للمؤمن الجنة دخول نفي عن ا*خبار ذكر باب والسحر، الكھانة

 المعتمر، حدثنا سمينة أبي بن إسماعيل بن محمد حدثنا: قال المثنى، بن علي بن أحمد
 A رسول قال: قال موسى أبي عن بردة أبي عن جرير أبي بن علٮالفضل قرأت: قال

 ".رحم قاطع و> بسحر و>مؤمن خمر مدمن الجنة يدخل >: "وسلم عليه صلى

 صلى A رسول أصحاب صغار من وھو مشھور صحابي السوائي A عبد بن وھب      ) ٣

A ھـ٧٤( سنة. مروان بن ربش و>ية في توفي الكوفة، نزل وسلم، عليه.(  

 تقريب ،١١/١٦٤ التھذيب تھذيب ،٣١/١٣٢ الكمال تھذيب ،٩/٢٣ الجرح    
٢/٣٣٨. 

 الباري فتح بيعه، تحريم النھي وظاھر: "حجر ابن قال بيعه، ثمن المراد:  الكلب ثمن    ) ٤

٤/٤٢٦. 



  -٤٢-

  ".المصور ولعن
  .)٢(خاريالب رواه

  : والعشرون التاسع
 من: "يقول وسلم عليه A صلى A رسول سمعت: قال عباس ابن عن

  ". أبدا فيھا بنافخ وليس الروح فيھا ينفخ حتى معذبه A فإن صورة صور
  .)٣(ومسلم البخاري رواه

 ـــــــــــــــــــــ
 الدم بيع تحريم دالمرا وقيل ظاھره على ھو وقيل الحجامة، أجر المراد قيل:  الدم ثمن    ) ١

 .٤/٤٢٧ الباري فتح ينظر والخنزير، الميتة بيع حرم كما

 الوليد أبو شيخه عن ٣/١٢ الربا موكل باب البيوع، كتاب صحيحه، في البخاري أخرجه)    ٢

 فقال فسألته، حجاما عبدا اشترى أبي رأيت: "قال جحيفة أبي بن عون عن شعبة عن
 الواشمة، عن ونھى الدم، وثمن الكلب ثمن عن وسلم عليه A صلى النبي نھى

 ".المصور ولعن وموكله الربا وآكل والموشومة،

 قال آدم حدثنا قال ٧/٦٤ التصاوير باب اللباس، كتاب: صحيحه في البخاريأخرجه   ) ٣

 عن عباس ابن عن عتبة بن A عبد بن A عبيد عن الزھري عن ذئب أبي ابن حدثنا

 الم�ئكة تدخل >: "وسلم عليه A صلى A رسول قال: قال عنھم A رضي طلحة أبي

 بن A عبيد أخبرني شھاب ابن عن يونس حدثني الليث وقال" تصاوير و> كلب فيه بيتاً 

  .وسلم عليه A صلى النبي سمعت طلحة أبا سمعت عباس

 في ممسل عند عباس ابن حديث من وجاء طلحة، أبي حديث من البخاري عند فالحديث  

 أبي بن بكر أبو حدثنا قال ٣/١٦٧١ الحيوان صورة تصوير تحريم باب اللباس كتاب

: قال مالك بن أنس بن النضر عن عروبة أبي بن سعيد عنمسھر  بن علي حدثنا شيبة

 وسلم عليه A صلى A رسول قال: يقول و> يفتي فجعل عباس ابن عند جالسا كنت"

 الرجل فدنا أدنه عباس ابن: فقال الصورة، ھذه أصور رجل إني: فقال رجل، سأله حتى

 في صورة صور من: "يقول وسلم عليه A صلى A رسول سمعت: "عباس ابن فقال

   ".بنافخ وليس القيامة، يوم الروح فيھا ينفخ أن كلف الدنيا

 ٣/١٦٧١ الحيوان صورة تصوير تحريم باب اللباس، كتاب: في أيضاً  مسلم وأخرجه  

 بن النضر عن قتادة عن أبيه عن ھشام بن معاذ عن المثنى بن ومحمد غسان أبي عن

 عنب فيكون بمثله، وسلم عليه A صلى النبي عن فذكر عباس ابن أتى رج� أن أنس

 A رسول عن طلحة أبي من وسمعه وسلم عليه A صلى A رسول عن سمعه عباس

  .وسلم عليه A صلى

 صورة تصوير العلماء قال"  حجر ابن قال التصوير حريمت على مجمعون والعلماء  

 سواء الشديد الوعيد بھذا عليه متوعد .نه الكبائر من وھو التحريم شديد حرام الحيوان

 � يتبع



  -٤٣-

  : الث=ثون
 وجل عز A قال: "قال وسلم عليه A صلى النبي عن ھريرة أبي عن
 باع ورجل غدر، ثم )١(بي أُعطي رجل القيامة؛ يوم خصمھم أنا ثةث�

. )٢("أجره يعطه ولم منه فاستوفى أجيرا استأجر ورجل ثمنه، فأكل حرا

  .)٣(البخاري رواه

 ـــــــــــــــــــــ
 درھم أو بساط أو ثوب في كان وسواء حال، بكل حرام فصنعه لغيره أم لمايمتھن صنعه

 فليس حيوان صورة فيه ليس ما يرتصو فأما غيرھا أو حائط أو إناء أو فلس أو دينار أو

  .بحرام

 و.ن A دون من تعبد كانت الصور .ن المصور عقوبة عظمت إنما الخطابي وقال  

 لھا التي التماثيل ھنا بالصور والمراد قال تميل، إليھا النفوس وبعض يفتن إليھا النظر

.١٠/٣٨٤ الباري فتح ينظر .لخا... روح
 

أعطى بيمينه بي ثم عاھد عھدا وحلف عليه با
 " طى بي ثم غدرأع"قال ابن حجر قوله )     ١

أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، : اعتبار الجر يقع بأمرين "قال الخطابي "ثم نقضه

وحديث الباب أشد "قال ابن حجر " والثاني أن يستخدمه كرھا بعد العتق وا.ول أشدھما

، فتح الباري "لك من البيع وأكل الثمن.ن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذ

  .٤/٤١٨بشرح صحيح البخاري 

ھو في " قال ابن حجر " ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره"وقوله   

معنى من باع حرا وأكل ثمنه .نه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلھا و.نه 

 . ٤/٤١٨حيح البخاري فتح الباري بشرح ص" استخدمه بغير أجره وكأنه استعبده

 .البخاري صحيح من والمثبت) أعطا رجل( المخطوط في    ) ٢

 طريق من ٣/٤١ حرا باع من إثم باب البيوع، كتاب:  صحيحه في البخاري أخرجه)     ٣

 .بمثله ھريرة أبي عن سعيد أبي بن سعيد



  -٤٤-

  .والث=ثون الحادي
 وسلم عليه A صلى النبي أصحاب من وكان زھير أبي بن )١(سفيان عن

 > كلبا اقتنى من: "يقول وسلم عليه A صلى A رسول سمعت: قال
 رواه". قيراط يوم كل عمله من نقص ضرعا و> زرعا عنه يغني

  .)٢(ومسلم البخاري
  : والث=ثون الثاني
 كلب في رخص وسلم عليه A صلى النبي أن )٣(مغفل بن A عبد عن

  .والغنم الصيد
  .)٤(مسلم رواه
  :والث=ثون الثالث

 حلف من: "قال وسلم عليه A صلى نبيال عن مسعود بن A عبد عن
 وجل عز A لقي فاجر فيھا ھو مسلم امرئ مال بھا يقتطع يمين على
  "غضبان عليه وھو
  .)٥(ومسلم البخاري رواه

 ـــــــــــــــــــــ

  .المدينة أھل في يعد صحبة له صحابي الشنوي، التمري، ا.زدي زھير أبي بن سفيان)     ١

 ،١/٣١١ تقريب ،٤/١١٠ التھذيب تھذيب ،١٤٥/ ١١ الكمال تھذيب ،٤/٨٦ الكبير ت  

.٢/٣٠٤ الغابة أسد
 

  . ٤/١٠١ أحدكم شراب في الذباب وقع إذا:  باب الخلق، بدء كتاب في البخاري أخرجه    ) ٢

 بن يزيد قطري من ك�ھما ٣/١٢٠٤ الك�ب بقتل ا.مر:  باب المساقاة، كتاب في ومسلم  

 .بمثله الشسني زھير أبي بن سفيان عن يزيد بن السائب عن خصيفة

 تحت المبايعين ومن صحابي، المزني، سعيد أبو عفيف، بن نھم بن مغفل بن A عبد      ) ٣

  ).ھـ٦١( سنة مات الناس، يفقھون عمر بعثھم الذين العشرة وأحد الشجرة،
 ،٦/٤٢ التھذيب تھذيب ،٢/٧٤٥ مالالك تھذيب ،٥/١٤٩ الجرح ،٥/٢٣ الكبير ت  

.٢/٤٨٣ ا.ع�م سير ،٣/٣٩٨ الغابة أسد ،١/٤٥٣ تقريب
 

 طريق من ،٣/١٢٠٠ الك�ب بقتل ا.مر:  باب ، المساقاة كتاب في مسلم أخرجه)     ٤

 الك�ب بقتل وسلم عليه A صلى A رسول أمر بلفظ المغفل ابن عن A عبد بن مطرف

 .الغنم وكلب الصيد كلب في رخص ثم" الك�ب وبال بالھم ما" قال ثم

 ٣/٩٠ بعض في بعضھم الخصوم ك�م: باب الخصومات،: كتاب في البخاري أخرجه    ) ٥

 يمين على حلف من" بلفظ عنه A رضي A عبد عن شقيق عن ا.عمش طريق من

  ".غضبان عليه وھو A لقي مسلم امرئ مال بھا ليقتطع فاجر فيھا وھو

 � يتبع

١٣٧



  -٤٥-

  :والث=ثون الرابع

 إليھم A ينظر > ث�ثة: "وسلم عليه A رسول قال: قال ھريرة أبي عن
 بالطريق ماء فضل له كان رجل أليم؛ عذاب ولھم يزكيھم و> القيامة يوم

 أعطاه فإن لدنياه إ> يبايعه > إماما بايع ورجل السبيل، ابن من فمنعه
 فقال العصر بعد سلعته أقام ورجل سخط، منھا يعطه لم وإن رضي منھا

 :Aھذه قرأ ثم رجل، فصدقه وكذا كذا بھا أعطي لقد غيره إله > الذي و 
  ".قلي� ثمنا وأيمانھم A بعھد يشترون الذين إن: "اQية
  .)١(ومسلم البخاري رواه

  :والث=ثون الخامس

: قال وسلم عليه A صلى A رسول أن عنھما A رضي عمر ابن عن
: قال( النار فيھا فدخلت جوعا/ ماتت حتى حبستھا ھرة في امرأة عذبت"

 و> حبستھا حين )٣(]سقتھا[ و> أطعمتھا )٢(]ھي[ > أعلم وA فقال

  ".ا.رض خشاش من )٥(]تأكل[ أرسلتھا )٤(]ھي[

  .)٦(ومسلم البخاري رواه

 ـــــــــــــــــــــ
 من ١/١٢٢ فاجرة بيمين مسلم حق اقتطع من وعيد:  باب ا.يمان،:  كتاب في ومسلم  

 يمين على حلف من" بلفظ عنه A رضي مسعود بن A عبد عن سلمة بن شقيق طريق
 .غضبان عليه وھو A لقي فاجر فيھا وھو ما> بھا يستحق

 من ٨/١٢٤ لدنيا إ> يبايعه > رج� بايع من: باب ا.حكام، كتاب في البخاري أخرجه    ) ١

 ولھم يزكيھم و> القيامة يوم A يكلمھم > ث�ثة" بلفظ ھريرة أبي عن صالح أبي طريق
 > إماما بايع ورجل السبيل ابن منه يمنع بالطريق ماء فضل على رجل أليم، عذاب

 بعد بسلعه ج�ر يبايع ورجل له  يف لم وإ> له وفى يريد ما أعطاه إن لدنياه إ> يبايعه
  ".بھا يعط ولم فأخذھا فصدقه وكذا كذا بھا أعطى لقد با
 فحلف العصر

 من ١/١٠٣ بالعطية والمن ا*زار إسبال تحريم غلظ بيان: باب ا*يمان، كتاب في ومسلم  

 يابع ورجل" قال أنه إ> البخاري ا*مام رواية بمثل ھريرة أبي عن صالح أبي طريق
 ".ذلك غير على وھو فصدقه، وكذا بكذا .خذھا با
 له فحلف العصر بعد بسلعة رج�

 .البخاري صحيح من والمثبت) أنت( ا.صل في)     ٢

 .البخاري صحيح من والتصحيح) سفيتھا و>( ا.صل في)     ٣

 .البخاري صحيح من والتصحيح) أنت( ا.صل في)     ٤

 .البخاري صحيح من والتصحيح) فأكلت( ا.صل في)     ٥

  "حبستھا إذ سقتھا و> أطعمتھا ھي >" البخاري صحيح في    ) ٦

 � يتبع



  -٤٦-

  : والث=ثون السادس
 A يكلمھم > ث�ثة:" قال وسلم عليه A صلى النبي عن ھريرة أبي عن
 أكثر بھا أعطى لقد سلعة على حلف رجل: إليھم ينظر و> القيامة يوم
 ليقتطع العصر بعد كاذبة يمين ىعل حلف ورجل كاذب، وھو أعطى مما
 أمنعك اليوم تعالى A فيقول ماء فضل منع ورجل مسلم، رجل مال بھا

  ".يداك تعمل مالم فضل منعت كما فضلي
  .)١(البخاري رواه

  : والث=ثون السابع
 من: "يقول وسلم عليه صلى A رسول سمعت قال زيد بن )٢(سعيد عن

  ".أرضين سبع من القيامة يوم وقهيط فإنه ظلما ا.رض من شبرا ظلم
  .)٣(ومسلم البخاري أخرجه

  : والث=ثون الثامن

 من: "وسلم عليه A صلى A رسول قال: قال عمر بن/  A عبد عن
  ".أرضين سبع إلى القيامة يوم به خسف حقه بغير شيئا ا.رض من أخذ

 ـــــــــــــــــــــ
 عمر بن A عبد عن نافع عن ٤/١٥٢ ،٥٤:  باب ا.نبياء،:كتاب في البخاري أخرجه  )٦

 و> أطعمتھا >ھي النار، فيھا فدخلت ماتت حتى سجنتھا ھرة في امرأة عذبت" بلفظ
  "..رضا خشاش من تأكل تركتھا و>ھي حبستھا إذ سقتھا

 من ٤/٢٠٢٢ ونحوھا الھرة تعذيب تحريم: باب واQداب، والصلة البر: كتاب في ومسلم  
 فيھا فدخلت ماتت، حتى سجنتھا ھرة في امرأة عذبت" بلفظ عمر ابن عن نافع طريق
 ".ا.رض خشاش من تأكل تركتھا ھي و> حبستھا، ھي إذ وسقتھا أطعمتھا >ھي النار؛

 ربھا إلى ناضرة يومئذ وجوه( تعالى A قول: باب التوحيد كتاب في البخاري أخرجه)     ١

 .بمثله ھريرة أبي عن صالح أبي طريق من ٨/١٨٥) ناظرة

 العشرة وأحد جليل، صحابي العدوي، ا.عور أبو نفيل، بن عمرو بن زيد بن سعيد)     ٢

  ).ھـ٥١( سنة مات بالجنة، لھم المشھود
.١/٢٩٦ تقريب ،٤/٣٤ تھذيب ،١٠/٤٤٦ كمالال تھذيب ،٤/٣٤ والتعديل الجرح  

 

 طريق من ،٤/٧٤ أرضين سبع في جاء ما باب الخلق بدء كتاب في البخاري أخرجه)     ٣

 ظلماً  ا.رض من شبراً  أخذ من" بلفظ نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد عن أبيه عن ھشام
  ".أرضين سبع من القيامة يوم يطوقه فإنه

 أبيه عن محمد بن عمر طريق من ،٣/١٢٣٠ الظلم تحريم ابب المساقاة كتاب في ومسلم  
 في طوقه حقه بغير ا.رض من شبرا أخذ من" بلفظ نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد عن

 ".القيامة يوم أرضين سبع



  -٤٧-

  .)١(البخاري رواه

  : والث=ثون التاسع
 عنده كانت من: "وسلم عليه صلى A رسول لقا: قال ھريرة أبي عن

 يكون > أن قبل اليوم منه فليتحلله شيء أو عرضه من .خيه مظلمة
 لم وإن مظلمته، بقدر منه أخذ صالح عمل له كان إن درھم، و> دينار
  .)٢(البخاري رواه .عليه فحملت صاحبه سيئات من أخذ حسنات له يكن

  : اEربعون
 السبع اجتنبوا: "قال وسلم عليه A صلى بيالن عن ھريرة أبي عن

 والسحر، با
 الشرك: "قال ؟ ھن وما A رسول يا: قالوا" الموبقات
 والتولي اليتيم مال وأكل الربا، وأكل بالحق إ> A حرم التي النفس وقتل

  . )٣("المؤمنات الغاف�ت المحصنات وقدف الزحف يوم/ 

  .)٤(ومسلم البخاري رواه
  : واEربعون يالحاد

 ـــــــــــــــــــــ

 طريق من ٤/٧٤ أرضين سبع في جاء ما باب الخلق، بدء كتاب في البخاري أخرجه)     ١

 به خسف حقه بغير ا.رض من شيئا أخذ من" بلفظ أبيه عن سالم عن عقبة بن موسى

 ".أرضين سبع إلى القيامة يوم

 عن ٣/٩٩ الرجل عند مظلمة له كانت من: باب المظالم،: كتاب في البخاري أخرجه)     ٢

 من" بلفظ ھريرة أبي عن المقبري سعيد عن ذئب أبي ابن عن أياس أبي بن آدم شيخه
 و> دينار يكون > أن قبل اليوم منه فليتحلله ءشي أو عرضه من .حد مظلمة له كانت

 من أخذ حسنات له يكن لم وإن مظلمته بقدر منه أخذ صالح عمل له كان وإن درھم،

 ".عليه فحمل صاحبه سيئات

٣     ( A قال النووي وأما قوله ..." و> انحصار للكبائر في عدد مذكور "قال العلماء رحمھم

ئر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فإن ھذه الصيغة وإن صلى A عليه وسلم الكبا
كانت للعموم فيه مخصوصة وإنما وقع ا*قتصار على ھذه السبع، وفي الرواية ا.خرى 
ث�ث، وفي ا.خرى أربع، لكونھا من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعھا > سيما فيما كانت 

 .      ٢/٨٤شرح النووي على صحيح مسلم ..." عليه الجاھلية

) اليتامى أموال يأكلون الذين إن( تعالى قوله باب الوصايا، كتاب في البخاري أخرجه)     ٤

 المؤمنات المحصنات وقذف: "قال أنه إ> ھريرة، أبي عن الغيث أبي طريق من ٣/١٩٥
  ".الغاف�ت

 يأب عن الغيث أبي طريق من ١/٩٢ وأكبرھا الكبائر بيان باب: ا*يمان كتاب في ومسلم  

 .بمثله عنه A رضي ھريرة



  -٤٨-

 من ملعون: "وسلم عليه A صلى A رسول قال: قال ھريرة أبي عن
  ".ُدبرھا في امرأة أتى

  .)٢(ماجه وابن )١(والنسائي داود أبو رواه
  : واEربعون الثاني
: قال وسلم عليه A صلى A رسول سمعت: قال شعبة بن )٣(المغيرة عن

  . )٤("ليهع بالنياحة عذب الميت على نيح إذا"

 ـــــــــــــــــــــ

من طريق عن سھيل بن أبي صالح عن الحارث بن  ٥/٣٢٣أخرجه النسائي في السنن )     ١

ملعون من أتى امرأته : "قال رسول A صلى A عليه وسلم: مخلد عن أبي ھريرة قال

 ).    ٨٩٥٩" (في دبرھا

 بن الحرث طريق من ٢/٢٤٩ لنكاحا في جامع باب: النكاح كتاب في داود أبو أخرجه)     ٢

 في امرأته أتى من ملعون: "وسلم عليه صلى A رسول قال: قال ھريرة أبي عن مخلد

  ".دبرھا

 من ١/٦١٩ أدبارھن في النساء إتيان عن النھي باب: النكاح كتاب سننه في ماجه وابن  

  ".ھادبر في امرأته جامع رجل إلى A ينظر >" بلفظ مخلد بن الحارث طريق

 وباقي الثقات في حبان ابن ذكره مخلد بن الحارث .ن صحيح إسناده: الزوائد في قال  

  .ثقات ا*سناد رجال

 طريق من ١/٩٠ الحائض إتيان كراھية في جاء ما باب: الطھارة كتاب في والترمذي  

 حائضا أتى من" بلفظ وسلم عليه A صلى النبي عن ھريرة أبي عن الھجيمي تميمة أبي

 أبو قال وسلم، عليه A صلى" محمد على أنزل بما كفر فقد كاھنا، أو دبرھا في امرأة أو

 أبي عن الھجيمي تميمة أبي عن ا.ثرم حكيم حديث من إ> الحديث ھذا نعرف > عيسى

 فليتصدق حائضا أتى من: "قال وسلم عليه A صلى النبي عن روى وقد ھريرة،

   .بالكفارة فيه يؤمر لم كفرا الحائض إتيان كان فلو". بدينار

 الحديبية، قبل أسلم صحابي الثقفي، عيسى أبو مسعود بن عامر أبي بن شعبة بن المغيرة)     ٣

  ).ھـ٥٠( سنة مات الكوفة، ثم البصرة وولي

 التھذيب تھذيب ،٢٨/٣٦٩ الكمال تھذيب ،٨/٢٢٤ الجرح ،٧/٣١٦ الكبير ت  

.٢/٢٦٩ تقريب ،١٠/٢٦٢
 

محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص "ي بيان المراد من ذلك قال النووي ف  ) ٤

بتركھما فمن أوصى بھما أو أھمل الوصية بتركھما يعذب لتفريطه بإھمال الوصية 
". بتركھما فأما من أوصى بتركھما ف� يعذب بھما إذ > صنع له فيھما و> تفريط منه

 ٦/٢٢٩ مسلم صحيح على النووي شرح ينظر



  -٤٩-

  .)١( ومسلم البخاري رواه

  : واEربعون الثالث

 من أمتي في أربع: "قال وسلم عليه A صلى النبي أن )٢(مالك أبي عن

 ا.نساب، في والطعن ا.حساب، في الفخر: يتركونھن > الجاھلية أمر
 تقام موتھا قبل تتب لم إذا النائحة: "وقال" والنياحة/  بالنجوموا>ستسقاء 

  .)٣(مسلم رواه ".جرب من ودرع قطران من سربال وعليھا القيامة يوم

  : واEربعون الرابع

 أيما: "يقول وسلم عليه A صلى A رسول سمعت: قال ھريرةأبى  عن
 يوم للناس وأقامھا قطران من سربا>ً  A ألبسھا تتوب أن قبل ماتت نائحة

  .)٤("القيامة

  : واEربعون الخامس

 النوائح ھذه إن: "وسلم عليه صلى A رسول قال: قال ةھرير أبي عن
 فينبحن يسارھم عن وصف يمينھم عن جھنم في القيامة يوم صفين يجعلن

 ـــــــــــــــــــــ

من طريق على بن  ٢/٨١أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة   )   ١

  ".من نيح عليه يعذب بما نيح عليه"ربيعة عن المغيرة رضي A عنه بلفظ 

 طريق من ٢/٦٣٨ عليه أھله ببكاء يعذب الميت باب: الجنائز كتاب في مسلم أخرجه  
 نيح من" بلفظ شعبة بن المغيرة عن ديا.س ربيعة بن علي عن ا.سدي قيس بن محمد
 ".القيامة يوم عليه نيح بما يعذب فإنه عليه

. ذلك غير وقيل عمرو،: وقيل A، عبد: وقيل عبيد،: اسمه قيل ا.شعري، مالك أبو      ) ٢

  .عمواس طاعون في مات صحابي،

.٤/١٤٤٥ ا*ستيعاب ،٢/٤٦٨ تقريب ،١٢/٢١٨ تھذيب ،٣٤/٢٤٦ الكمال تھذيب  
 

 س�م أبي طريق من ٢/٦٤٤ النياحة في التشديد باب: الجنائز كتاب في مسلم أخرجه)     ٣

 .بمثله ا.شعري مالك أبي عن

من طريق يحي بن  ١/٥٠٤باب النھي عن النياحة : أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز)     ٤

من أمر  النياحة"أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك ا.شعري بلفظ 
الجاھلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع A لھا ثيابا من قطران ودرعا من لھب 

  !النار 
  .إسناده صحيح ورجاله ثقات: قال البوصيري في الزوائد  

 .وقال رواه أبو يعلي، وإسناده حسن ٣/١٦وذكره الھيثمي في مجمع الزوائد   



  -٥٠-

  .)١("الك�ب تنبح كما النار أھل

  : واEربعون السادس

 النائحة وسلم عليه A صلى A رسول لعن: "قال الخدري سعيد أبي عن
  .)٢("/والمستمعة

  : Eربعونوا السابع

". القبور زوارات وسلم عليه صلى A رسول لعن: قال ھريرة أبي عن
 حسن حديث وقال ،)٢(والترمذي ،)١(ماجه وابن ،)٣(أحمد ا*مام رواه

 ـــــــــــــــــــــ

 في الطبراني رواه وقال بمثله، ھريرة أبي عن ٣/١٧ الزوائد مجمع في الھيثمي ذكره)     ١

 .ضعيف وھو داود بن سليمان وفيه ا.وسط،

 أحمد وا*مام ٣/١٩٣ الميت على النوح في في باب الجنائز، كتاب في داود أبو أخرجه)     ٢

 عن جده عن أبيه عن عطية بن الحسن بن محمد طريق من ك�ھما ، ٣/٦٥ مسند في
 النائحة وسلم عليه A صلى A رسول لعن" بلفظ عنه A رضي الخدري سعيد أبي

  ".والمستمعة
 عليه A صلى النبي أن" بلفظ عباس ابن عن ،٣/١٦ الزوائد مجمع في الھيثمي وذكره  

 البزار رواه ،"نصيب الجنازة في للنساء ليس: "وقال" والمستمعه النائحة لعن وسلم

  .ذكره من أجد ولم A، عبد أبو الصباح وفيه الكبير في والطبراني
 في الطبراني وراه:  وقال بمثله، عمر ابن عن ٣/١٧ الزوائد مجمع في الھيثمي وذكره  

  .ضعيف عطية، بن الحسن فيه الكبير،
 وعزاه بمثله عنه A رضي سعيد أبي عن ١/١٢٤ الصغير الجامع في السيوطي وذكره  

 بن محمد فيه ٥/٢٧٢ القدير فيض في المناوي وقال بالصحة، له ورمز داود أبي .حمد
 ابن وقال ضعفاء، وث�ثتھم سعيد، أبي عن جده عن أبيه عن الصوفي عطية بن الحسن
 عن عدي وابن عمر ابن عن والبيھقي الطبراني ورواه العلل في حاتم أبو استنكره حجر

 .ضعيفة وكلھا ھريرة أبي

 رسول لعن" بلفظ عباس ابن عن حصال أبي طريق من ١/٣٣٧ مسنده في أحمد ا*مام)     ٣

A صلى A والسرج المساجد عليھا والمتخذين القبور زائرات وسلم عليه."  
 والحاكم، .حمد وعزاه ھريرة أبي عن ٢/١٢٤ الصغير الجامع في السيوطي وذكره  

 فيض في المناوي وقال بالصحة، له ورمز والترمذي أحمد عند ثابت بن حسان وعن

 عندھم ھو الحق عبد قال ھانيء أم مولى صالح أما الترمذي، حسنه ٥/٢٧٤ القدير
 ابن وقال عباس، ابن من يسمع لم وقيل ا.ئمة، من جمع فيه تكلم المنذري وقال ضعيف،

 .أمره تحسين القطان عن ونقل رضيه، المتقدمين من أحدا أعلم > عدي



  -٥١-

  .صحيح

  : واEربعون الثامن

 زائرات وسلم عليه A صلى A رسول لعن: "قال عباس بن A عبد عن
  ".والسرج المساجد عليھا والمتخذين القبور
  .)٣(ماجه وابن والنسائي، والترمذي، داود أبو رواه

  : واEربعون التاسع
 والمحلل المحلل وسلم عليه A صلى A رسول لعن: قال ھريرة أبي عن
  ".له

  .)٤(أحمد ا*مام رواه

 ـــــــــــــــــــــ
 القبور النساء زيارة عن نھيال في جاء ما باب: الجنائز كتاب في ماجه ابن وأخرجه)     ١

 A رسول لعن" قال ھريرة أبي عن أبيه عن سلمة أبي بن عمر طريق من ١/٥٠٢

 ".القبور زوارات وسلم عليه A صلى

 مسجدا القبر على يتخذ أن كراھية في جاء ما باب: الص�ة كتاب في الترمذي أخرجه)     ٢

 وسلم عليه A صلى A رسول عنل" بلفظ عباس ابن عن صالح أبي طريق من ١/٢٠١

  ".والسرج المساجد عليھا والمتخذين القبور زائرات
 .حسن حديث عباس ابن وعائشة،وحديث ھريرة أبي عن الباب وفي الترمذي قال  

  . ٣/٢١٨ القبور النساء زيارة في باب: الجنائز كتاب في داود أبو أخرجه)     ٣

  .١/٢٠١ مسجدا القبر يتخذ أن كراھية في ءجا ما باب: الص�ة كتاب في والترمذي  

  .٢/٩٥ القبور على السرج اتخاذ في التغليظ باب الجنائز كتاب في والنسائي  
 من كلھم ١/٥٠٢ القبور النساء زيارة عن النھي باب: الجنائز كتاب في ماجه وابن  

  ".القبور زوارات A رسول لعن" بلفظ عباس ابن عن صالح أبي طريق

 A رسول لعن" عباس ابن عن صالح أبي طريق من ١/٣٣٧ مسنده في حمدأ وا*مام  
  ".والسرج المساجد عليھا والمتخذين القبور زائرات وسلم عليه A صلى

 أحمد لgمام وعزاه ھريرة أبي عن ٢/١٢٤ الصغير الجامع في السيوطي وذكره  
 فيض في المناوي قهوواف بالصحة، له ورمز والحاكم أحمد عند عباس ابن عن والترمذي

 .القدير

  .بمثله ھريرة أبي عن المقبري طريق من ٢/٣٢٣ مسنده في أحمد ا*مام أخرجه)     ٤

 محمد بن عثمان وفيه والبزار أحمد وراه وقال ٤/٢٧٠ الزوائد مجمع في الھيثمي وذكره  
  .كيرمنا أحاديث ھريرة أبي عن له المديني ابن وقال حبان وابن معين ابن وثقه ا.خنسي

 وعزاه بمثله، عنه A رضي علي عن ٢/١٢٤ الصغير الجامع في السيوطي وذكره  
 عن الترمذي وعند مسعود، ابن عن ماجه، وابن والنسائي والترمذي داود وأبي .حمد،

 حسن الترمذي قال: "٥/٢٧٠ القدير فيض في المناوي وقال ،ةبالصح له ورمز جابر

 � يتبع



  -٥٢-

  : الخمسون
 أ>: "قال وسلم عليه A صلى A رسول عن عامر بن )١(عبقة عن

 فلعن المحل ھو" قال A، رسول يا بلى:  قالوا" مستعارال بالتيس أخبركم
A ٢("له والمحلل المحل(.  

  .)٤( ))تمت. /(()٣(مسلم رواه

**********  

 ـــــــــــــــــــــ
 والترمذي النسائي ورواه مسعود ابن حديث من صح الكبائر في الذھبي وقال صحيح،

 ".علي عن جيد بإسناد

 عليه A صلى A رسول صاحب حماد أبو الجھني عمر بن عبس بن عامر بن عقبة    ) ١

  ).ھـ٥٨( سنة في وفاته كانت معاوية، قبل من مصر ولي وسلم،
 ،٧/٢٤٢ ذيبالتھ تھذيب ،٢٠/٢٠٥ الكمال تھذيب ،٦/٣١٣ الجرح ،٦/٤٣٠ الكبير ت  

.٢/٤٦٧ سير ،٤/٥٣ الغابة أسد ،٢/٢٧ تقريب
 

  .   ١/٦٢٣ له والمحلل المحلل باب النكاح كتاب في ماجه ابن أخرجه  ) ٢

 في والبيھقي ٣/٢٥١ المھر باب سننه في قطني والدار ١/١٩٩ المستدرك في الحاكم و  
 لتيسبا أخبركم أ>" بلفظ عامر بن عقبة عن ھاعان بن مشرح عن ٧/٢٠٨ سننه

 عليه A صلى A رسول قال ثم" المحل ھو: "قال A، رسول يا بلى قالوا المستعار
 يخرجاه، ولم ا*سناد صحيح حديث ھذا الحاكم وقال" له والمحلل المحل A لعن: "وسلم

  .التلخيص في الذھبي ووافقه
 المحلل باب النكاح كتاب في أخرجه ماجه ابن عند عباس ابن ثيحد من شاھد وله  

 .١/٦٢٢ له والمحلل

 .مسلم رواية من عليه أقفلم )     ٣

 أي تمت أحاديث ھذا الجزء)     ٤



  -٥٣-

  فھرس المصادر والمراجع

لgمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف : ا.ربعين النووية -١
النووي،شرح ابن دقيق العيد، الطبعة ا.ولى، دار ا.صمعي، 

  .  يروتب

لgمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل : البداية والنھاية في التاريخ -٢
  . بن عمر بن كثير القرشي، مطبعة المتوسط، بيروت، لبنان

للحافظ شمس الدين : تاريخ ا*س�م ووفيات المشاھير ا.ع�م -٣
عمر تدمري، دار الكتاب . د: محمد بن أحمد الذھبي، تحقيق

  .  العربي

.بي عبدA، محمد بن إسماعيل بن إبراھيم : كبيرالتاريخ ال -٤
  . البخاري، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة

لgمام زكي الدين : الترغيب والترھيب من الحديث الشريف -٥
مصطفى محمد عمارة، : عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، تعليق

  . دار الكتب، بيروت

أحمد بن علي بن حجر للحافظ شھاب الدين : تقريب التھذيب -٦
ھـ، دار ١٤٠٦محمد عوانه، الطبعة ا.ولى، : العسق�ني، تحقيق

  . الرشيد، حلب، سوريا

للحافظ جمال الدين أبي الحجاج : تھذيب الكمال في أسماء الرجال -٧
بشار عواد، الطبعة ا.ولى، . د: بن يوسف المزي، تحقيق

  . ھـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٣

لgمام ج�ل الدين بن : حاديث البشير النذيرالجامع الصغير في أ -٨
  . أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت

لمجير : الدر المنضد في ذكر أصحاب ا*مام أحمد رضي A عنه -٩
. د.أ: الدين عبدالرحمن بن محمد العلمي الحنبلي، تحقيق

ھـ، مكتبة التوبة، ١٤١٢عبدالرحمن بن عثيمين، الطبعة ا.ولى، 
  . ملكة العربية السعوديةالم

للع�مة : الرسالة المستطرفة لبيان مشھور كتب السنة المشرفة -١٠
  . السيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني، دار البشائر ا*س�مية

لgمام أبي داود سليمان بن ا.شعث السجستاني، : سنن أبي داود -١١
  . محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت: تحقيق



  -٥٤-

: .بي عبدA محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: بن ماجهسنن ا -١٢
  . محمود فؤاد عبدالباقي، المكتبة العلمية، بيروت

لgمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، : سنن الترمذي -١٣
  . عبدالرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت: تحقيق

حاسن، لgمام علي بن عمر الدارقطني، دار الم: سنن الدارقطني -١٤
  . القاھرة

للحافظ أبي عبدA أحمد بن شعيب بن علي النسائي، : سنن النسائي -١٥
  . ھـ، دار الحديث، القاھرة١٤١٧طبعة 

لgمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : سير أع�م النب�ء -١٦
محيي ھ�ل، الطبعة ا.ولى، . بشار عواد، َو د. د: الذھبي، تحقيق

  . ھـ، مؤسسة الرسالة١٤٠٥

لnمير ع�ء الدين علي بن : حيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانص -١٧
ھـ، مؤسسة ١٤١٨شعيب ا.رنؤوط، الطبعة الثالثة، : بلبان، تحقيق

  . الرسالة، بيروت

لgمام أبي الحسين بن مسلم بن الحجاج القشيري، : صحيح مسلم -١٨
  . محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق

لمحمد بن محمد بن سليمان : لف بموصول السلفصلة الخ -١٩
المغربي السوسي، مخطوط مصور بمركز البحث العلمي برقم 

  . ٣٨٧٤تراجم مصورة عن مكتبة شستربتي برقم  ٣٢٧

أبو ھاجر محمد : للحافظ الذھبي، تحقيق: العبر في خبر من غبر -٢٠
السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

  . ھـ١٤٠٥ى، ا.ول

محمد بن عبدالرؤوف : للع�مة: فيض القدير شرح الجامع الصغير -٢١
  . المناوي، دار الفكر للنشر ، بيروت

لمحمد بن طولون : الق�ئد الجوھرية في تاريخ الصالحية -٢٢
محمد أحمد دھمان، مجمع اللغة العربية، : الصالحي، تحقيق

  . دمشق

لgمام شرف الدين  :كتاب ا.ربعين المرتبة على طبقات ا.ربعين -٢٣
: أبي الحسين علي بن المفضل بن علي المقدسي، دراسة وتحقيق

 . ھـ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى١٤١٣محمد سالم العبادي، 



  -٥٥-

للع�مة مصطفى بن : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٢٤
ھـ، دار الفكر، ١٤١٤عبدA المعروف بحاجي خليفة، الطبعة 

  . بيروت

ھـ، ١٤٠٦للھيثمي، الطبعة ا.ولى، : ائد ومنبع الفوائدمجمع الزو -٢٥
  .دار الكتب العلمية، بيروت

  . .بي محمد عبدA المعروف بالحاكم: المستدرك على الصحيحين -٢٦

*مام السنة والجماعة أحمد بن ھ�ل : مسند ا*مام أحمد بن حنبل -٢٧
  . بن حنبل الشيباني، دار الباز، مكة المكرمة

مام أبي محمد عبدA بن عبدالرحمن الدارمي، لg: مسند الدارمي -٢٨
  . دار الكتب العلمية، بيروت

محمد فؤاد عبدالباقي، دار : لgمام مالك بن أنس، تعليق: الموطأ -٢٩
  . إحياء التراث العربي

 . ھدية العارفين -٣٠



  -٥٦-

  

  فھرس اRيات 

  الصفحة        السورة    ا�ية  اآليـــــة  م

  ٣  البقرة   ٥١  أَْرَبِعيَن َلْيلَةً اَعْدَنا ُموَسى وَ  إِذْ وَ  .١

  ١٤٢   َواَعْدَنا ُموَسى َث=ثِيَن َلْيَلةً وَ  .٢
ا.عرا

  ف
٤  

هُ  .٣   ٤  ا.حقاف   ١٥  َبلََغ أَْرَبِعيَن َسَنةً وَ  َحت<ى إَِذا َبَلَغ أَُشد<

  



  -٥٧-

  فھـــرس اEحاديث

  الصفحة  طــرف الحـديث   م

  ٤٠  أتاني جبريل عليه الس�م فقال يا محمد  .١
  ٥٣  لميت إذا نيح على ا .٢
  ٥٣  أربع من أمتي من أمر الجاھلية  .٣
  ٥٦  أ> أخبركم بالتيس المستعار  .٤
٥.  A <٣٨  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا > إله إ  
  ٤٨  أن النبي صلى A عليه وسلم رخص في كلب الصيد  .٦
  ٤  إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً  .٧
  ٤٣  إن رج�ً قدم من جيشان  .٨
  ٥٤  إن ھذه النوائح يجعلن صفين  .٩
  ٢٩  أول ما يحسب به العبد .١٠
  ٣٨  أي الصدقة أعظم؟  .١١
  ٥٣  أيما نائحة ماتت قبل أن تتوب  .١٢
  ٥١  اجتنبوا السبع الموبقات  .١٣
  ٣٤  ارجع فصل فإنك لم تصل  .١٤
  ٢٧  بين الرجل والشرك والكفر ترك الص�ة  .١٥
  ٢٨  بيننا وبينھم ترك الص�ة  .١٦
  ٤٧  ھم ث�ثة أنا خصم .١٧
  ٤٣  ث�ثة قد حرم A عليھم الجنة  .١٨
  ٥٠  ث�ثة > يكلمھم A يوم القيامة  .١٩
  ٤٨  ث�ثة > ينظر A إليھم  .٢٠
  ٤٩  عذبت امرأة في ھرة  .٢١
  ٣٥  > تجزئ ص�ة > يقيم الرجل صلبه فيھا  .٢٢
  ٤٢،٤٤  > يدخل الجنة مدمن خمر  .٢٣
  ٤٣، ٤١  > يدخل الجنة منان  .٢٤
٢٥. A عليه وسلم المحلل والمحلل  لعن رسول A صلى

  له 
٥٦  

  ٥٤  لعن رسول A صلى A عليه وسلم زوارات القبور  .٢٦
  ٥٥  لعن رسول A صلى A عليه وسلم زائرات القبور .٢٧



  -٥٨-

  الصفحة  طــرف الحـديث   م

  ٣٩  لعنت الخمر  .٢٨
  ٣٢  لقد رأيتنا وما يتخلف عن الص�ة إ> منافق  .٢٩
  ٣١  لقد ھممت أن آمر بالص�ة  .٣٠
  ٣٣  مر رج�ً لقد ھممت أن آ .٣١
  ٣٣  لينتھين أقوام عن وعدھم الجمعات  .٣٢
  ٣٥  ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة  .٣٣
  ٣٦  ما من صاحب ذھب و> فضة  .٣٤
  ٣٩  ما نقصت صدقة من مال  .٣٥
  ٤٠  مدمن الخمر كعابد وثن  .٣٦
  ٥٢  ملعون من أتى امرأة في دبرھا  .٣٧
  ٥١  من أخذ من ا.رض شيئاً  .٣٨
  ٤٧  من اقتنى كلباً  .٣٩
  ٣٣  من ترك الجمعة ث�ثاً  .٤٠
  ٤٤  من ترك الص�ة سكراً  .٤١
  ٢٩  من حافظ عليھا كانت له نوراً  .٤٢
  ٣   حديثاً  أربعين أمتي على حفظ من .٤٣
  ٤٨  من حلف على يمين  .٤٤
  ٤٦  من صور صورة  .٤٥
  ٥٠  من ظلم شبراً  .٤٦
  ٥١  من كانت عنده مظلمة .خيه  .٤٧
  ٥٤  النائحة والمستمعة  .٤٨
  ٤٥  يه وسلم عن ثمن الكلب نھى النبي صلى A عل .٤٩
  ٣٧  و> صاحب مال > يؤدي زكاته  .٥٠

  



  -٥٩-

  فھرس الرواة

  الصفحة   اسم الراوي   م

  ٤٢  أبو الدرداء  .١
  ٤٥  أبو جحيفة  .٢
  ٤١  أبو سعيد الخدري  .٣
  ٥٣  أبو مالك  .٤
  ٣٥  أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري  .٥
  ٤٤  أبو موسى  .٦
  ٢٩  أبو ھريرة  .٧
  ٣٢  ابن عمر  .٨
  ٢٨  ن الحصيب ا.سلمي بريدة ب .٩
١٠.  A٢٧  جابر بن عبد  
  ٣٥  حذيفة بن اليمان  .١١
  ٥٠  سعيد بن زيد  .١٢
  ٤٧  سفيان بن أبي زھير  .١٣
  ٤٠  عبدA بن عباس  .١٤
  ٢٩  عبدA بن عمرو بن العاص  .١٥
  ٣٢  عبدA بن مسعود  .١٦
  ٤٨  عبدA بن مغفل  .١٧
  ٥٢  المغيرة بن شعبة  .١٨

  



  -٦٠-

  فھرس الموضوعات
  الصفحة                 الموضـوع 

  ١  -----------------------------------------------------------  المقدمة 
  المبحث ا.ول
  " نشأته وتطوره" التأليف في أحاديث معدودة 

  ٨  ------------------------------------------  أشھر ما ألف في ا.ربعين 
  ١٤  -------------------------------------------أشھر ما ألف في الخمسين

  ١٤  ----------------------------------------  أشھر ما ألف في الثمانينيات 
  ١٤  ---------------------------------------------  أشھر ما ألف في المائة 

  ١٤  -------------------------------------------  أشھر ما ألف في المائتين 
  المبحث الثاني 

  في دراسة الكتاب 

  ١٥  ------------------------------------  التعريف بالكتاب : .ولالمطلب ا
  ١٦  ----------------------------------------  نسبة الكتاب : المطلب الثاني
  ١٧  -------------------------  منھج الضياء في ھذا الجزء : المطلب الثالث
  ١٩  -----------------------  سبب تأليف الضياء لكتابه ھذا : المطلب الرابع

  المبحث الثالث 
  في ترجمة المؤلف 

  ٢٠  ----------------------------------------------  نشأته –مولده  –اسمه 
  ٢١  -----------------------------------------------------------  رح�ته 
  ٢١  ------------------------------------------------------------  شيوخه 

  ٢٢  ---------------------------------------------------  أقوال العلماء فيه 
  ٢٢  -----------------------------------------------------------  مؤلفاته 

  ٢٣  -------------------------------------------------------------  وفاته 
  تحقيق النص 

  ٢٤  ------------------------------------------  ما روي في تارك الص�ة 
  ٢٧  ------------------------------------  ذكر إثم من ترك ص�ة الجماعة 

  ٢٩  -------------------------------------------  ذكر إثم من ترك الجمعة 
  ٣١  ----------------------------------  ذكر من > يتم ركوعه و> سجوده 

  ٣٢  ---------------------------------------------------  ذكر مانع الزكاة 
  ٣٦  ---------------------------------------------  ذكر من لعن في الخمر 

  ٣٧  -------------------------------------  ذكر أن مدمن الخمر كعابد وثن 
  ٣٨  ---------------------------------  ذكر أن مدمن الخمر > يدخل الجنة 

  ٤٠  ---------------  كر أن شارب الخمر إذا لم يتب يسقى من طينة الخبال ذ



  -٦١-

  ٥٣  -----------------------------------------  فھرس المصادر والمراجع 
  ٥٦  -----------------------------------------------------  فھرس اQيات 

  ٥٧  ---------------------------------------------------  فھرس ا.حاديث 
  ٦٠  ------------------------------------------------------  فھرس الرواة 

  ٦١  -----------------------------------------------  فھرس الموضوعات 


