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المقدمة

َّ
أستعينه وأستغفرهُ ,وأعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا,
إن الحمد هلل أحمدهُ وأشكرهُ ,و
ُ
بعثه هللا رحمة للعالمين وإماماً للمتقين وهداية للضالين ,وعلى آله
وأصلي وأسلم على من
ُ
ِ
أصحابه الغر الميامين المحسنين المنتجبين ,وعلى من اتبع هديه وسار على نهجه إلى يوم
و

الدين.
وبعد:

ف َّ
أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات ,وكيف ال
ـ(إن االنشغال بالحديث من ّ
يكون كذلك وهو مشتمل على ما ذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من هللا الكريم

أفضل الصلوات والسالم والتبريكات ,ولقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف
متكاثرات ,فتناقص ذلك ,وضعفت الهمم فلم يبق إال آثار من آثارهم قليالت وهللا المستعان على
هذه المصيبة وغيرها من البليات ,وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة

معروفات مشهورات ,فينبغي االعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرناه من الدالالت,

ولكونه أيضاً من النصيحة هلل تعالى وكتابه ورسوله وألئمة المسلمين والمسلمات ,وذلك هو الدين
كما صح عن سيد البريات صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه

الطاهرات ,وقد أحسن القائل :من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزهُ الخفيات ,وذلك
فإنه كالم أفصح الخلق ومن أعطي جوامع
لكثرة فوائده البارزات والكامنات وهو جدير بذلك ُ

الكلمات)).(1

َّ
إن هذه المقدمة اليسيرة لإلمام النووي -رحمه هللا -قد بين فيها أهمية االشتغال بالحديث النبوي

السيما ونحن نجد صدوداً عند كثير من الباحثين وزهداً ًً منهم
الشريف وعلومه وفضله ومكانته ,و ّ
في دراسة الحديث دراسة معمقة أو العناية به كما يجب ,إذ جعلوا جل دراستهم في علوم أخرى
وقدموها عليه ,لذا فإنا ال نستغرب حين نجد أسماءاً كبيرة لها باع طويل في شتى العلوم قد

استشهدوا بأحاديث موضوعة منكرة أو ضعيفة متروكة.

عما
من هنا كانت أمنيتي أن أكتب وأتخصص في علوم الحديث النبوي الشريف وأن انشغل به ّ

سواه ,لذا وقع اختياري على مرويات الصحابي الجليل زيد بن ثابت ,وبما أنها كثيرة في كتب
الحديث سواء بالمكرر أو بدونه فقد اخترت مروياته التي أوردها األمام عبد بن حميد في

المنتخب ,وكان مجموع رواياته سبع عشرة رواية.

-1مقدمة شرح اإلمام النووي على صحيح اإلمام مسلم4/1 :
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وقد كان عملي في هذا البحث وفق الخطوات اآلتية:
وشيوخه,
 -1ترجمت لإلمام عبد بن حميد ترجمة يسيرة بينت فيها :اسمه ,ونسبه ,ومولده,
ُ
ووفاته.
ومكانته عند العلماء,
وتالميذهُ,
ُ
ُ
عرفت بكتابه المنتخب وصحة نسبته إليه.
ّ -2
 -3ترجمت للصحابي الجليل زيد بن ثابت ترجمة يسيرة بينت فيها :اسمه ,ونسبه ,وكنيته,
ووالدته ,وإسالمه ,وفضله ,ووفاته.

 -4اتبعت المنهج اآلتي في الدراسة التحليلية:

أ -أورد الرواية من المنتخب وأضعها في مقدمة البحث.

أخرج الرواية من المنتخب ومن كتب الحديث األخرى إن وجدت فيها.
بّ -
ج -أترجم لرجال السند رجالً رجالً ,ثم أنقل أقوال العلماء في ذلك الراوي ,وقد اعتمدت في
غالب ذلك على أقوال الذهبي والحافظ ابن حجر جرحاً ًً أو تعديالً ,من دون االستغناء عن
غيرهم من أئمة الجرح والتعديل ,بعد ذلك أحكم على سند الحديث من جهة الصحة أو
الحسن أو الضعف وفق ما يتضح من قوة رجال السند أو ضعفهم ,ثم أذكر قول من سبقني

في الحكم على الرواية إن وجد.

أبين بعد ذلك ما في متن الحديث من ألفاظ غريبة تحتاج للوقوف عليها وبيان معناها
دّ -
وتفسيرها.
هـ -ثم أشرع في بيان ما يستفاد من الحديث من أحكام شرعية وآداب إسالمية وأعضدها في

الغالب بآيات أو أحاديث أخرى تقوي المعنى المستفاد من الرواية.

وفي الختام فإن ما في هذا البحث من صحة وصواب فهو من هللا عز وجل ,وما فيه من زلل أو

تقصير أو خطأ فهو من نفسي الخاطئة المذنبة.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ..والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه
ومن وااله .
اسمه:

ترجمة الحافظ عبد بن حميد

ِ
الكسي ,ويقال له:
هو األمام ,الحافظ ,الحجةّ ,
الجوال ,أبو محمد عبد بن ُحميد بن نصر ّ
اسمه عبد الحميد(.)1
الكشي-بفتح الشين ,-ويقال
ُ

 -1سير أعالم النبالء ,)81(227/23 :تهذيب التهذيب.)843(456/21:
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نسبه:
اختلف العلماء في نسبته على قولين:
ِ
الكسي :بالسين المهملة ,نسبة إلى ِك ًِس (وهي مدينة بأرض السند مشهورة)( )1والعراقيون
أّ -
يقولون :بفتح الكاف.
الكش ًّ ًِ ًّ ًِ ًّي :بالشين المعجمة ,نسبة إلى ِك ًِش (بالفتح ثم التشديد :قرية على بعد ثالثة
بّ -
فراسخ من جرجان على جبل)(.)2
حفه بعضهم فقال بالشين المعجمة
ص ُ
رجح ابن ماكوال في اإلكمالُ :
وقد ّ
الكسي فقال( :ورّبما ّ
بأنه ّ
وهو خطأ)(.)3
مولده:

ولد عبد بن حميد بعد السبعين ومائة بكس ونشأ بها ثم رحل وطاف بالبالد اإلسالمية على رأس

المائتين شبيبة للسماع والتلقي(.)4

شيوخه:

أخذ عن الكثير من األئمة األعالم كان منهم:

 -1جعفر بن عون

 -2أبو داود الحفري
 -3أبو داود الطيالسي

 -4عبد الرحمن بن عبد هللا الدشتكي
 -5أبو علي الحنفي

 -6علي بن عاصم الواسطي
 -7ابن أبي فديك

 -8محمد بن بشر العبدي
 -9يحيى بن آدم

 -10يزيد بن هارون

()5

 -1معجم البلدان.460/4:
 -2معجم البلدان.462/4:

 -3اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى ,البن ماكوال.144/7 ,
 -4تذكرة الحفاظ.)551(534/2 :

 -5سير أعالم النبالء.)81(277/23 :
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تالميذه:
عنه أئمة الحديث وكان من أهمهم:
وقد أخذ ُ
 -1إبراهيم بن خزيم.
 -2بكر بن المرزبان.

 -3الحسن بن الفضل بن أبي البزاز.
 -4شريح بن عبد هللا النسفي.
 -5عمر بن محمد بن بجير.

 -6اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري وقد َّ
عنه تعليقاً في دالئل النبوة.
حدث ُ
 -7ولدهُ محمد.
 -8محمد بن عبد بن عامر السمرقندي.
 -9اإلمام محمد بن عيسى الترمذي.
 -10اإلمام مسلم بن الحجاج.

()1

مكانته لدى العلماء وثناؤهم عليه:

ثناء كبي اًر ومن ذلك:
كان لإلمام عبد بن حميد مكانة عالية لدى العلماء وأثنوا عليه ً
وصنف(.)2
ممن جمع
ّ
حبان في الثقات وقال :وكان ّ
 -وذكره ابن ّ

 وقال عبد الرحمن بن محمد اإلدريسي :عبد بن حميد بن نصر الكشي يعرف بعبد بن حميدصاحب المسند والتفسير ,كان من األئمة المتقنين والثقات من المحدثين(.)3

 -وقال الذهبي أيضا :كان من األئمة الثقات(.)4

 وقال السمعاني :إمام جليل القدر ممن جمع وصنف ,وكانت إليه الرحلة في أقطار األرض(.)5 وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان :صاحب المسند ,وأحد أئمة الحديث(.)6الجوال(.)7
 -قال الذهبي :اإلمام ,الحافظ ,الحجةّ ,

 -1سير أعالم النبالء.)81(228/23 :

 -2الثقات البن حبان.)14090(401/8 :

 -3التقييد لمعرفة رواة السنن واألسانيد ,ألبن نقطة.)480(290/1 ,
 -4تذكرة الحفاظ.)551(534 /2 :
 -5األنساب للسمعاني.71/5 :
 -6معجم البلدان.460/4 :

 -7سير أعالم النبالء.)81(227/23 :
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 -وقال ابن ناصر الدين :كان من األئمة الثقات(.)1

وفاته:

فإنه خطأ
قال الذهبي :مات سنة تسع وأربعين ومائتين ,فأما قول من قالّ :إن ُه توفي بدمشق ُ
فاحش ,فإن الرجل ما رأى دمشقاً في ارتحاله وال في شيخوخته(.)2
المنتخب من المسند

ذكر العلماء َّ
عنه
أن لألمام عبد بن حميد مسندين :الكبير ,والصغير ,أما الكبير فال يعرف ُ
المحدثون:
شيء ,وأما الصغير(وهو المنتخب) فهو الذي ُعرف به وأشتهر واعتمده
ّ
منه( ,)3وقال أيضا وقع المنتخب من مسنده
 قال الذهبي :وفي مسنده الذي وقع لنا المنتخب ُلنا ولصغار أوالدنا بعلو(.)4

 -وقال الحافظ ابن حجر :هو من أعلى المسانيد التي وقعت لي( ,)5وقال أيضاً :مسند عبد بن

الكسي ويسمى المنتخب وهو القدر المسموع إلبراهيم بن خزيم من عبد(.)6
حميد بن نصر ّ
وفي صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف قال الشيخ صبحي السامرائيَّ ( :
إن المنتخب من المسند
(كتابنا) ذكره أكثر من ترجم لمؤلفه في كتبهم نحو ابن نقطة في كتابه التقييد ,والذهبي في تذكرة

الحفاظ ,والحافظ ابن ناصر الدين في التبيان ,والسخاوي في الضوء الالمع ضمن مسموعاته,

وحاج خليفة في كشف الظنون ,وبروكلمان في تاريخ األدب العربي ,ونقل عنه أصحاب كتب

الزوائد كالحافظ ابن حجر في المطالب العالية ,والحافظ البوصيري في إتحاف المهرة في زوائد
المسانيد العشرة(مخطوط) ,وأصحاب الجوامع والكتب مثل الجامع الكبير للسيوطي وغيره)(.)7

 -1التبيان.73 :

 -2سير أعالم النبالء.)81(228/23 :
 -3سير أعالم النبالء.)81(235/12 :
 -4تذكرة الحفاظ.)551( 534/2 :

 -5المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة.)482(201/1:
نفسه.
 -6المصدر
ُ

 -7مقدمة المنتخب من مسند عبد بن حميد :السيد صبحي السامرائي.16 ,
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ترجمة الصحابي الجليل زيد بن ثابت 

الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار
زيد بن ثابت بن
ّ
بن ثعلبة(.)1
نسبه:

ينسب الصحابي الجليل زيد بن ثابت  إلى أربعة:

النجاري الخزرجى :نسبة إلى بني النجار من قبيلة الخزرج( ,)2ونسب إلى األنصار فيقال

ألنه خزرجى( ,)3وكذلك :المدني نسبة إلى المدينة المنورة(.)4
األنصاري ُ
كنيته:

المشهور منها :أبو سعيد ,وقيل :أبو ثابت ,وأبو عبد الرحمن ,وأبو خارجة(.)5

والدته:

يقول الصحابي الجليل زيد بن ثابت  عن والدته( :قدم رسول هللا  المدينة وأنا ابن إحدى

عشرة سنة)( ,)6وهذا يعني أن والدته كانت بعد البعثة المباركة بسنتين.

إسالمه:

رحمه هللا -في المسند( )7عن خارجة بن زيد َّ
أنه لما قدم
أن أباهُ زيداً أخبرُه ُ
روى األمام احمد ُ -
النبي  المدينة قال زيدُ :ذهب بي إلى النبي فأعجب بي فقالوا :يا رسول هللا هذا غالم من
معه مما أنزل هللا عليك بضع عشرة سورة ,فأعجب ذلك النبي  ,وقال ( :يا زيد
بني النجار ُ
مرت بي
تعلم لي كتاب يهود فإني وهللا ما أمن يهود على كتابي) .قال زيد :فتعلمت كتابهم ما ّ

عنه إذا كتب.
له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب ُ
خمس عشرة ليلة حتى حذقته وكنت أق أر ُ
فيالحظ هنا :أن إسالم زيد كان مبك اًر مع قدوم النبيالمدينة المنورة.

 -1االستيعاب ,159/1 :أسد الغابة ,393/1 :اإلصابة.)2882(592/2 :
 -2المصادر السابقة.
 -3المصادر السابقة.
 -4المصادر السابقة.
 -5المصادر السابقة.

 -6المستدرك على الصحيحين.)5778(476/3 :

 -7مسند األمام احمد بن حنبل .)21618(490 /35 :
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فضله:
ورد في فضله  أحاديث وآثار كثيرة منها:

 -1ما رواه أنس بن مالك أن النبي قال ( :أفرض أمتي زيد بن ثابت )(.)1
 -2وما قاله أبو بكر الصديق لزيد  حين أمرهُ جمع القرآن الكريمّ ( :إنك رجل شاب عاقل,
وال نتهمك ,كنت تكتب الوحي لرسول هللا .)2()

 -3وقال أبو هريرة  حين مات زيد بن ثابت ( :اليوم مات حبر هذه األُمة ولعل هللا أن
منه خلفاً)(.)3
يجعل في ابن عباس ُ
 -4وقال مسروق بن االجدع -رحمه هللا : -إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من
الراسخين في العلم)(.)4

وهناك الكثير من اآلثار في فضله ومكانته مما ال يخفى على أحد إجماع األمة من أهل السنة

والجماعة على فضله.

وفاته:

()5

رجحه الحافظ ابن حجر
توفي  في المدينة المنورة سنة خمس وأربعين من الهجرة على ما
ُ
عنه وأرضاه).
وله من العمر ست وخمسون سنة (رضي هللا ُ
ُ
الحديث األول

قال عبد بن حميد :حدثني يحيى بن عبد الحميد ,ثنا شريك ,عن الـركين ,عـن القاسـم بـن حسـان,

عـن زيـد بـن ثابـت  قـال :قـال رسـول هللا  ( :إنيي تيياري فييكم ميا إن تمسيكتم يه لين تضييلوا:
كتاب هللا وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) .

* تخريج الحديث

 المنتخب من مسند عبد بن حميد)240( 107/1 : -أخرجه الطبراني في الكبير)4923( 154/5 :

 وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث :زيد بن أرقم)4711( 160/3 : وفي معناه أخرجه الترمذي من حديث جابر بن عبد هللا)3786( 662/5 : -1المس ــتدرك ,)7962(372/4 :وق ــال الح ــاكم :ه ــذا ح ــديث ص ــحيح عل ــى ش ــرط الش ــيخين ول ــم يخرج ــاه ,وق ــال
الذهبي :على شرط البخاري ومسلم.

 -2صحيح البخاري.)4402(1720/4 :
 -3المستدرك.)5805(483/3 :

 -4سنن الدرامي ,)2891(448/2 :قال حسين سليم أسد :إسنادهُ صحيح.
 -5اإلصابة.)2882(594/2 :
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 -وأخرجه أبن أبي شيبة من حديث زيد بن ثابت)41( 418/7 :

 -وأخرجه النسائي في الكبرى من حديث زيد بن أرقم)8148( 45/5 :

* تراجم رجال الحديث

 -1يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون الحماني ,أبو زكريا الكوفي ,جده ميمـون أو
عبد الرحمن بن ميمون يلقب بـ :شمين ,من التاسعة ,قال ابن حجر :حافظ إال أنهم اتهموه بسـرقة

الحديث ,روى له مسلم ,ت 228هـ بالعسكر.

ينظر :سير أعالم النبالء ,)170( 22/20 :تهذيب التهذيب ,)399( 73/37:تقريـب التهـذيب:

.)7591( 593/2

 -2شريك بن عبد هللا بن أبي شريك النخعي ,أبو عبد هللا الكوفي القاضي ,من الثامنة ,أخرج له

الخمســة والبخــاري تعليق ـاً ,قــال ابــن حجــر :صــدوق يخطــف كثي ـ اًر ,تغيــر حفظــه منــذ ولــي القضــاء
بالكوفة ,وكان عادالً فاضالً عابداً شديداً على أهـل البـدع ,وقـال الـذهبي :أحـد األعـالم ,وثّــقه ابـن

معــين وقــال غي ـره :ســيف الحفــظ ,وقــال النس ـائي :لــيس بــه بــأس ,هــو أعلــم بحــديث الكــوفيين مــن

الثوري ,قاله ابن المبارك ,ت 177أو  178هـ بالكوفة.

ينظر :الكاشف ,)2276( 485/1 :تهذيب التهـذيب ,)587( 36/15:تقريـب التهـذيب266/2 :

(.)2787

 -3ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري ,أبو الربيع الكوفي ,من الرابعة ,أخرج له الخمسة والبخاري
في األدب المفرد ,قال أبن حجر :ثقة ,وقال الذهبي :وثقه أحمد ,ت 131هـ.

ينظر :الكاشف ,)1588( 398/1 :تهذيب التهذيب ,)543( 64/12 :تقريب التهذيب210/1 :
(.)1956

حسان العامري الكوفي ,من الثالثة ,أخرج له :أبو داود ,والنسائي ,قال أبـن حجـر:
 -4القاسم بن ّ
مقبول ,وقال الذهبي وثّـق.
ينظـر :الكاشــف ,)4506( 127/2 :تهــذيب التهــذيب ,)564( 7/27 ,تقريــب التهــذيب449/2 :

(.)5454

* الحكم على الحديث
إســناد الحــديث ضــعيف ,لضــعف يحيــى بــن عبــد الحميــد الحمــاني ,واخــتالفهم فــي شـريك بــن عبــد

هللا ,وقال البخاري في القاسم بن حسان :حديثه منكر وال يعرف(.)1

 -1ميزان االعتدال.)6799( 369/3 :
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* غريب الحديث
 -1عترت ــي :عتـ ـرة الرج ــل :أخ ــص أقارب ــه ,وعتـ ـرة النب ــي  :بن ــو عب ــد المطل ــب وقي ــل :أه ــل بيت ــه
األقربون وهم أوالده وعلي وأوالده ,وقيل :عترته األقربون واألبعدون عنهم(.)1
ّ
()2
 -2يردا :يقال :وردت الماء أرده ..إذا حضرته لتشرب ,والورد :الماء الذي ترد عليه .
* ما يستفاد من الحديث

 -1عظيم عناية النبي  بهذه األمة المجيدة ,وحرصه الشديد على ما ينفعها في دنياها وأخراها,

فكما أن الوالد الحنون والراعي األمين يشعران بوجوب المسؤولية نحـو أهـل بيـتهم ورعيـتهم ,فكـذلك
مقام النبوة الشريف وهو األولى بذلك فإنه يشد انتباههم ويلفت نظرهم الى ما يـنفعهم وينجـيهم مـن

الضياع والتيـه فـي ملمـات الـدروب ومـدلهمات الخطـوب ,فوصـية النبـي  ألمتـه بعـد موتـه هـي:
االلت ـزام بكتــاب هللا –الق ـرآن العظــيم -والعمــل بــه فــي إحــالل حاللــه وتح ـريم ح ارمــه وتالوتــه وتــدبر
معانيه ,وكذلك عترة النبي  وهم :علي وفاطمة وأبنائهما -رضـي هللا عـنهم -ولـد عبـد المطلـب,

ويقســم علــيهم الخمــس وهــم :بنــو هاشــم وبنــو المطلــب الــذين لــم
أو هــم الــذين تحــرم علــيهم الصــدقة ّ
يفترقـ ـوا ال ف ــي الجاهلي ــة وال ف ــي اإلس ــالم( .)3وقي ــل :أراد بعترت ــه العلم ــاء الع ــاملين ألنه ــم ال ــذين ال
يفارقون القرآن(.)4

 -2أفـاد الحــديث أيضـاً :أن االلتـزام بكتــاب هللا والعمــل بمــا شـ ّـرعه مــن أوامــر ومنهيــات ,واالهتــداء
بهــدي عت ـرة المصــطفى  واإلقتــداء بســيرتهم والتخلــق بــأخالقهم فــإن ذلــك يضــمن عــدم الضــالل
والوقوع في مهاوي االبتعاد عن الدين الحنيف والخسارة في الدارين.

 -3كمــا أن علــى األمــة احت ـرام عت ـرة المصــطفى وتقــديرهم وإجاللهــم وأن تــوفيهم حقهــم مــن الحــب
والتقدير والسمع والطاعة لهم ,قال القرطبي ( :وهـذه الوصـية وهـذا التأكيـد العظـيم يقتضـي وجـوب

احت ـرام أهلــه وإب ـرارهم وتــوقيرهم ومحبــتهم وجــوب الفــروض المؤكــدة التــي ال عــذر ألحــد ي التخلــف
عنها ,هذا مع ما علـم مـن خصوصـيتهم بـالنبي  وبـأنهم جـزء منـه فـإنهم أصـوله التـي نشـأ عنهـا

وفروعه التي نشأوا عنه كما قال عليـه الصالة والسالم - :فاطمة بضعة مني.))5(-
 -1النهاية في غريب األثر385/3 :
 -2المصدر نفسه381/5 :

 -3ينظر :عمدة القاري206/28 :

- 4التيسير بشرح الجامع الصغير 744/1

 -5حديث ( :فاطمة بضعة مني) ,أخرجـه :احمـد ,)18946( 328/4 :والبخـاري ,)4932( 2004/5 :ومسـلم:
 ,)2449( 1902/4وأبـ ـ ـ ـ ــو داود ,)2071( 226/2 :والترمـ ـ ـ ـ ــذي ,)3867( 698/5 :وابـ ـ ـ ـ ــن ماجـ ـ ـ ـ ــه643/1 :

حبان ,)6955( 405/15 :والبيهقي)14575( 307/7 :
( ,)1998وابن ّ
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دل الحــديث وأفــاد :أن الكتــاب المجيــد والعت ـرة المطهـرة يســتم ار متالزمــان حتــى يــردا علــى
 -4كمــا ّ
الحــوض وهــو الكــوثر يــوم القيامــة ,فهمــا كت ـوأمين خلفهمــا ووصــى أمتــه بحســن معاملتهمــا وإيثــار
حقهمــا علــى أنفســهما والتمســك بهمــا ,أمــا الكتــاب :فألنــه معــدن العلــوم الدينيــة واألس ـرار والحكــم
الشرعية وكنوز الحقائق وخفايا الرقائق ,وأما العترة فألن العنصر إذا طاب أعان علـى فهـم الـدين,

فطيب العنصر يؤدي الى حسن األخالق ومحاسنها تؤدي الى صفاء القلب ونزاهته وطهارته.
الحديث الثاني 

قال عبد بن حميد :أخبرنا النضر بن شميل ,أنـا شـعبة ,عـن سـعد بـن إبـراهيم ,عـن أبيـه ,عـن زيـد

ين َغْييير أولييي الض َييرر
يين اْلمي ْيَمن َ
بــن ثابــت قــال :لمــا نزلــت هــذه اآليــة( :ال َي ْسي َيتوي اْلَقاعييدو َن م َ
َواْلم َجاهييدو َن فييي َسييبيل ّ)( )1دعــا رســول هللا  بكتــف فكتبهــا فجــاء عبــد هللا بــن أم مكتــوم(,)2

ين َغْييير أولييي
فشــكى الــى رســول هللا  فــأنزل هللا عــز وجــل( :ال َي ْسي َيتوي اْلَقاعييدو َن مي َين اْلمي ْيَمن َ
الضَرر)(.)3
* تخريج الحديث

 المنتخب من مسند عبد بن حميد)241( 108/1 : -والحــديث أخرجــه البخــاري ,)2676( 1042/3 :واحمــد ,)18508( 282/4 :وابــن حبــان فــي

صـــحيحه ,)42( 230/1 :والـــدارمي ,)2420( 276/2 :والبيهقـــي فـــي معرف ــة الس ــنن واآلثـ ــار:
 :)5544( 242/14كلهم من حديث البراء بن عازب.
* تراجم رجال الحديث

 -1النضر بن شميل بن خرشة المازني ,أبو الحسن النحوي البصري ثم المـروزي ,ولـد122 :هــ,
مـن التاســعة ,أخــرج لــه الســتة ,قــال أبــن حجــر :ثقـة ثبــت ,وقــال الــذهبي :شــيخ مــرو ومحــدثها ,ثقــة

إمــام صــاحب ســنة ,ت  204هـ ـ بمــرو .ينظــر :ســير أعــالم النــبالء ,)108( 342/17 :تهــذيب

التهذيب ,)795( 41/33 :تقريب التهذيب.)7135( 562/2 :

 -2شــعبة بــن الحجــاج بــن الــورد العتكــي م ـوالهم األزدي ,أبــو بســطام الواســطي ثــم البصــري ,مــن
السابعة ,أخرج له الستة ,قال ابن حجر :ثقـة حـافظ مـتقن ,كـان الثـوري يقـول :هـو أميـر المـؤمنين

 -1سورة النساء :من اآلية95 :

 -2عمرو بن زائدة ,ويقال ابن قيسم بن زائدة ,أو زياد ,القرشي العامري المعروف بابن أم مكتوم المؤذن األعمى,
ويق ــال :اس ــمه عب ــد هللا ,روى ل ــه :أب ــو داود ,والنس ــائي ,وأب ــن ماج ــه ,ت ــوفي ف ــي آخ ــر خالف ــة عم ــر  /.ينظ ــر:

االستيعاب ,272/1 :اإلصابة.)5768( 600/4 :

 -3سورة النساء :من اآلية 95 :
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في الحديث ,وقـال الـذهبي :أميـر المـؤمنين فـي الحـديث ,ثبـت حجـة ويخطـيء فـي األسـماء قلـيالً,

ت160هـ بالبصرة.

ينظـ ـ ــر :سـ ـ ــير أعـ ـ ــالم النـ ـ ــبالء ,)80( 233/13 :تهـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب ,)590( 41/15 :تقريـ ـ ــب

التهذيب.)2790( 266/2 :

 -3سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بـن عـوف القرشـي الزهـري ,أبـو إسـحاق ,ويقـال :أبـو إبـراهيم
المدني ,من الخامسة ,أخرج له الستة ,قال أبن حجر :ثقـة فاضـل عابـد ,وقـال الـذهبي :ثقـة إمـام,

ت  125هـ وقيل بعدها.

ينظر :الكاشف ,)1818( 427/1 :تهذيب التهذيب ,)866( 34/14:تقريب التهذيب230/1 :

(.)2227

 -4إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ,أبو إسحاق ,ويقـال :أبـو محمـد ,ويقـال أبـو
عبد هللا المدني ,من الثانية ,أخرج له الخمسة عدا الترمذي ,ت  95هـ وقيل  96هـ.

ينظـ ـ ــر :سـ ـ ــير أعـ ـ ــالم النـ ـ ــبالء ,)109( 328/7 :تهـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب ,)248( 131/3 :تقريـ ـ ــب

التهذيب.)206( 91/1 :
* الحكم على الحديث

الحديث صحيح ,العدالة رواته وثقتهم .
* ما يستفاد من الحديث

 -1فيه جواز كتابة القرآن الكريم في األلواح واألكتاف ,وفيه طهارة عظم المـذكى وجـواز االنتفـاع
به(.)1

 -2كما أفاد الحديث :أن الجهاد يسـق عـن المعـذورين ,ولكـن ثـوابهم لـيس كثـواب المجاهـدين بـل
لهم ثواب نياتهم إن كانت لهم نية صالحة كما قال عليه الصالة والسالم( :ولكن جهاد ونية)(.)2

 -3وفيه دليل على أن من حبسه العذر عن الجهاد وغيـره مـن أعمـال البـر مـع نيتـه فيـه فلـه أجـر
المجاهد والعامل ,ألن نص اآلية على المفاضلة بين المجاهـد والقاعـد ثـم اسـتثنى مـن المفضـولين
أولي الضرر ,وإذا استثناهم من المفضولين فقد الحقهم بالفاضلين وقد بين النبـي  هـذا المعنـى,

فقال( :إن المدينة أقواما ما سلكنا واديا ،وشعبا اال وهم معنا حبسهم العذر)(.)3
 -1شرح النووي على صحيح مسلم42/13 :

 -2أخرجــه البخــاري ,)2631( 1025/3 :ومســلم ,)1864( 1488/3 :واحمــد ,)15341( 401/3 :والنســائي:
 ,)4169( 145/7وأبو داود. )2480( 3/3 :

 -3أخرجه البخاري ,)2684( 1044/3 :ومسلم ,)1911( 1518/3 :وأبو داود ,)2508( 12/3 :وأبن ماجه:
 ,)2764( 923/2وأبن حبان في صحيحه. )4731( 33/11 :
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َج ْير َغْيير
آمنيوا َو َعمليوا الصيال َحات َفَله ْيم أ ْ
ومن هذا المعنى أيضاً :قول هللا عز وجـل( :إال الذ َ
ين َ
َم ْمنييون)( :)1أي :غيــر مقطــوع بزمانــه أو كبــر أو ضــعف ,ففــي هــذا أن اإلنســان يبلــي بنيتــه أجــر
العامل إذا كان ال يستطيع العمل الذي ينويه(.)2

كمــا أن أهــل األعــذار ال حــرج علــيهم فيمــا ال ســبيل لهــم الــى فعلــه مــن الفـرائض الالزمــة لألصــحاء
القــادرين وفــي هــذا حجــة للفقهــاء فــي قــولهم :إنــه ال يجــوز تكليــف مــا ال يطــاق وهــو قــول جمهــور

الفقهاء(.)3

 -4إن األعمى يعد من أولي الضـرر الـذين تسـق عـنهم مـن التكـاليف الشـرعية مـا لـم تسـق عـن
غيرهم ومنها الجهاد في سبيل هللا تعالى ,قال مقاتل( :والضرر مثل العمى والعرج والمرض)(.)4

 -5كمــا أفــاد الحــديث مشــروعية اتخــاذ الكاتــب ,وتقييــد العلــم بالكتابــة والتــدوين علــى المتيســر مــن
أدوات الكتابة .

الحديث الثالث 

قــال عبــد بــن حميــد :حــدثني ســليمان بــن حــرب ,ثنــا شــعبة ,عــن عــدي بــن ثابــت ,عــن عبــد هللا بــن

يزيد ,قال :سمعت زيد بن ثابت  قال :لما خرج رسول هللا  الى احـد رجـع نـاس مـن الطريـق:

قال فكان أصحاب رسول هللا  فيهم فرقتين :فرقة يقولون نقتلهم ,وفرقـة يقولـون ال نقـتلهم ,فـأنزل

ين فَِ َتي ْيين َوّ أَْرَك َسييه ْم َمييا َك َسيبوا)( ,)5وقــال رســول هللا :
هللا عـز وجــلَ ( :ف َميا َلكي ْيم فييي اْلمَنييافق َ
( إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار الفضة).
* تخريج الحديث

 -المنتخ ــب م ــن مس ــند عب ــد ب ــن حمي ــد )242( 108/1 :والح ــديث أخرج ــه :البخ ــاري1676/4 :

( ,)4313ومسلم. )1384( :
* تراجم رجال الحديث

 -1سليمان بن حرب بن بجيل األزدي الواشحي ,أبو أيوب البصري ,ولد144 :هـ ,مـن التاسـعة,
أخـرج لــه الســتة ,قــال أبــن حجــر :ثقــة إمــام حــافظ ,وقــال الــذهبي :اإلمــام ,قــال أبــو حــاتم :إمــام مــن

األئمة ال يدلس ,ويتكلم في الرجال وفي الفقه ,ت224هـ.

 -1سورة التين :اآلية. 6 :

 -2شرح صحيح البخاري ألبن بطال. 45/5 :

 -3شرح صحيح البخاري ألبن بطال. 228/10 :

 -4عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. 275/21 :
 -5سورة النساء :من اآلية. 88 :
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ينظ ـ ــر :الكاش ـ ــف ,)2079( 458/1 :ته ـ ــذيب الته ـ ــذيب ,)311( 236/14 :تقري ـ ــب الته ـ ــذيب:

.)2544( 250/1

 -2شعبة بن الحجاج{ ,سبقت ترجمته ,ينظر الحديث :الثاني} .

 -3عــدي بــن ثابــت األنصــاري الكــوفي ,مــن الرابعــة ,أخــرج لــه الســتة ,قــال ابــن حجــر ثقــة رمــي
بالتشيع ,وقال الذهبي :ثقة ,لكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة ,ت116هـ.

ينظر :الكاشف ,)3758(15/2 :تهذيب التهذيب ,)330( 165/22 :تقريب التهذيب388/2 :

(.)4539

 -4عبد هللا بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بـن الحـارث بـن خطمـة األنصـاري ,أبـو موسـى
الخطمي ,صحابي ,أخرج له الستة ,شهد الحديبية .

ينظر :االستيعاب ,307/1 :اإلصابة. )5036( 267/4 :

* الحكم على الحديث

إســناد الحــديث صــحيح ,وعــدي بــن ثابــت وثّقــه أيضـاً :احمــد بــن حنبــل ,والعجلـي والنســائي ,وذكـره
ابن حبان في الثقات ,ووثقه الدارقطني( ,)1وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة.

* غريب الحديث

 -1الفئة :الفرقة والجماعة من الناس في األصل :والطائفة التي تقيم وراء الجيش فإن كان عليهم
خوف أو هزيمة التجأوا إليهم ,وجمع الفئة :فئات وفئون(.)2

 -2أركسهم :أي :ردهم وأوقعهم في الخطأ(.)3

 -3الخبث :هو الرديء من كل شيء فاسد(.)4
* ما يستفاد من الحديث

 -1قـال ابـن حجـر( :واســتدل بهـذا الحـديث علــى أن المدينـة أفضـل الــبالد :ألن المدينـة هـي التــي

أدخلت مكة وغيرها من القرى في اإلسالم فصار الجميع في صحائف أهلها ,وألنها تنفـي الخبـث,

وأجي ــب ع ــن األول :ب ــأن أه ــل المدين ــة ال ــذين فتحـ ـوا مك ــة معظمه ــم م ــن أه ــل مك ــة فالفض ــل ثاب ــت
للفريقين وال يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتـين .وعـن الثـاني :بـأن ذلـك إنمـا هـو فـي خـاص مـن

َهيل اْل َمديَنية َم َيردوا َعَليى الّن َفيا )
الناس ومن الزمان بدليل قوله تعـالىَ ( :وم ْين أ ْ

()5

والمنـافق خبيـث

 -1ينظر :تهذيب التهذيب. )330( 166/22 :

 -2النهاية في غريب الحديث واألثر ,768/3 :التعريفات للجرجاني. )1108( 217 :
 -3تفسير أبن كثير. 371/2 :

 -4لسان العرب( :مادة خبث) . 141/2
 -5سورة التوبة :من اآلية. 101 :
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بــال شــك ,وقــد خــرج مــن المدينــة بعــد النبــي  معــاذ وأبــو عبيــدة وأبــن مســعود ,وطائفــة ,ثــم علــي

وطلحــة والزبيــر وعمــار وآخــرون وهــم مــن أطيــب الخلــق ,فــدل علــى أن المـراد بالحــديث تخصــيص

ناس دون ناس ووقت دون وقت)(.)1

 -2كما أفاد الحديث أن المنافقين – وهذا شأنهم – يحاولون بكل الوسائل والسبل تثبي المـؤمنين
عن الجهاد في سبيل هللا وإعالء كلمة الحق ,ومـن هـذه المحـاوالت غـزوة أحـد عنـدما عـاد عبـد هللا
()2

وأصـحابه بثلــث النـاس بعـد أن كــان أريـه قـد وافـق رأي النبــي  علـى اإلقامـة بالمدينــة,

بـن أبـي
ّ
فلمــا أشــار غي ـره بــالخروج وأجــابهم النبــي  إلــى ذلــك ,فخــرج وقــال عبــد هللا بــن أبــي ألصــحابه:
ّ
أطاعهم وعصاني ,عالم نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس ,فأتبعهم عبد هللا بن عمرو بن حرام وهو

والد جابر وكان خزرجياً كعبد هللا بن أبي فناشدهم أن يرجعوا فأبوا فقال :أبعدكم هللا(.)3
ّ
 -3كما أفاد الحديث أن االجتهاد في الرأي وإعمال الفكر إذا لم يكن هناك نص شـرعي مـن قـرآن
أو سنة ,فهو جائز ,ولهذا اختلف قول الصـحابة فـيمن رجـع مـن أحـد ,ولكـن لمـا نـزل القـرآن وبـين

حكم هللا فيهم عند ذلك واجب على األمة التسليم لحكم هللا ورسوله عمالً بقوله تعـالىَ ( :فيال َوَرّبي َ
يما َش َجَر َبْيَنه ْم ثم ال َيجيدوا فيي أَْنفسيه ْم َحَرجيا مميا َق َض ْيي َت َوي َسيّلموا
ال ي َْمنو َن َحتى ي َح ّكم َ
وي ف َ

َت ْسليما)(.)4

الحديث ال ار ع 

قال عبد بن حميد :حدثنا موسى بن داود ,ثنا قيس بن الربيع ,عن األعمش ,عن ثابت بن عبيد,

عن زيد بن ثابت  قال :قال لي رسول هللا  ( :إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو

ينقصوا فتعلم السريانية) فتعلمتها في سبعة عشر يوماً.

* تخريج الحديث

 -المنتخب من مسند عبد بن حميد ,)243( 108/1 :والحديث أخرجـه اإلمـام احمـد فـي المسـند:

 ,)21627(182/5وابــن حبــان فــي صــحيحه ,)7136( 84/16 :والترمــذي فــي معنــاه67/5 :

 -1فتح الباري100/6 :

 -2هــو :عبــد هللا بــن أبــي ,ابــن ســلول األنصــاري ,مــن بنــي عــوف أبــن الخــزرج ,كــان رأس المنــافقين ,وممــن تــولى
ّ
كبر اإلفك في عائشة رضي هللا عنها ,وأبنه عبد هللا من فضالء الصحابة وخيارهم شهد بد اًر وأحداً والمشاهد كلها
مع رسول هللا  .ينظر :السيرة النبوية البن هشام ,126/3 :االستيعاب.286/1 :

 -3فتح الباري. 257/8 ,356/7 ,97/4 :
 -4سورة :النساء :اآلية.65 :
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( ,)2715والطبراني فـي الكبيـر ,)4928( 155/5 :والحـاكم فـي المسـتدرك,)5781( 477/3 :
وابن سعد في الكبرى ,358/2 :والبيهقي في الكبرى. )11974( 211/6 :
* تراجم رجال الحديث

 -1موســى بــن داود الضــبي ,أبــو عبــد هللا الطرسوســي ,الخلقــاني ,كــوفي األصــل ,مــن التاســعة,
ّ
أخــرج لــه :مســلم ,وأبــو داود ,والنســائي ,وابــن ماجــه ,قــال ابــن حجــر :صــدوق فقيــه ازهــد لــه أوهــام,
وقال الذهبي :ثقة زاهد مصنف ,ت  217هـ بطرسوس.

ينظ ـ ــر :الكاش ـ ــف ,)5692( 303/2 :ته ـ ــذيب الته ـ ــذيب ,)603( 344/32 :تقري ـ ــب الته ـ ــذيب:

.)6959( 550/2

 -2قيس بن الربيع األسدي ,أبو محمد الكوفي ,من السابعة ,أخرج لـه أبـو داود ,والترمـذي ,وابـن

ماجــه ,قــال ابــن حجــر :صــدوق تغيــر لمــا كبــر ,وأدخــل عليــه أبنــه مــا لــيس مــن حديثــه فحـ ّـدث بــه,
وقال الذهبي :كان شعبة يثني عليـه ,وقـال ابـن معـين :لـيس بشـيء ,وقـال أبـو حـاتم :لـيس بـالقوي
ومحله الصدق ,وقال أبن عدي :عامة روايته مستقيمة ,توفي مائة وبضع وستون سنة.

ينظـ ـ ــر :الكاشـ ـ ــف ,)4600( 139/2 :تهـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب ,)698( 87/27 :تقريـ ـ ــب التهـ ـ ــذيب:

.)5573( 457/2

 -3سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم ,أبو محمد الكوفي األعمش ,ولد61 :هـ ,أخرج له

السـتة ,قـال ابـن حجــر :ثقـة حـافظ عــارف بـالقراءات ,ورع لكنـه ي ّـدلس ,وقــال الـذهبي :الحـافظ أحــد
األعالم ,ت  147هـ أو  148هـ.
ينظـ ــر :الكاش ـ ــف ,)2132( 464/1 :ته ـ ــذيب التهـ ــذيب ,)386( 280/14 :تقري ـ ــب الته ـ ــذيب:

.)2615( 254/1

 -4ثابــت بــن عبيــد األنصــاري الكــوفي ,مــولى زيــد بــن ثابــت  ,مــن الثالثــة ,أخــرج لــه الخمســة,

والبخــاري فــي األدب المفــرد ,قــال أبــن حجــر :ثقــة ,وقــال الــذهبي :ثقــة .ينظــر :الكاشــف282/1 :

( ,)689تهذيب التهذيب ,)13( 9/6 :تقريب التهذيب.)821( 132/1 :
* الحكم على الحديث

إسناد الحديث ضعيف ,لضعف قيس بن الربيع األسدي ,وتدليس األعمش .

* ما يستفاد من الحديث

 -1إن أعداء هللا وأعداء رسوله ال يـألون جهـداً فـي سـبيل محاربـة هللا ورسـوله ,وإن اقتضـى األمـر
التزويــر والكــذب والزيــادة فــي الكــالم أو النقصــان منــه مــن أجــل تزويــر الحقــائق وتلفيــق األكاذيــب

وهــذه مــن ســمات الطــابور الخــامس (إن صــح التعبيــر) والــذي كــان موجــوداً فــي المدينــة المنــورة
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متمثالً باليهود والمنافقين ,فإذا كان رسول هللا  وفي حياته وهو ينزل عليه الوحي من السماء –
يخاف -أن يحرفوا عليه القول من زيادة أو نقصان فما بالك اليوم الذي أنقطع فيه وحي السماء؟

 -2اس ــتحباب تعل ــم لغ ــات األقـ ـوام اآلخـ ـرين وإيج ــاد ف ــي األم ــة م ــن يحس ــن التخاط ــب م ــع األقـ ـوام

اآلخرين غير العرب ,وأن ينتدب لهذا األمر أهـل التقـوى والثقـة ومـن أهـل األمانـة الـذين يحرصـون
على مصلحة اإلسالم والمسلمين.

 -3ومما يستفاد من الحـديث فـي وقتنـا الحاضـر :أنـه يجـب أن يوجـد فـي المسـلمين مـن تقـوم بهـم
الكفايــة فــي حيــاتهم لــتعلم اللغــة االنكليزيــة ,الســيما أن هــذه اللغــة هــي اللغــة الغازيــة ,وهــي اللغــة
المسيطرة ,وهي لغة الحضارة المادية التي تهيمن على العالم كله ,ولهذا فإن هذا الوضع يستدعي

أن يوجد في المسلمين ذكـو اًر وإناثـاً مـن يـتعلم هـذه اللغـة ,لكـي يـدعو إلـى هللا تعـالى ,ولمـا يحتاجـه
المســلمون فــي أمــورهم الدينيــة أو الدنيويــة ,وكــذا لمصــالح األمــة والمجتمــع ,وأن ال يكــون تعلمهــا
ألمور محرمة أو محذورة أو مما يفسد أخالق المجتمع بترجمة األفالم واألغاني الساقطة ونحوها.

 -4فضل سيدنا زيد بن ثابت ,وما فتح هللا عليه من خير في تعلمه السريع للغة السـريانية وكيـف
ال وهو الذي قال في حقه رسول هللا  ( :أرحم أمتي أمتي أبو كر وأشدهم في أمر هللا عمير،

وأصييدقهم حييياء عثمييان ،وأقييرؤهم لكتيياب هللا أبييي بيين كعييب ،وأفر ييهم زيييد بيين ثابييت ،وأعلمهييم
ّ
()1
الحالل والحرام معاذ بن جبل ،ولكل أمة أمين وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح) .

 الحديث الخامس 
قال عبد بن حميد :حدثنا عبد الملك بن عمرو ,وعثمان بن عمر ,عـن ابـن ابـي ذئـب ,عـن عقبـة
بن عبد الرحمن ,عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ,عـن زيـد بـن ثابـت  :أن النبـي  قـال:

( قاتل هللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
* تخريج الحديث

 -المنتخب من مسند عبد بن حميد)244( 108/1 :

 أخرجـ ــه البخـ ــاري ,)426( 168/1 :ومسـ ــلم ,)530( 376/1 :وأبـ ــو داود)3227( 216/3 :من حديث :أبي هريرة .

 -1أخرجــه الطيالســي ,)2096( 221 :واحمــد ,)14022( 281/3 :والترمــذي )3791( 665/5 :وقــال :حســن
صحيح ,والنسائي في الكبرى ,)8242( 67/5 :وأبن ماجه ,)154( 55/1 :وابن حبان. )7137( 85/16 :
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* تراجم رجال الحديث
 -1عبد الملك بن عمرو القيسي ,أبو عامر العقدي البصري ,مـن التاسـعة ,أخـرج لـه السـتة ,قـال
أب ــن حج ــر :ثق ــة ,وق ــال ال ــذهبي :الح ــافظ ,ت  204أو  205ه ـ ـ  .ينظ ــر :س ــير أع ــالم الن ــبالء:
 ,)173( 496/17تهذيب التهذيب ,)764( 410/21 :تقريب التهذيب.)4199( 364/2 :

 -2عثمان بن عمر بن فارس بن لقي العبدي ,أبو محمد ,وقيل :أبو عدي ,وقيل :أبو عبـد هللا,
البصري ,من التاسعة ,أخرج له الستة ,قال أبن حجر :ثقة ,وقال الذهبي :ثقة ,ت 209هـ.

ينظـ ـ ــر :الكاشـ ـ ــف ,)3727( 11/2 :تهـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب ,)290( 142/22 :تقريـ ـ ــب التهـ ـ ــذيب:

.)4504( 385/2

 -3محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن المغيـرة بــن الحــارث بــن أبــي ذئــب القرشــي العــامري ,أبــو الحــارث
الم ــدني ,ول ــد 80 :هـــ ,م ــن الس ــابعة ,أخ ــرج ل ــه الس ــتة ,ق ــال أب ــن حج ــر :ثق ــة فقي ــه فاض ــل ,وق ــال
الذهبي :أحد األعالم وكان كبير الشأن ثقة ,ت  158هـ ,وقيل 159 :هـ بالكوفة.

ينظـ ــر :الكاش ـ ــف ,)5001( 194/2 :ته ـ ــذيب التهـ ــذيب ,)505( 303/30 :تقري ـ ــب الته ـ ــذيب:

.)6082( 493/2

 -4عقبــة بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي معمــر ,ويقــال :ابــن معمــر ,الحجــازي ,وقيــل :عقبــة بــن أبــي
عمرو ,وقيل :عقبة بن عبد الرحمن بـن جـابر ,مـن الثامنـة ,أخـرج لـه ابـن ماجـه ,قـال ابـن حجـر:

مجهول ,وقال الذهبي :وثّـق.

ينظـ ـ ــر :الكاشـ ـ ــف ,)3841( 29/2 :تهـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب ,)442( 245/22 :تقريـ ـ ــب التهـ ـ ــذيب:

.)4643( 395/2

 -5محمد بن عبد الرحمن بن ثوبـان القرشـي العـامري ,مـوالهم ,أبـو عبـد هللا المـدني ,مـن الثالثـة,
أخرج له الستة ,قال أبن حجر ثقة.

ينظـ ــر :الكاش ـ ــف ,)4988( 192/2 :ته ـ ــذيب التهـ ــذيب ,)490( 294/30 :تقري ـ ــب الته ـ ــذيب:

.)6068( 492/2

* الحكم على الحديث

إسناد الحديث ضعيف ,ألن فيه :عقبة بن عبد الرحمن وهو مجهول ,وباقي رواته ثقات.
* ما يستفاد من الحديث

 -1إن من معاني اتخاذ القبـور مسـاجد :أن يبنـى عليهـا مسـاجد ليقصـد الصـالة بهـا ,أو أن يتخـذ
مكاناً للصالة عندها وإن لم يبنى مسجد ,أو الصالة على القبور بمعنى السجود عليها .
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 -2تحـريم اتخــاذ القبـور مســاجد وهـو كبيـرة مـن كبــائر الـذنوب ,وإنهــا مـن أفعــال اليهـود والنصــارى
ال ــذين اتخ ــذوا قب ــور أنبي ــائهم وأولي ــائهم مس ــاجد ,وم ــن فع ــل ه ــذا م ــن المس ــلمين فق ــد اقتف ــى أث ــرهم,
واحتذى واقتدى بسنتهم ,وخالف هدي اإلسالم وشريعة القرآن .

 -3حرص النبي  على حماية جانب التوحيد ,وصيانة العقيدة ,وكيف ال وهي التي ال يقبل هللا
من عبد صرفاً وعدالً من دونها؟

دل الحديث :على أباحة الدعاء على أهل الكفر والشرك باهلل تعالى والسـيما اليهـود الـذين
 -4كما ّ
هم أشد عداوة للمسلمين من غيرهم.
 -5أن اللعــن

()1

ال يتــأتى إال إجمــاالً فتقــول :لعــن هللا الكــافرين ,والمشــركين ,واليهــود ,والنصــارى,

والمجــرمين ,والظــالمين ,والطغــاة ,أمــا الشــخص المعــين فــال يجــوز لــك أن تلعنــه ولــو كــان كــاف اًر

مشه اًر كفره ,أو مالماً معلناً ملمه ,ألن اللعن بالوصف يعـم ,وال يتقيـد بشـخص ,فمـا دام الوصـف

موجوداً توجه إليه ,أما الشخص بذاته فقد يتوب هللا عليه(.)2

 -6تحـريم الصــالة فــي المســاجد التــي فيهــا قب ـ اًر أو قبــور ,كمــا ثبــت عــن جنــدب بــن عبــد هللا()3
قال :سمعت رسول هللا  قبل أن يموت بخمس يقـول ( :إن من كان قيبلكم كيانوا يتخيذون قبيور
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذل )(.)4
الحديث السادس 

قال عبد بن حميد:حدثنا روح بن عبادة ,ثنا هشام بن حسان ,عن محمد بن سيرين ,عن كثير بن

أفلــح ,عــن زيــد بــن ثابــت  :أن النبــي  أمــرهم أن يســبحوا فــي دبــر كــل صــالة ثالث ـاً وثالثــين,
ويحمــدون ثالثـاً وثالثــين ,ويكبــروا أربعـاً وثالثــين ,قــال :فـرأى رجــل فــي منامــه أن رجـالً قــال لــه لــو
جعلتموها خمسا وعشرون وزدتم فيها التهليل ,قال :فذكرت ذلك للنبي  ,قال( :فكذل فافعلوا).
* تخريج الحديث

 -المنتخب من مسند عبد بن حميد.)245( 109/1 :

 -والحديث :أخرجه النسائي ,)1350( 76/3 :وفي الكبرى ,)1273( 401/1 :وأخرجه اإلمام

أحمد بن حنبل ,)21702( 190/5 :والترمذي )3413( 479/5 :وابن خزيمة370/1 :
( ,)752وابن حبان في صححيه ,)2017( 360/5 :والبزار في مسنده.)5919( 250/2 :
 -1ألن اللعن :جاء في رواية اإلمام البخاري ,)426( 168/1 :ومسلم. )530( 376/1 :
 -2شرح بلوغ المرام. 3/53 :

 -3جنـدب بـن عبـد هللا بـن ســفيان البجلـي ,ثـم العلقـي ,أبــو عبـد هللا ,ويقـال :جنـدب بـن خالــد بـن سـفيان ,اخـرج لــه
الستة ,توفي بعد 60هـ /.ينظر :االستيعاب ,76/1 :اإلصابة. )1225( 509/1 :

 -4صحيح مسلم. )532( 377/1 :
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* تراجم رجال الحديث
 -1روح بن عبادة بن العالء بن حسان بن عمرو بن مرثد القيسي ,أبو محمد البصري ,من
التاسعة ,أخرج له الستة ,قال الحافظ ابن حجر :ثقة فاضل له تصانيف ,وقال الذهبي :الحافظ,

صنف الكتب وكان من العلماء ,ت  205أو 207هـ .

ينظر :سير أعالم النبالء ,)131( 414/17 :تهذيب التهذيب:

التهذيب.)1962( 211/1 :

 ,)549( 70/12تقريب

 -2هشام بن حسان االزدي القردوسي ,أبو عبد هللا البصري ,من السادسة ,أخرج له الستة ,قال
ابن حجر :ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال ألنه قيل كان

يرسل عنهما وقال الذهبي :الحافظ ,ت  147هـ أو  148هـ.

ينظر :الكاشف ,)5959( 336/2 :تهذيب التهذيب ,)75( 34/34 :تقريب التهذيب572/2 :

(.)7289

 -3محمد بن سيرين األنصاري ,أبو بكر بن أبي عمرة البصري ,مولى أنس بن مالك ,من
الثالثة ,أخرج له الستة ,قال ابن حجر :ثقة ثبت كبير القدر ,كان ال يرى الرواية بالمعنى ,وقال
الذهبي :ثقة ,حجة أحد األعالم كبير العلم ,ت110هـ ,ينظر :الكاشف,)4898( 178/2 :

تهذيب التهذيب ,)338( 214/30 :تقريب التهذيب.)5947( 483/2 :

 -4كثير بن أفلح المدني ,أبو يحيى ,وقيل :أبو محمد ,وقيل :أبو عبد الرحمن ,من الثانية,
أخرج له النسائي ,قال ابن حجر :ثقة ,وقال الذهبي :وثّقه النسائي.

ينظر :الكاشف ,)4626( 143/2 :تهذيب التهذيب ,)738( 5/28 :تقريب التهذيب459/2 :

(.)5606

* الحكم على الحديث

إسناد الحدث صحيح ,لعدالة رواته وثقتهم.
* غريب الحديث

 دبر :الدبر :نقيض القبل ,ودبر كل شيء عقبة ومؤخره ,وجمعها أدبا اًر(.)1* ما يستفاد من الحديث

 -1استحباب ذكر هللا عز وجل بعد التسليم من الصالة المكتوبة .وأن النبي  بين نوع الذكر
وعدده ,فقد جعل التسبيح33 :مرة ,والتحميد33 :مرة ,والتكبير 34 :مرة ,وهو تمام المائة.

 -1لسان العرب.268/4 :
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 -2وإن الرؤيا الصادقة هي حق والسيما إذا قرنت بموافقة النبي  وإق ارره بها ,فقد صح في

النسائي( )1من طريق زيد بن ثابت  ,قال( :أمروا أن يسبحوا دبر كل صالة ثالثاً وثالثين,
ويحمدوا ثالثاً وثالثين ,ويكبروا أربعاً وثالثين ,فأري رجل من األنصار في منامه ,قيل :أمركم

رسول هللا  أن تسبحوا دبر كل صالة ثالثاً وثالثين ,وتحمدوا ثالثاً وثالثين ,وتكبروا أربعاً
وثالثين ,قال :نعم ,قال :فاجعلوها خمساً وعشرين ,واجعلوا فيها التهليل ,فلما أصبح أتى النبي

 ,فذكر ذلك له ,قال :فاجعلوها كذلك).

 -3إن أمر النبي  في الحديث محمول على االستحباب وليس على الوجوب أو على الفرض,
إذ لم يقل أحد من العلماء أن التسبيح أو التحميد أو التكبير دبر الصالة هو واجب أو فرض,
()2

وقد صح عنه  في حديث البخاري

()3

–واللفظ له -ومسلم

ومن حديث أبي هريرة  أنه

قال :جاء الفقراء إلى النبي  ,فقالوا :ذهب أهل الدثور من األموال بالدرجات العال والنعيم المقيم

يصّلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون
ويتصدقون .قال ( :أال أحدثكم أمر إن أخذتم ه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد عدكم وكنتم

خير من أنتم بين ظهرانيه إال عمله مثله؟ ،تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صالة ثالثا

وثالثين) .فاختلفنا بيننا ,فقال بعضنا :نسبح ثالثاً وثالثين ,ونحمد ثالثاً وثالثين ,ونكبر أربعاً
وثالثين ,فرجعت أليه  ,فقال( :تقول :سبحان هللا ،والحمد هلل ،وهللا أكبر ،حتى يكون منهن

كلن ثالثا وثالثين).

الحديث السا ع 
قال عبد بن حميد :أخبرنا عبد الرزاق ,أخبرنا معمر ,عن الزهري ,عن خارجة بن زيد,أن زيد بن
ثابت  قال :لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول هللا  فوجدتها عند خزيمة

()4
ّ َعَلْيه َفمْنه ْم َم ْن َق َضى َن ْحَبه
ال َص َدقوا َما َع َ
بن ثابت األنصاري ( ,م َن اْلم َْمن َ
ين ر َج ْ
اهدوا َ

-1سنن النسائي )1350( 76/3 :وقال األلباني :صـحيح ,وأخرجـه اإلمـام أحمـد ,)21702( 190/5 :والترمـذي:
 ,)3413( 479/5وابن خزيمة.)752( 370/1 :

-2أخرجه البخاري)807( 289/1 :

-3وأخرجه األمام مسلم)1375( 97/2 :

 -4خزيمة بن ثابت بن الفاكة بن ثعلبة بن ساعدة األنصاري الخطمي ,أبو عمارة المدني ,ذو الشهادتين أخرج لـه
الخمسة عدا البخاري ,استشهد في صفين مع األمام علي بن أبي طالب  سنة 37هـ.

ينظر :االستيعاب ,141/1 :اإلصابة.)2253( 278/2 : ,
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َومْنه ْم َم ْن َيْن َتظر َو َما َبدلوا َتْبديال)( ,)1قال :وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين أجاز رسول هللا 
شهادته بشهادة رجلين ,قتل يوم صفين مع علي رحمه هللا.
* تخريج الحديث
-

المنتخب من مسند عبد بن حميد.)246( 109/1 :

 أخرجه البخاري ,)4702( 1908/4 :والترمذي ,)3104( 284/5 :والنسائي في الكبرى: ,)7988( 6/5وابن حبان ,)4507( 365/10 :والبيهقي.)2203( 41/2 :
* تراجم رجال الحديث

 -1عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري  ,موالهم ,اليماني ,أبو بكر الصنعاني ,ولد126 :هـ,
مصنف شهير عمي في آخر عمره
من التاسعة ,أخرجه له الستة ,قال ابن حجر :ثقة حافظ
ّ
صنف التصانيف ,ت 211هـ.
فتغير وكان يتشيع ,وقال الذهبي :أحد األعالمّ ,
ّ
ينظر :سير أعالم النبالء ,)220( 99/18 :تهذيب التهذيب ,)611( 311/21 :تقريب

التهذيب.)4064( 354/2 :

 -2معمر بن راشد األزدي الحداني ,موالهم ,أبو عروة البصري ,مولى عبد السالم بن عبد
القدوس ,نزل اليمن ,ولد 96 :هـ ,من السابعة,أخرجه له الستة ,قال ابن حجر :ثقة ثبت فاضل

حدث به بالبصرة ,وقال
إال أن في روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئاً ,وكذا في ما ّ
الذهبي :عالم اليمن ,قال أحمد :ال تضم معم اًر إلى أحد إال وجدته يتقدمه كان من أطلب أهل

زمانه للعلم ,ت 154هـ .

ينظر :الكاشف ,)5567( 282/2 :تهذيب التهذيب ,)439( 245/32 :تقريب التهذيب:

.)6809( 541/2

 -3محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن زهرة القرشي
الزهري ,أبو بكر المدني ,من الرابعة ,أخرجه له الستة ,قال ابن حجر :الفقيه الحافظ متفق على
جاللته وإتقانه ,قال الذهبي :أحد اإلعالم ,ت  125هـ وقيل قبلها .

ينظر :الكاشف ,)5152( 219/2 :تهذيب التهذيب ,)734( 445/30 :تقريب التهذيب:
.)6296( 506/2

-1سورة األحزاب :اآلية.23 :
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 -4خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري البخاري ,أبو زيد المدني ,من الثالثة ,أخرجه له الستة,
قال ابن حجر :ثقة فقيه ,وقال الذهبي :ثقة إمام ,ت100هـ وقيل قبلها .

ينظر :الكاشف ,)1300( 361/1 :تهذيب التهذيب ,)143( 2/9 :تقريب التهذيب186/1 :

(.)1609

* الحكم على الحديث

إسناد الحديث صحيح ,لعدالة رواته وثقتهم.
* غريب الحديث:

 صفين:موضع بقرب الرقة على شاطف الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس ,وهوالموضع الذي وقعت فيه معركة صفين بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ,ومعاوية بن

 -أبي سفيان  ,سنة  37هـ غرة صفر(.)1

* ما يستفاد من الحديث

إن زيداً بن ثابت  ,كان من كتاب الوحي على عهد رسول هللا ,بل كان أبرز كتاب
ّ -1
الوحي ,وقد تمتع بخصال دعت الخليفة الراشد أبا بكر الصديق والفاروق عمر -رضي هللا
عنهما ,-الختياره فيما بعد لجمع القرآن الكريم ,من هذه الخصال:

 ّأنه كان من حفاظ القرآن الكريم في حياة رسول هللا .ّ -أنه شهد العرضة األخيرة للقرآن الكريم.

 خصوبة عقله ,وشدة ورعه ,وكمال وخلقه ,واستقامة دينه ,وعظم وأمانته ,ويشهد لذلك قولشاب عاقل ال نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول
رجل ٌ
أبي بكر الصديق  له( :إنك ٌ
هللا.)2()
وقد شارك زيدًا في هذه المهمة :عبد هللا بن سعد بن أبي السرح القريشي العامري ,وهو أول من

كتب للنبي  بمكة ,وعثمان بن عفان بن أبي العاصي القريشي ,وعلي بن أبي طالب ,واُبي بن

كعب ,ومعاوية بن أبي سفيان ,هؤالء هم الكتاب الستة الذين كتبوا التنزيل بصفة رسمية بين يدي
رسول هللا .

دل الحديث على أن زيداً  لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه ,وال يقتصر على
 -2كما ّ
حفظه ,قال ابن حجر ( :لكن فيه إشكال :ألن ماهره أنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده والقرآن
 -1معجم البلدان.414/3 :

-2أخرجه البخاري ,)4402( 1720/4 :وابن حبـان فـي صـحيحه ,)4507( 364 /10 :وأبـو يعلـى فـي مسـنده:
.)65 ( 67/1
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الكريم إنما يثبت بالتواتر! ,والذي يظهر في الجواب أن الذي أشار إليه أن ّفْق َده َفْقُد وجودها
مكتوبة ال َفْق َد وجودها محفومة ,بل كانت محفومة عنده وعند غيره)(.)1

 -3سبب تسمية خزيمة بن ثابت  بذي الشهادتين :أن النبي  ابتاع فرساً من أعرابي,
فاستتبعه النبي  ليقضيه ثمن فرسه ,فأسرع رسول هللا  المشي وأبطأ األعرابي ,فطفق رجال

يعترضون األعرابي فيساومونه بالفرس وال يشعرون أن النبي  ابتاعه ,فنادى األعرابي رسول

هللا  ,فقال :إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وأال بعته ,فقام النبي  حين سمع األعرابي فقال :أو
ليس قد ابتعته منك ,فقال األعرابي :ال وهللا ما بعتكه ,فقال النبي ( :بلى قد ابتعته من ),
فطفق األعرابي يقول :هلم شهيداً ,فقال خزيمة بن ثابت :أنا أشهد أنك قد بايعته ,فأقبل النبي 
على خزيمة فقال( :بم تشهد) ,فقال :بتصديقك يا رسول هللا ,فجعل رسول هللا  شهادة خزيمة

بشهادة رجلين(.)2

الحديث الثامن

قــال عب ــد ب ــن حمي ــد :أخبرن ــا عب ــد ال ــرزاق ,أن ــا الثــوري ,أخبرن ــي أب ــو س ــنان ,ع ــن وه ــب ب ــن خال ــد
الحمصي ,عن ابن الديلمي قال :وقـع فـي نفسـي شـيء مـن القـدر فأتيـت اُبـي بـن كعـب( ,)3فسـألته

فقال :إن هللا عـز وجـل لـو عـ ّذب أهـل سـماواته وأهـل أرضـه لـم يظلمهـم ,ولـو رحمهـم كانـت رحمتـه

خيــر لهــم مــن أعمــالهم ,ولــو أنفقــت أحــداً ,أو قــال :مثــل أحــد ذهبــا مــا قبلــه هللا حتــى تــؤمن بالقــدر
أن مــا أخطئــك لــم يكــن ليصــيبك ولــو مـ َّ
وتعلــم أن مــا أصــابك لــم يكــن ليخطئــك و َّ
ـت علــى غيــر هــذا

لمـ ـ َّ
ـت علـ ــى غيـ ــر الفط ـ ـرة التـ ــي فطـ ــر عليهـ ــا محمـ ــد  ,قـ ــال :فخرجـ ــت مـ ــن عنـ ــده فأتيـ ــت ابـ ــن

مسعود()4فسألته فقال لي مثل ذلك ,قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان( )1فسألته فقال لي مثل ذلـك .ثـم
أتيت زيداً بن ثابت ,فسألته فحدثني عن النبي  بمثل ذلك.

-1فتح الباري.)4411( 319/13 :

-2رواه أبــو داود ,)3609(340/3 :قــال األلبــاني :صــحيح ,والبيهقــي ,فــي الصــغرى ,)4542( 268/3 :والحــاكم
في المستدرك ,)2187( 21/2:والطبراني في العجم الكبير.)946( 379/22:

-3أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مال األنصاري الخزرجي ,أبـو المنـذر ,ويقـال:
أبو الطفيل المدني ,أخرج له الستة ,ت  19هـ وقيل( ,32 :وقيل غير ذلـك) بالمدينـة .ينظـر :أسـد الغابـة ,30/1
اإلصابة.)32( 27/1 :

 -4عبد هللا بن مسعود بـن غافـل بـن حبيـب الهـذلي ,أبـو عبـد الـرحمن ,صـاحب رسـول هللا  ,أخـرج لـه السـتة ,ت
 32أو  33هـ بالمدينة .ينظر :أسد الغابة ,30/1 :اإلصابة.)32( 27/1 :

ينظر :االستيعاب ,302/1 :اإلصابة.)4957( 233/4 :
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* تخريج الحديث
-

المنتخب من مسند عبد بن حميد .)247( 109/1

وأخرجه أحمد ,)21629( 182/5 :وأبو داود  ,)4699( 225/4وابن ماجة ,)77( 29/1

وابن حبان ,)2727( 505/2 :والطبراني في الكبير ,)4930( 160/5 :والبيهقي في شعب

اإليمان .)182( 203/1
* تراجم رجال الحديث

 -1عبد الرزاق بن همام ]سبقت ترجمة ,ينظر الحديث[7 :

 -2سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ,أبو عبد هللا الكوفي ,ولد 97 :هـ ,من السابعة ,أخرجه

له الستة ,قال الذهبي :ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ,وكان ربما دّلس ,وقال الذهبي :األمام,

أحد األعالم علماً وزهدا ,قال ابن المبارك :ما كتبت عن أفضل منه ,وقال ورقاء :لم يرى سفيان

مثل نفسه ,ت  161هـ/.

ينظر :الكاشف ,)1996( 449/1 :تهذيب التهذيب ,)200( 169/14 :تقريب التهذيب:

.)2445( 244/1

 -3سعيد بن سنان البرجمي ,أبو سنان الشيباني األصغر الكوفي الرازي ,من السادسة ,أخرج له
الخمسة ,والبخاري في جزء القراءة خلف اإلمام ,قال ابن حجر :صدوق له أوهام ,وقال الذهبي:
وثقة أبو حاتم ,وقال أحمد :ليس بالقوي /.

ينظر :الكاشف ,)1904( 438/1 :تهذيب التهذيب ,)73( 103 /14 :تقريب التهذيب:

.)2332( 237/1

 -4وهب بن خالد الحميري ,أبو خالد الحمصي ,من السابعة ,أخرج له :أبو داود ,والترمذي,
وابن ماجة ,قال ابن حجر :ثقة ,وقال الذهبي :ثقة/.

وينظر :الكاشف ,)6107( 357/2 :تهذيب التهذيب ,)275( 63/35 :تقريب التهذيب:

.)7474( 585/2

 -5فيروز الديلمي ,ويقال :ابن الديلمي ,أبو عبد هللا ,ويقال :أبو عبد الرحمن ,ويقال :أبو

الضحاك اليماني ,صحابي ,أخرج له :أبو داود ,والترمذي ,والنسائي ,وابن ماجة ,توفي زمن
ّ
عثمان ,وقيل :سنة 53هـ في اليمن.ينظر :االستيعاب ,137/1 :واإلصابة.)7034( 392/5 :

-1حذيفـة بن اليمـان :حسيل ,ويقال :حسل ,بن جابر بن أسيد ,أبو عبـد هللا العبسـي ,صـاحب س ّـر رس ــول هللا ,
أخرج له الستة ,ت 36هـ .
ينظر :االستيعاب ,98/1 :اإلصابة.)1649( 44/2 :
855
املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  -الرمادي

 2012/4/12-11م
Issn : 2071- 6028

مرويات الصحابي اجلليل زيد بن ثابت  يف املنتخب من مسند عبد بن محيد -دراسة حتليلية

احملور الثاني  :السنة النبوية وقضاياها املعاصرة

* الحكم على الحديث

إسناد الحديث حسن ,ألن فيه سعيد بن سنان وهو صدوق ,وباقي رجاله ثقات.

* ما يستفاد من الحديث

َّ -1
إن اإليمان بالقدر ركن من أركان العقيدة اإلسالمية ,وقد سأل النبي  في حديث جبريل

عن األيمان ,فقال( :أن تَمن اهلل ومالئكته وكتا ه ولقائه ورسله وتَمن البعث وتَمن القدر

كله)(.)1

َّ -2
إن معنى األيمان بالقدر :أن تؤمن بأن ما يحدث في الكون كله من هللا مقدر ,خيره وشره,
حلوه ومره ,ما يالئمك ,وما ال يالئمك ,وتؤمن بأنه مكتوب عند هللا تعالى ,فإذا حصل لك رزق

ونعمة وصحة ورفاهية وراحة طيبة وسعة بال ,فاعلم َّأنه بقدر من هللا ,و َّ
قدره ,وإذا
إن هللا الذي ّ
غم ,أو حزن ,أو فقر ,أو مرض ,أو مصيبة في مال ,أو بدن ,أو ولد ,أو أمر
بهم ,أو ّ
أصبت ّ

من األمور التي تجلب لك السوء وتحزنك ,فاعلم ّأنها مكتوبة و ّأنها مقدرة ,وكذلك كل ما يحلو
قدره وأمضاه ,قال تعالى( :ال
لك ,أو ما ال يحلو أعلم ّأنه من هللا و ّأنه بقضاء من هللا تعالى ّ
ِ ِ
ِ
ض ّاًر)(.)2
َي ْمل ُكو َن أل َْنُفس ِه ْم َنْفعاً َوال َ

أن القدر منه ما هو خير ,ومنه ما هو شر ,أي :خير بالنسبة ألبن آدم,
 -3كما أفاد الحديثّ :
وشر بالنسبة ألبن آدم ,فالمكلف قد يكون عليه قدر هو باإلضافة إليه خير ,وقد يكون عليه
القدر باإلضافة إليه شر ,أما بالنسبة لفعل هللا  ,أفعاله كلها خير ألنها موافقة لحكمته

العظيمة ,لهذا جاء في ثناء النبي  على ربه(:والشر ليس إلي )( ,)3فاهلل  ليس في فعله
شر ,فالشر بما يضاف للعبد ,فإذا أصيب العبد بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه ,أما بالنسبة لفعل
هللا فهي خير ,ألنها موافقة لحكمت هللا تعالى البالغة ,وهللا له األمر كله.

 -4أي يعمله اإلنسان من أعمال الخير ال يقبله هللا عز وجل إال إذا ابتنى على العقيدة السليمة

والتي من أركانها اإليمان بالقدر ,حتى ولو أنفق الرجل مثل جبل أحد ذهباً أو كثر َّ
فإن هللا عز

وجل ال يقبله وال يكتبه له عمالً صالحاً حتى يؤمن بما يجب أن يؤمن حتى يتحقق اإليمان فيه
ومن بينها األيمان بالقدر.

-1صحيح مسلم)108( 30/1 :
-2سورة الرعد :من اآلية16 :

-3صــحيح مســلم ,)1848( 185/2 :ســنن أبــي داود ,)760(277/1 :ســنن الترمــذي ,)3422( 486/5 :ســنن
النسائي.)897( 129/2 :
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 -5كما أفاد الحديث (اإلجماع) على ما يأتي:
-

وجوب اإليمان بالقضاء والقدر ,و َّأنه ركن من أركان اإليمان فال يصح إيمان عبد إال به.

-

إن اإليمان به ال يتم إال بعلم هللا تعالى الكامل الشامل ,وبأنه كتب كل شيء في اللوح

-

كفر من اعتقد أن ال قدر ,وأن األمر ُأنف( ,)1وهم القدرية الغالة القدامى ,الذين مهروا في

المحفوظ ,و َّ
أن ًّ ًَه خالق كل شيء ال
أن له اإلرادة الكاملة والقدرة الشاملة والمشيئة النافذة ,و ّ
خالق إال هو جل جالله.
أواخر عهد الصحابة -رضي هللا عنهم ,-وقد أجمع الصحابة الذين مهرت هذه المقالة في
عهدهم على كفر أصحابها ,وأنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهباً ما قبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر.
-

كما أجمعوا على جواز االحتجاج بالقدر عند حلول المصائب.

كما أجمعوا على حرمة االحتجاج به على فعل المعاصي التي لم يتب منها ,إنما يحتج

بالقدر على فعلها ليسوغ لنفسه االستمرار عليها وحتى ال يلومه الناس على مواقعتها.
الحديث التاسع 
قال عبد بن حميد :حدثنا عبد الملـك بـن عمـرو ,ثنـا هشـام الدسـتوائي ,عـن قتـادة ,عـن أنـس ,عـن

تسحرنا مع رسول هللا  ,ثم خرجنا إلى الصالة ,قال :قلت :كم بين ذلـك,
زيد بن ثابت  قالّ :
قال :قدر ما يق أر الرجل خمسين آية .
* تخريج الحديث

 -المنتخب من مسند عبد بن حميد. )248( 110/1 :

 وأخرجــه البخــاري ,)1821( 678/2 :ومســلم ,)1097( 771/2 :والترمــذي,)703( 84/3 :والنس ــائي ,)2155( 143/4 :واب ــن ماج ــه ,)1694( 540/1 :والطب ارن ــي ف ــي الكبي ــر116/5 :

( ,)4793والـ ـ ـ ــدارمي ,)1695( 11/2 :وأحمـ ـ ـ ــد ,)21625(182/5 :وابـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــيبة فـ ـ ـ ــي
المصنف.)6( 427/2 :
* تراجم رجال الحديث

 -1عبد الملك بن عمرو( ,سبقت ترجمته ,ينظر الحديث الخامس) .

 -2هشام بن أبـي عبـد هللا :سـنبر الدسـتوائي ,أبـو بكـر البصـري الربعـي ,وقيـل :الجحـدري ,ويقـال
له :صاحب الدسـتوائي ,ولـد76 :هــ ,أخـرج لـه السـتة ,مـن السـابعة ,قـال ابـن حجـر :ثقـة ثبـت وقـد

 -1أي :مستأنف استئنافاً من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير .ينظر :النهاية.180/1 :
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رمـي بالقـدر ,وقـال الـذهبي :الحـافظ ,وكـان يطلـب العلـم هلل ,قـال الطيالسـي :هشـام أميـر المـؤمنين
في الحديث ,ت 154هـ .

ينظـر :الكاشــف ,)5969( 337/2 :تهــذيب التهــذيب ,)85( 43/34 :تقريــب التهــذيب573/2 :

(.)7299

 -3قت ــادة ب ــن دعام ــة ب ــن قت ــادة ,ويق ــال :قت ــادة ب ــن دعام ــة ب ــن عكاب ــة ,السدوس ــي ,أب ــو الخط ــاب

البص ــري ,ول ــد 60 :أو 61هـ ــ ,م ــن الرابع ــة ,أخ ــرج ل ــه الس ــتة ,ق ــال اب ــن حج ــر :ثق ــة ثب ــت ,وق ــال
الذهبي :الحافظ ,توفي سنة مائة وبضع عشرة بواس .

ينظر :الكاشف ,)4551( 134/2 :تهذيب التهذيب ,)637( 47/27 :تقريب التهذيب453/2 :

(.)5518

 -4أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عـدي
بن النجـار األنصـاري النجـاري ,أبـو حمـزة المـدني ,أخـرج لـه السـتة ,خـادم رسـول هللا  ,ت92ه ـ

وقيل93 :هـ .

ينظر :االستيعاب ,35/1 :اإلصابة.)277( 126/1 :

* الحكم على الحديث

إسناد الحديث صحيح ,لعدالة رواته وثقتهم .

* غريب الحديث

تسحر به من الطعام والشراب(.)1
تسحرنا :هو اسم ما ُي ّ
 ّ* ما يستفاد من الحديث

يحروا فييإن فييي السييحور
 -1اســتحباب الســحور للصــائم لعمــوم قولــه عليــه الصــالة والســالم ( :تسي ّ
تسحروا لالستحباب وليس للوجوب ,والصارف له فعلـه  ,إذ قالـت السـيدة
بركة)( ,)2واألمر في:
ّ
عائشــة أم المــؤمنين رضــي هللا عنهــا :قــال لــي رســول هللا  ذات يــوم ( :يييا عائشيية هييل عنييدكم

شيء؟) ,قالت :فقلت يا رسول هللا ما عندنا شيء ,قـال ( :فيإني صيائم) ,قالـت :فخـرج رسـول هللا
 ,فأهـديت لنـا هديـة ,أو جاءنـا زور قالـت :فلمـا رجـع رسـول هللا  قلـت :يـا رسـول هللا :أهـديت
لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئاً ,قال ( :ما هيو؟) قلـت :حـيس ,قـال( :هاتييه) ,فجئـت

 -1النهاية875/2 :

 -2أخرجـ ــه البخـ ــاري ,)1823( 678/2 :ومسـ ــلم ,)1095( 770/2 :والترمـ ــذي  ,)708( 88/3والنسـ ــائي فـ ــي
الكبرى ,)2456( 75/2 :وابن ماجه. )1692( 540/1 :
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به فأكل ثم قال ( :قد كنت أصبحت صائما)( ,)1قال ابن الملقن( :)2أجمـع العلمـاء علـى اسـتحباب

السحور و ّأنه ليس بواجب(.)3
صرح أنس بن مالك  بأنه يـروي عـن
 -2وفي هذا الحديث رواية الصحابي عن الصحابي ,إذ ّ
يصرح فإن جهالة الصحابي ال تضر.
زيد بن ثابت  ,ولو لم ّ
َّ -3
إن هذا القدر (وهو خمسون آية) هو تقدير والتقدير ال يكون دقيقاً بل هو نسبي وتقريبي .

 -4فيه تقدير األوقات بأعمال البدن ,وكانت العرب تقدر األوقـات باألعمـال ,كقـولهم :قـدر حلـب
شاة ,وقدر نحر الجـزور ,فعـدل زيـد بـن ثابـت عـن ذلـك إلـى التقـدير بـالقراءة إشـارة إلـى أن ذلـك

الوقت كان وقت العبادة بالتالوة(.)4

 -5كما َّ
أن في الحديث إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة ,وفيه تأخير السـحور لكونـه

ـحر التبعـوه
أبلي في المقصـود ,فـالنبي  كـان ينظـر مـا هـو األرفـق بأمتـه فيفعلـه ,ألنـه لـو لـم يتس ّ
تسحر في جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم ممـن يغلـب عليـه النـوم,
فيشق على بعضهم ,ولو ّ
مما قد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر(.)5

قال ابن حجر :وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة ,وجواز المشي بالليل للحاجة ,ألن

زيد بن ثابت  ما كان يبيت مع النبي  ,وفيه االجتماع على السحور ,وفيه حسن األدب فـي

المعي ــة
ـحرنا م ــع رس ــول هللا  ول ــم يق ــل :نح ــن ورس ــول هللا  لم ــا يش ــعر لف ــظ
ّ
العب ــارة لقول ــه :تس ـ ّ
بالتبعية(.)6
 الحديث العاشر

قال عبد بن حميد :حدثنا أبو نعيم ,ثنا عبد هللا بن عـامر ,عـن أبـي الزنـاد ,عـن سـعد بـن سـليمان

عــن زيــد بــن ثابــت َّ :
أن رســول هللا  كــان يقــول ( :أال أدلكييم علييى كنيييز ميين كنييوز الجنييية؟

تكثرون من قول :ال حول وال قوة إال اهلل) .

 -1صـ ــحيح مسـ ــلم ,)2770( 158/3 :وأبـ ــو داود ,)2457( 305/2 :والترمـ ــذي ,)734( 111/3 :والنسـ ــائي:
 .)2322( 193/4والحيس :هو الطعام المتخذ من التمر واألق والسمن .النهاية.1097/1 :

 -2هــو عمــر بــن علــي بــن أحمــد بــن األنصــاري األندلســي ثــم المصــري ,الشــيخ سـراج الــدين أبــو حفــص المعــروف
بابن الملقن وابن النحوي الشافعي ,ولد723 :هـ بالقاهرة ,ومات بها سنة 804هـ .

ينظر :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ,)1541( 246/2 :البدر الطالع. 508/1 :

 -3إتحاف الكرام بشرح عمدة األحكام.1/27 :
 -4فتح الباري.169/6 :
 -5فتح الباري.169/6 :
 -6فتح الباري.169/6 :
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* تخريج الحديث
 -المنتخب من مسند عبد بن حميد)249( 110/1 :

 وأخرجـ ـ ـ ــه البخـ ـ ـ ــاري ,)6952( 2690/6 :ومسـ ـ ـ ــلم ,)2704( 2076/4 :وأبـ ـ ـ ــو داود87/2 :( ,)1526والنسائي في الكبرى ,)11427( 438/6 :وابن ماجـه )3824( 1256/2 :كلهـم مـن
حديث :أبي موسى األشعري.

 -وأخرجه :الطيالسي :ص ,)478( 65وأحمد ,)21336( 145/5 :والنسائي في الكبـرى7/6 :

حبان ,)820( 101/3 :والطبراني في الكبير:
( ,)9842وابن ماجه ,)3825( 1256/2 :وابن ّ
 ,)1642( 154/2والبيهق ــي ف ــي ش ــعب اإليم ــان :)3576( 291/3 :كله ــم م ــن ح ــديث أب ــي ذر
الغفاري.

*تراجم رجال الحديث

 -1الفضــل بــن دكــين :عمــرو بــن حمــاد بــن زهيــر القرشــي التيمــي الطلحــي ,مـوالهم األحــول ,أبــو
نعيم المالئي الكوفي ,ولد130 :هـ ,من التاسعة ,أخرج له الستة ,قال ابن حجـر :ثقـة ثبـت ,وقـال

الذهبي :الحافظ ,ت218هـ وقيل219 :هـ بالكوفة/.

ينظر :الكاشف ,)4463( 122/2 :تهذيب التهذيب ,)505( 17/26 :تقريب التهذيب446/2 :

(.)5401

 -2عبد هللا بن عامر األسـلمي ,أبـو عـامر المـدني ,مـن السـابعة ,أخـرج لـه :ابـن ماجـه ,قـال ابـن

حجر :ضعيف ,وقال الذهبي :ضعيف ,ت150هـ أو 151هـ/.

ينظ ـ ــر :الكاش ـ ــف ,)2798( 564/1 :ته ـ ــذيب الته ـ ــذيب ,)471( 243/20 :تقري ـ ــب الته ـ ــذيب:

.)3406( 309/2

 -3عبد هللا بن ذكوان القرشي ,أبو عبد الرحمن المدني ,المعروف :بأبي الزناد ,مولى رملـة بنـت
شيبة ,مـن الخامسـة ,أخـرج لـه :السـتة ,قـال ابـن حجـر :ثقـة فقيـه ,وقـال الـذهبي :اإلمـام ثقـة ثبـت,

ت130هـ وقيل بعدها/.

ينظ ـ ــر :الكاش ـ ــف ,)2710( 549/1 :ته ـ ــذيب الته ـ ــذيب ,)351( 169/20 :تقري ـ ــب الته ـ ــذيب:

.)3302( 302/2

 -4سعد بن سليمان( ,لم أقف له على ترجمة).
* الحكم على الحديث

إسناد الحديث ضعيف ,لضعف عبد هللا بن عامر األسلمي ,وجهالة حال سعد بن سليمان.
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* ما يستفاد من الحديث
 -1قــال النــووي :ســبب ذلــك أنهــا كلمــة استســالم وتفــويض إلــى هللا تعــالى ,واعتـراف باإلذعــان لــه,
وأنه ال صانع غيره وال راد ألمره ,وأن العبد ال يملك شيئاً من األمر ,ومعنى الكنز هنـا :أنـه ثـواب
مـ ّـدخر فــي الجنــة ,وهــو ثـواب نفــيس كمــا َّ
أن الكنــز أنفــس أمـوالكم قــال أهــل اللغــة :الحــول :الحركــة
والحيلة

()1

أي ال حركة وال استطاعة وال حيلة إال بمشيئة هللا تعالى ,وقيل :معناه ال حول فـي دفـع

شر ,وال قوة في تحصيل خير إال باهلل ,وقيل :ال حول عن معصية هللا إال بعصمته ,وال قوة علـى
()3( )2

ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة .
طاعته إال بمعونته ّ ..
 -2أفاد الحديث الترغيب فـي ذكـر هللا عـز وجـل عمومـاً ,وال حـول وال قـوة إال بـاهلل خصوصـاً وقـد
ورد بسند ضعيف عن أبي هريرة َّ :
أن النبي  كان إذا خرج من بيته قال ( :سم هللا ال حول

وال قوة إال اهلل ،التكالن على هللا)(.)4

 -3كمــا أفــاد الحــديث َّ
دل علييى خييير فلييه
أن علــى المســلم العــالم أن يــدل علــى الخيــر ألن ( :ميين ّ
()5
ـح عنـه  ,وكمـا أن المـؤمن الصـادق فـي إيمانـه يحـب الخيـر لنفسـه,
مثل أجر فاعله) كمـا ص ّ

فــال بــد لــه أن يحــب الخيــر لعامــة المســلمين لعمــوم قولــه عليــه الصــالة والســالم( :ال يييَمن أحييدكم
حتييى يحييب ألخيييه مييا يحييب لنفسييه)( .)6وهــذه هــي مهمــة األنبيــاء علــيهم الصــالة والســالم ,فــإنهم
اإلدالء على أبواب الخير ومسالك الجنة ,وعلى ما ترفع به الدرجات وتح به السيئات .
الحديث الحادي عشر

قــال عبــد بــن حميــد :حــدثنا عّفــان بــن مســلم ,ثنــا وهيــب بــن خالــد ,حــدثنا موســى بــن عقبــة ,قــال:
سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد ,عن زيد بن ثابـت َّ :
أن النبـي  اتخـذ حجـرة فـي

المســجد مــن حصــير فصــلى رســول هللا  فيهــا ليــالي حتــى اجتمــع إليــه نــاس ثــم فقــدوا صــوته ليلــة

فظن ـوا أنــه قــد نــام فجعــل بعضــهم يتنحــنح ليخــرج إلــيهم ,قــال :فقــال (مييا زال كييم الييذي رأيييت ميين

 -1ينظر :الصحاح للجوهري365/5 :

 -2ينظر :النهاية في غريب األثر1089/1 :

 -3ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم)4875( 70/9 :
 -4سنن ابن ماجه. )3885( 1278/2 :

 -5أخرجــه :أحمــد  ,)17125( 120/4ومســلم ,)1893( 1506/3 :وأبــو داود ,)5129( 333/4 :والترمــذي:
. )2671( 41/5

 -6أخرجه :البخاري ,)13( 14/1 :ومسلم.)45( 67/1 :
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صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم ه فصلوا أيها الناس في بييوتكم

فإن أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة).

* تخريج الحديث

 -المنتخب من مسند عبد بن حميد.)250( 110/1 :

 والحديث أخرجه البخاري ,)6860( 2658/6 :وأحمد)21622( 182/5 : والنسائي )1599( 197/3 :والطبراني في الكبير)4892( 143/5 : -والبيهقي في الكبرى ,)5442( 109/3 :وابن سعد. 468/1 :

* تراجم رجال الحديث

 -1عّفــان بــن مســلم بــن عبــد هللا البــاهلي ,أبــو عثمــان الصــفار البصــري ,مــولى عــزرة بــن ثابــت
األنصــاري ,مــن العاش ـرة ,أخــرج لــه الســتة ,قــال ابــن حجــر :ثقــة ثبــت ,وربمــا وهــم ,وقــال الــذهبي:

الحافظ ,وكان ثبتاً في أحكام الجرح والتعديل ,ت بعد 219هـ.

ينظر :الكاشف ,)3827( 27/2 :تهذيب التهذيب ,)424( 230/22 :تقريب التهذيب393/2 :

(.)4625

 -2وهي ــب ب ــن خال ــد ب ــن عج ــالن الب ــاهلي مـ ـوالهم ,أب ــو بك ــر البص ــري ,ص ــاحب الكـ ـرابيس ,م ــن

تغيـر قلـيالً بـآخرة ,وقـال الـذهبي :الحـافظ,
السابعة ,أخرج له الستة ,قال ابن حجر :ثقة ثبـت لكنـه ّ
قال ابن مهدي :كان من أبصرهم بالحديث والرجال ,وقال أبو حاتم :ثقة .يقال :لم يكن بعد شعبة

أعلم بالرجال منه ,ت 165هـ وقيل بعدها.

ينظر :الكاشف ,)6118( 358/2 :تهذيب التهذيب ,)290( 70/35 :تقريب التهذيب586/2 :

(.)7487

 -3موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي األسدي المطرفي ,أبو محمـد المـدني مـولى آل الزبيـر

بن عوام ,من الخامسة ,أخرج له الستة ,قال ابن حجر :ثقة فقيه إمام في المغازي ,وقال الـذهبي:

ثقة مفت ,ت141هـ وقيل بعد ذلك .

ينظ ـ ــر :الكاش ـ ــف ,)5717( 306/2 :ته ـ ــذيب الته ـ ــذيب ,)638( 362/32 :تقري ـ ــب الته ـ ــذيب:

.)6992( 552/2

 -4ســالم بــن أبــي أميــة القرشــي التيمــي ,أبــو النضــر المــدني ,مــولى عمــر بــن عبيــد هللا بــن معمــر

التيمي ,من الخامسة ,أخـرج لـه السـتة ,قـال ابـن حجـر :ثقـة ثبـت وكـان يرسـل ,وقـال الـذهبي :ثقـة
نبيل ,ت129هـ .
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ينظـ ــر :سـ ــير أعـ ــالم النـ ــبالء ,)2( 3/11 :تهـ ــذيب التهـ ــذيب ,)797( 2/14 :تقريـ ــب التهـ ــذيب:

.)2169( 226/1

 -5بســر بــن ســعيد المــدني العابــد ,مــولى ابــن الحضــرمي ,مــن الثانيــة ,أخــرج لــه الســتة ,قــال ابــن

حجر :ثقة جليل ,ت100هـ بالمدينة .

ينظر :الكاشف ,)561( 266/1 :تهذيب التهذيب.)804( 22/4 :

* الحكم على الحديث

إسناد الحديث صحيح ,لعدالة رواته وثقتهم .
* ما يستفاد من الحديث

َّ -1
إن عــدم خروجــه  إلــيهم ,كــان خشــية مــن أن تفــرض علــيهم هــذه الصــالة ,ال لكــون المســجد
امتأل وضاق بالمسلمين  .فقيام الليـل فيـه مشـقة علـى النـاس ,فخوفـه عليـه الصـالة كـان نابعـاً مـن

رحمته بأمتـه وشـفقته بهـا خوفـاً مـن أن يفـرض علـيهم قيـام الليـل كمـا هـو مفـروض عليـه ,قـال ابـن
()1
حجــر :قــال ابــن بطــال ( :يحتمــل أن يكــون هــذا القــول صــدر منــه  لمــا كــان قيــام الليــل فرض ـاً
يسوي هللا بينه وبيـنهم فـي حكمـه,
عليه دون أمته فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن ّ
ألن األصــل فــي الشــرع المســاواة بــين النبــي  وبــين أمتــه فــي العبــادة ,ويحتمــل أن يكــون خشــي
موامبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها بترك إتباعه .)2()

 -2كمــا أفــاد الحــديث :اســتحباب قيــام الليــل والصــالة فيــه ,لقولــه عليــه الصــالة والســالم ( :أفضييل
الصييالة عييد المكتوبيية الصييالة فييي جييوف الليييل ،وأفضييل الصيييام عييد شييهر رمضييان شييهر هللا

المحييرم)( ,)3ولقولــه عليــه الصــالة والســالم لعبــد هللا بــن عمــر بــن الخطــاب –رضــي هللا عنهمــا:-
(يا عبد هللا ال تكن مثل فالن كان يقوم من الليل فتري قيام الليل)(.)4
 -3وفي الحديث جواز الفرار من قدر هللا إلى قدر هللا(.)5

 -1علي بن خلف بن بطال القرطبي ,أبو الحسن ,يعرف :بابن الّل ّجام ,شرح صحيح البخاري ,ت449هـ .
ينظر :سير أعالم النبالء.)20( 37/35 :
 -2شرح صحيح البخاري ,البن بطال.118/3 :

 -3أخرج ـ ـ ــه اإلم ـ ـ ــام أحم ـ ـ ــد ,)10928( 535/2 :ومس ـ ـ ــلم ,)1163( 821/2 :وأب ـ ـ ــو داود,)2429( 323/2 :
والترمذي ,)438( 301/2 :والنسائي ,)1613( 206/3 :وابن ماجه.)1742( 554/1 :

 -4أخرجه البخاري ,)1101( 387/1 :ومسلم.)1159( 814/2 :
 -5فتح الباري. 108/4 :
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 -4وفيــه :أن الكبي ــر إذا فع ــل ش ــيئاً خــالف م ــا اعت ــاده أتباع ــه عليــه أن ي ــذكر له ــم ع ــذره وحكم ــه
والحكمة منه(.)1

 -5قال ابن حجر ( :وفيه ما كان النبي  من الزهادة في الدنيا واالكتفاء بما ق ّـل منهـا ,والشـفقة
علــى أمتــه وال أرفــة بهــم ,وفيــه تــرك بعــض المصــالح لخــوف المفســدة وتقــديم أهــم المصــلحتين ,وفيــه
جواز االقتداء بمن لم ينو اإلمامة ,وفيه ترك األذان واإلقامة للنوافل إذا صليت جماعة)(.)2

 -6جواز جعل الحصير كالحجرة ليصلي فيه التطـوع ولتكـون لـه سـترة كـي ال يمـر بـين يديـه مـار
ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه ,وهذا جائز إذا لم يكن فيه تضـييق علـى المصـلين ونحـوهم ولـم يتخـذه

دائماً.

 -7جواز التنحنح كإشارة إلى االستئذان في دخوله أو إلى اإلعالم بوجود المتنحنح بالباب وطلب

خروجه إليه .

 الحديث الثاني عشر 

قــال عبــد بــن حميــد :أخبرنــا عبيــد هللا بــن موســى ,عــن ابــن أبــي ذئــب ,عــن يزيــد بــن قســي  ,عــن
عطاء بن يسار ,عن زيد بن ثابت  قال :قرأت عند النبي  النجم فلم يسجد فيها .

* تخريج الحديث

 -المنتخب من مسند عبد بن حميد.)251( 110/1 :

 -والحــديث أخرجــه البخــاري ,)1023( 364/1 :ومســلم ,)106( 406/1 :وأحمــد فــي المســند:

 ,)21631( 183/5والترمــذي ,)576( 466/2 :وأبــو داود  ,)1406( 530/1والــدارقطني فــي
السنن ,)15( 409/1 :والطبراني في الكبيـر ,)4829( 126/5 :والبيهقـي فـي الكبـرى313/2 :
حب ــان
( ,)3520والنســائي ف ــي الكبــرى ,)1032( 331/1 :وال ــدارمي ,)1472( 409/1 :وابــن ّ
في صحيحه.)2762( 468/6 :
* تراجم رجال الحديث

 -1عبيد هللا بن موسى بن أبي المختار :باذام ,العبسي موالهم ,أبو محمد الكوفي ,ولد128 :هـ,

مــن التاســعة ,أخــرج لــه الســتة ,قــال ابــن حجــر :ثقــة ,كــان يتشــيع ,وقــال الــذهبي :ثقــة أحــد األعــالم
عل ــى تش ــيعه وبدعت ــه ,ت 213ه ـ ـ عل ــى الص ــحيح /.ينظ ــر الكاش ــف ,)3593( 687/1 :ته ــذيب

التهذيب ,)97( 50/22 :تقريب التهذيب.)4345( 375/2 :
 -2ابن أبي ذئب( ,سبقت ترجمته ,ينظر :الحديث الخامس).
 -1فتح الباري.108/4 :
 -2المصدر نفسه.

864
املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  -الرمادي

 2012/4/12-11م
Issn : 2071- 6028

مرويات الصحابي اجلليل زيد بن ثابت  يف املنتخب من مسند عبد بن محيد -دراسة حتليلية

احملور الثاني  :السنة النبوية وقضاياها املعاصرة

 -3يزيــد بــن عبــد هللا بــن قســي بــن أســامة بــن عميــر الليثــي ,أبــو عبــد هللا المــدني ,األعــرج ,ولــد:

32هـ ,من الرابعة ,أخرج له الستة ,قال ابن حجر :ثقـة ,وقـال الـذهبي :وثّقـه النسـائي ,ت 122ه ـ
بالمدين ــة /.ينظ ــر :س ــير أع ــالم الن ــبالء ,)126( 317/9 :ته ــذيب الته ــذيب,)655( 171/37 :

تقريب التهذيب.)7741( 602/2 :

 -4عطاء بن يسار الهاللـي ,أبـو محمـد وأبـو عبـد هللا وأبـو يسـار المـدني القـاص ,مـولى ميمونـة,
من الثانية ,أخرج لـه السـتة ,قـال ابـن حجـر :ثقـة ,وقـال الـذهبي :مـن كبـار التـابعين وعلمـائهم ,ت

94هـ ـ وقيــل بعــد ذلــك باالســكندرية /.ينظــر :ســير أعــالم النــبالء ,)174( 5/8 :تهــذيب التهــذيب:
 ,)400( 217/22تقريب التهذيب.)4605( 392/2 :
* ما يستفاد من الحديث

 -1استنب بعضهم من هذا الحديث :أن القارئ إذا تال على الشيخ ال يندب لـه سـجود الـتالوة مـا

لم يسجد الشيخ أدباً معه(.)1
َّ -2
اعبدوا)(.)2
اسجدوا ّلِل َو ْ
إن اآلية في سورة النجم والتي هي مظنة السجود هي قوله تعالىَ ( :ف ْ
َّ -3
إن سجود التالوة إنما هو سنة وهو قول مالك( )3والشافعي( )4واحمـد بـن حنبـل( ,)5بينمـا ذهـب
أبو حنيفة إلى القول بأنه واجب(.)6

 -4اختلفت أقوال العلماء في المواضع التي تطلب فيها السجدة على النحو اآلتي:

أ -اتفق العلماء

()7

على عشرة مواضع تطلب فيها سجدة التالوة ,هذه المواضع العشر هي:

 في سورة األعراف ,اآلية206 : -في سورة الرعد ,اآلية15 :

 في سورة النحل ,اآلية49 : في سورة اإلسراء ,اآلية107 : -في سورة مريم ,اآلية58 :

 في سورة الحج ,اآلية18 : -1فتح الباري :تعليق ابن باز.555/2 :
 -2سورة النجم :اآلية. 62 :

 -3بداية المجتهد ونهاية المقتصد 185/1 :

 -4الحاوي في فقه الشافعي ,للماوردي. 200/2 :
 -5الشرح الكبير ,البن قدامة778/1 :

 -6ينظر :االختيار لتعليل المختار. 80/1 :
 -7الموسوعة الفقهية الكويتية. 216/24 :
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 في سورة الفرقان ,اآلية60 : -في سورة النمل ,اآلية25 :

 في سورة السجدة ,اآلية15 : -في سورة فصلت ,اآلية38 :

ب -زاد المالكية(()1اآلية )24سورة ص ( فهي عندهم إحدى عشر سجدة).
ج ـ -وزاد األحنــاف

()2

اآليــة 24 :ســورة ص ,وفــي ســورة الــنجم ,اآليــة ,62 :وفــي ســورة االنشــقاق,

اآلية  ,21وفي سورة العلق ,اآلية ( 19فهي عندهم أربع عشرة سجدة).

د -وزاد الشافعية

()3

والحنابلة

()4

اآلية  77من سورة الحج ,واآلية  62من سـورة الـنجم ,واآليـة 21

من سورة االنشقاق ,واآلية  19من سورة العلق( ,فهي عندهم أربع عشرة سجدة).

فيالحظ من أقوال العلماء السابقةَّ :
أن المالكية عملوا بحديث زيد بن ثابت  فلـم يعـدوا فـي سـورة
النجم سجدة تالوة ,بينما ذهب األحناف والشافعية والحنابلة إلى القول بأن سورة الـنجم فيهـا سـجدة

وجهوا معنى الحديث بقولهم :إنما لم يسجد النبي  ألنه كان السامع وزيد الـذي يتلـو,
تالوة ,وقد ّ
ولو سجد زيد لسجد النبي .)5(
الحديث الثالث عشر
قال عبد بن حميد :حدثنا محمد بن عمر الواقدي ,ثنا سلي بن يسار بن سلي بن زيد بـن ثابـت,
عن مريم بنت سعد بن زيد بن ثابت ,عن أم سعد بنت سعد بن الربيع وهي أم خارجة بن زيـد بـن

ثابت ,عن زيد بن ثابت  قال :سمعت رسول هللا  يقول( :من حبس فرسا في سبيل هللا كان

ستره من النار) .
* تخريج الحديث

 -المنتخب من مسند عبد بن حميد.)252( 111/1 :

 -1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير152/3 :

 -2اللباب في شرح الكتاب ,لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني. 51/1 :
 -3المجموع ,لإلمام النووي. 60/4 :

 -4المغني ,البن قدامة المقدسي. 683/1 :

 -5إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ,للقاضي عياض. 292/2 :
866
املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  -الرمادي

 2012/4/12-11م
Issn : 2071- 6028

مرويات الصحابي اجلليل زيد بن ثابت  يف املنتخب من مسند عبد بن محيد -دراسة حتليلية

احملور الثاني  :السنة النبوية وقضاياها املعاصرة

* تراجم رجال الحديث
 -1محمــد بــن عمــر بــن واقــد الواقــدي األســلمي ,أبــو عبــد هللا المــدني القاضــي ,مــولى عبــد هللا بــن
بريدة األسلمي ,ولد130 :هــ ,مـن التاسـعة ,روى لـه ابـن ماجـه ,قـال ابـن حجـر :متـروك مـع سـعة
علمه ,وقال الذهبي :قال البخاري وغيره :متروك ,ت 207هـ .

ينظـ ــر :سـ ــير أعـ ــالم النـ ــبالء ,)172( 480/17 :تهـ ــذيب التهـ ــذيب ,)606( 363/30 :تقريـ ــب

التهذيب.)6175( 498/2 :

 -2سلي بن يسار بن سلي بـن زيـد بـن ثابـت ,روى عـن :مـريم بنـت سـعد بـن زيـد ,عـن أم سـعد
بنت سعد بن الربيع وهي أم حارثة ( .ولم أقف له على أكثر من هذه الترجمة).

ينظر :التاريخ الكبير لإلمام البخاري.)2445( 190/4 :

 -3مريم بنت سعد بن زيد بن ثابت ( .لم أقف لها على ترجمة)

ذكرها البخاري في التاريخ الكبير)2445( 190/4 :

 -4أم سعد بنت سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير ,ويقـال :أم سـعد بنـت الربيـع األنصـارية,
ويقال :اسمها جميلة ,روى لها أبو داود ,وهي صحابية.

ينظر :أسد الغابة ,1440/1 :اإلصابة.)10986( 560/7 :

* الحكم على الحديث

إسناد الحديث ضـعيف ,لضـعف محمـد بـن عمـر الواقـدي ,ولجهالـة حـال :سـلي بـن يسـار ,ومـريم
بنت سعد .

* غريب الحديث

حبس :أي وقفه على الغزاة في سبيل هللا يركبونه في الجهاد(.)1

* ما يستفاد من الحديث

 -1إن الحــبس المقصــود فــي الحــديث الشـريف إنمــا هــو فــي الغــزو والجهــاد فــي ســبيل هللا تعــالى,

قال سحنون( :)2قلت لعبد الرحمن بـن القاسـم( :)3أ أريـت إن حـبس الرجـل فـي سـبيل هللا ,فـأي سـبيل
 -1النهاية في غريب األثر. 872/1 :
 -2أبــو ســعيد ,عبــد الســالم بــن حبيــب بــن حســان بــن هــالل بــن ب ّكــار بــن ربيعــة بــن عبــد هللا التنــوخي ,الحمصــي
األص ــل ,المغرب ــي ,القيروان ــي ,الم ــالكي ,ص ــاحب المدون ــة ,س ــاد أه ــل المغـــرب ف ــي تحري ــر الم ــذهب ( الم ــذهب
المالكي) ,وانتهت إليه رئاسة العلم  ,ت240هـ .
ينظر :سير أعالم النبالء.)15( 58/23 :
 -3عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي ,أبو عبد هللا المصري ,الفقيه ,صاحب مالك وراوية المسـائل
عنــه ,مــن العاش ـرة ,أخــرج لــه :البخــاري ,وأبــو داود فــي الم ارســيل ,والنســائي ,قــال ابــن حجــر :ثقــة ,وقــال الــذهبي:
صدوق ,فقيه مصر ,ت191هـ .
ينظر :سير أعالم النبالء ,)39( 125/17 :تهذيب التهذيب.)503( 252/21 :
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هللا هــذا؟ قــال :قــال مالــك :ســبيل هللا كثي ـرة ,ولكــن مــن حــبس شــيئاً فــي ســبيل هللا فإنمــا هــو فــي

الغزو(.)1

 -2يـدل الحــديث علـى فضــل الجهــاد فـي ســبيل هللا سـواء كـان جهــاد دفــع أم طلـب ,وكيــف ال وقــد

تواترت النصوص القرآنية وصحيح السنة النبوية على فضل الجهاد فـي سـبيل هللا وإن كـان األمـر
ِِ
ِِ
ِ
ِ
الــذي يجاهــد بــه المــرء قليــل ,قــال تعــالىَ( :ف َّ
ين
ضـ َـل َّ
ين ِب ـأ َْم َوال ِه ْم َوأ َْنُفسـ ِـه ْم َعَلــى اْلَقاعــد َ
يُ اْل ُم َجاهــد َ
ِِ
ِِ
يُ اْل ُح ْسـ َـنى َوَف َّ
َج ـ اًر َع ِظيم ـاً)( ,)2ويقــول :
َد َر َج ـ ًة َوُكــال
ضـ َـل َّ
ًّ َو َعـ َـد َّ
ين َعَلــى اْلَقاعــد َ
يُ اْل ُم َجاهــد َ
ين أ ْ

(انتدب هللا عز وجل لمين خيرف فيي سيبيله ال يخرجيه إال إيميان بيي وتصيديق برسيلي أن أرجعيه
ما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنية ،وليوال أن أشيق عليى أمتيي ميا قعيدت خليف سيرية،

ولوددت أني أقتل في سبيل هللا ،ثم أحيا ،ثم أقتل ،ثم أحيا ،ثم أقتل)(.)3

ودل الحديث :على أن من أفضل الصدقات وما ينفقه المسلم في سبيل هللا ,هو ما يكون فـي
ّ -3
بــاب الجهــاد والغــزو فــي ســبيل هللا ,فــإذا كانــت الفــرس التــي تحــبس فــي ســبيل هللا تكــون لصــاحبها
ست اًر مـن النـار يـوم القيامـة! فكيـف بمـن ينفـق أكثـر مـن ذلـك ويحـبس أكثـر مـن ذلـك؟ يقـول ( :

من جهز غازيا في سبيل هللا فقد غ از ومن خلف غازيا في سيبيل هللا خيير فقيد غي از)( ,)4ويقـول

( :من أنفق نفقة في سبيل هللا كتبت له سبعمائة

عف)(.)5

 -4وأفاد الحديث :استحباب الحث على فعل الخير واإلنفاق فـي سـبيل هللا والـدعوة إلـى ذلـك ألنـه

دل على خير فله مثل أجر فاعليه)
(من ّ
واآلخرة .

()6

مـع بيـان ثوابـه ومـا أع ّـد هللا تعـالى لـه مـن ثـواب الـدنيا

الحديث ال ار ع عشر 

قال عبد بن حميد :حدثنا كثير بن هشام ,ثنا جعفر بن برقان ,ثنا ثابت بن الحجاج قال :قال زيد

بن ثابت  :نهانا رسول هللا  عن المخابرة ,قلت وما المخـابرة؟ قـال :أن تأخـذ األرض بنصـف
أو بثلث أو بربع .
* تخريج الحديث

 المنتخب من مسند عبد بن حميد. )253( 111/1 : -1المدونة. 395/14 :

 -2سورة النساء ,من اآلية. 95 :

 -3أخرجه البخاري ,)36( 22/1 :ومسلم.)1876( 1495/3 :

 -4أخرجه البخاري ,)2688( 1045/3 :ومسلم.)1895( 1506/3 :

 -5سنن الترمذي  ,)1625( 167/4 :قال الترمذي :وهذا حديث حسن .

 -6أخرجه مسلم ,)1893( 1506/3 :وأبو داود ,)5129( 333/4 :والترمذي.)2671( 41/5 :
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 -والحديث أخرجه أحمد ,)21678( 187/5 :وأبو داود ,)3409( 272/3 :والبيهقي133/6 :

( ,)12063والطبراني في الكبير ,)4938( 159/5 :وابن أبي شيبة.)21255( 379/4 :
* تراجم رجال الحديث

 -1كثير بن هشام الكالبي ,أبو سهل الرقي الدمشقي ,نزيل بغداد ,من التاسعة ,أخـرج لـه السـتة,
قال ابن حجر :ثقة ,وقال الذهبي :وثقـة جماعـة ,وقـال أبـو حـاتم :يكتـب حديثـه ,ت207ه ـ وقيـل:

208هـ/.

ينظر :الكاشف ,)4650( 147/2 :تهذيب التهذيب ,)771( 23/28 :تقريب التهذيب460/2 :

(.)5633

 -2جعفر بن برقان الكالبي ,موالهم ,أبو عبد هللا الجزري الرقي ,من السابعة ,أخرج له الخمسة,
والبخاري في األدب المفرد ,قال ابن حجر :صدوق يهم في حديث الزهري ,قال الـذهبي :قـال ابـن

معين :ثقة أمي ليس في الزهري بذاك ,ت15هـ وقيل بعدها/.

ينظــر :الكاشــف ,)783( 293/1 :تهــذيب التهــذيب ,)131( 48/7 :تقريــب الته ــذيب140/1 :

(.)9032

 -3ثابــت بــن الحجــاج الكالبــي الجــزري الرقــي ,مــن الثالثــة ,أخــرج لــه أبــو داود ,قــال ابــن حجــر:
ثقة/.

ينظـ ـ ــر :الكاشـ ـ ــف ,)683( 281/1 :تهـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب ,)4( 4/6 :تقريـ ـ ــب التهـ ـ ــذيب132/1 :

(.)8012

* الحكم على الحديث

إسناد الحديث حسن ,ألن فيه بن برقان وهو صدوق.
* ما يستفاد من الحديث

 -1تحريم المخابرة والتي هي :عند الحنفية (عقد على الزرع ببعض الخارج)( ,)1وعند المالكية( :

كراء األرض بما يخرج منها)( ,)2وعند الشافعية( :هي المعاملة على أرض بـبعض مـا يخـرج منهـا

()3
ـب لمــن يزرعــه ويقــوم
والبــذر مــن العامــل)  ,وعنــد الحنابلــة ( :هــي المزارعــة ,وهــي دفــع أرض وحـ ّ
حب مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل)(.)4
عليه ,أو دفع ّ

 -1ابن عابدين. 174/5 :

 -2بداية المجتهد. 180/2 :

 -3تحفة المحتاج ,108/6 :المحلى شرح المنهاج. 61/3 :
 -4كشف القناع. 532/3 :
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ويعضـ ّـد حــديث زيــد بــن ثابــت  مــا رواه جــابر بــن عبــد هللا –رضــي هللا عنهمــا ( :-أن النبــي 
نهــى عــن المخــابرة والمحاقلــة وعــن المزابنــة وعــن بيــع الثمــر حتــى يبــدو صــالحها وأن ال تبــاع إال
بالدينار والدرهم إال العرايا)( ,)1وحديث عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما أنه قـال( :

كنا ال نرى بالخبر بأساً حتى كان عام أول فزعم رافع أن النبي  نهى عنه)(.)2

 -3والمخابرة غير المزارعة ( :فالمزارعة :العمل في األرض ببعض ما يخرج منها والبذر مـن
المالك ,والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل)(.)3

الحديث الخامس عشر
قال عبد بن حميد :حدثني أبن أبي شيبة ,ثنا إسماعيل بن عليـة ,عـن الجريـري ,عـن أبـي نضـرة,
عــن أبــي ســعيد الخــدري ,ثنــا زيــد بــن ثابــت قــال :بيننــا رســول هللا  فــي حــائ لبنــي النجــار علــى
بغلة له ونحن معه ,فمادت به وكادت تلقيه ,وإذا أقبر ستة أو خمسـة أو أربعـة ,فقـال :مـن يعـرف

أصحاب هذه األقبر ,فقال رجل :أنا ,قـال :فمتـى مـات هـؤالء؟ قـال :مـاتوا فـي اإلشـراك ,فقـال :إن
هذه األمة تبتلى في قبورها فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسـمع

منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال :تعوذوا باهلل من عذاب النار قلنا نعوذ باهلل من عذاب النار ,فقـال:
تعوذوا باهلل من عذاب القبر ,قلنا :نعوذ باهلل من عذاب القبر ,قال :تعوذوا باهلل من الفتن ما مهر

منهــا ومــا بطــن ,قلنــا :نعــوذ بــاهلل مــن الفــتن مــا مهــر منهــا ومــا بطــن ,قــال :تعــوذوا بــاهلل مــن فتنــة
الدجال.
الدجال ,قلنا :نعوذ باهلل من فتنة ّ
ّ
* تخريج الحديث
 المنتخب من مسند عبد بن حميد)254( 111/1 : والحديث أخرجه :احمد ,)21997( 195/5 :ومسلم)7315( 160/8 :* تراجم رجال الحديث

 -1عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بـن خواسـتي العبسـي مـوالهم ,أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة
الك ــوفي ,م ــن العاشـ ـرة ,أخ ــرج ل ــه الخمس ــة ع ــدا الترم ــذي ,ق ــال اب ــن حج ــر :ثق ــة ح ــافظ ص ــاحب
الفالس :ما رأيت أحفظ منـه ,وقـال صـالح جـزرة :هـو أحفـظ
تصانيف ,وقال الذهبي :الحافظ ,قال ّ

من أدركنا عند المذاكرة ,ت 235هـ.

 -1أخرجه البخاري ,)2252( 839/2 :ومسلم.)1536( 1172/3 :

 -2أخرجه مسلم ,)1547( 1179/3 :والخبر :بكسر الخاء وفتحها والكسر أصح وأشهر وهو بمعنى المخابرة .
 -3فتح الباري. 180/7 :
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ينظ ــر :س ــير أع ــالم الن ــبالء ,)44( 142/21 :ته ــذيب الته ــذيب ,)1(2/21 :تقري ــب الته ــذيب:

.)3575( 320/2

 -2إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي موالهم أبـو بشـر البصـري ,المعـروف بـابن عليـة ,ولـد:

 110هـ ,من الثامنـة ,أخـرج لـه السـتة ,قـال ابـن حجـر :ثقـة حـافظ ,وقـال الـذهبي :إمـام حجـة ,ت
 193هـ ببغداد.

ينظر :الكاشف ,)350( 243/1 :تهذيب التهذيب ,)513( 268/3 :تقريب التهـذيب105/1 :

(.)4016

 -3سعيد بن إياس الجريري ,أبو مسعود البصري ,من الخامسة ,أخرج له الستة ,قال ابن حجـر:
محدث البصرة ,وقـال أبـو حـاتم:
ثقة أختل قبل موته بثالث سنين ,وقال الذهبي :قال احمد :كان ّ
تغيــر حفظــه قبــل موتــه وهــو حســن الحــديث ,ت  144ه ــ /.ينظــر :الكاشــف,)1855( 432/1 :

تهذيب التهذيب ,)8( 63/14 :تقريب التهذيب.)2273( 233/1 :

 -4المنــذر بــن مال ــك بــن قطع ــة العبــدي ,الع ــوقي ,البصــري ,أبــو نضـ ـرة ,مــن الثالث ــة ,أخــرج ل ــه

الخمسة ,والبخاري تعليقاً ,قال أبن حجر :ثقة ,وقال الذهبي ثقة يخطف ,ت  108هـ أو  109هـ.
ينظـ ـ ــر :سـ ـ ــير أعـ ـ ــالم النـ ـ ــبالء ,)214( 96/8 :تهـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب ,)527( 304/32 :تقريـ ـ ــب

التهذيب.)6890( 546/2 :

 -5ســعد بــن مالــك بــن ســنان بــن عبيــد بــن ثعلبــة بــن عبيــد بــن األبجــر ,وهــو خــدرة بــن عــوف بــن

الحارث بن الخزرج األنصاري ,أبو سعيد الخدري  ,أخرج له الستة ,ت  63أو  64أو  65هـ,
وقيل  74هـ بالمدينة.

ينظر :االستيعاب ,181/1 :اإلصابة. )3198( 78/3 :

* الحكم على الحديث

إسناد الحديث صحيح ,لعدالة رواته وثقتهم .

* غريب الحديث

حـائ  :الحـائ هنـا البســتان مـن النخيـل إذا كـان عليــه حـائ وهـو الجـدار ,وقــد تكـرر فـي الحــديث

وجمعه الحوائ  :يعني البساتين(.)1

حادت :حاد عن الشيء والطريق يحيد إذا عدل ,أراد أنها نفرت وتركت الجادة(.)2

 -1النهاية في غريب األثر. 1085/1 :
 -2النهاية في غريب األثر. 1094/1 :
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* ما يستفاد من الحديث
دل الحديث على أن البهائم تسمع أصـوات المعـذبين فـي قبـورهم ,فيخيفهـا ذلـك ويفزعهـا ,لهـذا
ّ -1
ـح
حادت بغلته عليه الصالة والسالم وكادت تلقيه لهول ما سمعته ,فأفزعهـا ذلـك وأخافهـا ,وقـد ص ّ
عنه عليه الصالة والسالم انه قال ....( :وأما الكيافر أو المنيافق فيقيول :ال أدري كنيت أقيول ميا
يقيول النياس ،فيقيال :ال درييت وال تلييت ثيم يضيرب طرقية مين حدييد

يربة بيين أذنييه فيصييي

صييييحة يسيييمعها مييين يلييييه إال الثقليييين)( ,)1ويق ــول أيضـ ـاً ( :إنهيييم يعيييذبون عيييذا ا تسيييمعه

البهائم)(.)2

 -2أُستدل بهذا الحديث وغيره مـن األدلـة مـن الكتـاب والسـنة علـى أن عـذاب القبـر يقـع علـى مـن
ـح
استحقه من أهل المعاصي والفجـور ,وأن نعـيم القبـر ألهـل الطاعـة واألعمـال الصـالحة ,فقـد ص ّ
اليدجال،
عنه  أنه قـال( :اللهم إني أعيوذ ي مين عيذاب القبير ،وأعيوذ ي مين فتنية المسيي
ّ
وأعوذ

من فتنة المحيا وفتنة الممات ،اللهم إني أعوذ

من المأثم والمغرم)(.)3

وعن عائشة رضي هللا عنها :أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبـر ,فقالـت لهـا :أعـاذك هللا

مــن عــذاب القبــر ,فســألت عائشــة رضــي هللا عنهــا عــن عــذاب القبــر فقــال ( :نعييم عييذاب القبيير

حق) ,قالت عائشة رضي هللا عنها فما رأيت  صالة إال تعوذ من عذاب القبر(.)4

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قـال :م ّـر رسـول هللا  علـى قبـرين فقـال( :إنهميا ليعيذ ان وميا
يعذ ان فيي كبيير ،أميا هيذا فكيان ال يسيتتر مين بوليه ،وأميا هيذا فكيان يمشيي النميمية) ثـم دعـا

بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحداً وعلـى هـذا واحـداً ثـم قـال( :لعليه يخفيف عنهميا

ما لم ييبسا)(.)5

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه هللا( :)6(-وقـد تـواترت األخبـار عـن رسـول هللا  فـي ثبـوت
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهالً ,وسؤال الملكين ,فيجب اعتقاد ذلك واإليمان به ,وال نتكلم

 -1صحيح البخاري ,)1273( 448/1 :وفي صحيح مسلم برقم. )2870( 2200/4 :
 -2صحيح مسلم. )586( 411/1 :

 -3أخرجه البخاري ,)798( 286/1 :ومسلم. )589( 412/1 :

 -4أخرجه البخاري ,)1306( 462/1 :ومسلم. )903( 621/2 :

 -5أخرجه البخاري ,)5705( 2249/5 :ومسلم. )292( 240/1 :

 -6احمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســالم ,أبــن تيميــة ,قــال الــذهبي :شــيخ اإلســالم ,وفريــد العصــر علم ـاً ومعرفــة

وذكاء ,سمع الحديث ,وكتب ,وخرج ,وحفظ من الرجال والطبقات ,وحصل له ما لم يحصـل لغيـره ,وبـرع
وشجاعة
ً
في التفسير ,وفاق الناس في الفقه وغيره ,ت  728هـ /.ينظر :سير أعالم النـبالء ,)165( 288/22 :الشـذرات:
. 80/6
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عن كيفيته ,إذ ليس للعقل الوقوف على كيفيته ,لكونـه ال عهـد لـه فـي هـذه الـدار ,والشـرع ال يـأتي

بمــا تحيلــه العقــول ,ولكنــه قــد يــأتي بمــا تحــار فيــه العقــول ,فــإن عــود الــروح إلــى الجســد لــيس علــى

الوجه المعهود في الدنيا ,بل تعاد الروح إليه إعادة غير اإلعادة المألوفة في الدنيا)(.)1

 -3أفاد الحديث :أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته  مع ّذبون بشـركهم وكفـرهم ,وذلـك يـدل
علــى أنهــم ليسـوا مــن أهــل الفتـرة الــذين لــم تــبلغهم دعــوة نبــي ,ولــو كــانوا كــذلك لــم يســتحقوا العــذاب
()2

يقـول النـووي

()3

-رحمـه هللا( :-فيـه إن مـن

يث َرسيوال)
ين َحتيى َنْب َع َ
لقوله تعالىَ ( :و َميا كنيا م َعي ّذب َ
مات على الكفر فهو في النار وال تنفعه قرابة المقربين ,وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت
عليه العرب من عبادة األوثان فهو من أهل النار ,وليس هـذا مؤاخـذة قبـل بلـوغ الـدعوة فـإن هـؤالء

كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم)(.)4

 -4أفــاد الحــديثَّ :
أن هللا عــز وجــل أخفــى عــذاب القبــر ونعيمــه ,ألنهــم لــو ســمعوا مــا يســمع عليــه

الصالة والسالم من أصوات المعذبين في قبورهم لخشي أنهم ال يتدافنون ,فيقولـون :ال حاجـة إلـى
الدفن ,وال ندفنه إذا كان يعذب في قبره ,ولكن هللا عز وجل شرع التدافن ,وقـرر أن يصـل العـذاب

أو النعيم إلى كل أحد سواء دفن أو لم يدفن.

كما إن فـي إخفـاء عـذاب القبـر سـت اًر علـى الميـت ,وعـدم إزعـاج أهلـه ألنـه إذا سـمعوا ميـتهم يعـذب
أحزنهم ذلـك ,فيخجـل أهلـه لتناقـل النـاس تعـذيب ابـنهم ,كمـا إننـا قـد نهلـك ألن صـيحة أهـل البـرز

ليست هينة بل صيحة توجب أن تسق القلـوب مـن الصـدور فيمـوت اإلنسـان أو يخشـى عليـه فـال

يتهن ــى بع ــيش ,كم ــا أن س ــماع الن ــاس صـ ـ ار المع ــذبين س ــيكون ع ــذاب القب ــر م ــن ب ــاب اإليم ــان
بالشهادة ال من باب اإليمان بالغيب وحينئذ تفوت مصلحة االمتحان واالختبار.

 -5كما أفـاد الحـديث :اسـتحباب التعـوذ بـاهلل تعـالى مـن عـذاب القبـر ,ومـن فتنـة المحيـا :وهـي مـا

يعتــري اإلنســان حــال حياتــه مــن الــبالء والمحــن ,وفتنــة الممــات :وهــي :ســكرة المــوت وسـؤال القبــر
ـدجال ,فعـن أبـي هريـرة  قـال :قـال رسـول
وعذابه ,والتعوذ من سائر الفـتن ,ومـن فتنـة المسـيح ال ّ

 -1شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. 476/2 :
 -2سورة اإلسراء :من اآلية. 15 :

 -3اإلمــام محــي الــدين أبــو زكريــا ,يحيــى بــن شــرف بــن مــرّي النــووي الح ازمــي الشــافعي ,اإلمــام فــي علــوم الحــديث
والفقه ,ولد 631 :هـ ,أخذ عن إسحاق المغربي وغيره ,جد في طلب العلم حتى فاق أهـل زمانـه ,وألـف التصـانيف
المفيدة :منها :شرح صحيح مسلم ,واألذكار ,ورياض الصالحين ,والمجموع ,وغيرها( ,ت  )676هـ :ينظـر :تـذكرة

الحفاظ ,559/4 ,طبقات .الشافعية الكبرى ,للسبكي ,165/5 ,النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.278/7 ,

 -4شرح صحيح مسلم. 45/7 :
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هللا ( :اسيتعيذوا ياهلل مين عيذاب القبير ،اسيتعيذوا ياهلل مين عيذاب جهينم ،اسيتعيذوا ياهلل ميين
فتنة المسي الدجال ،استعيذوا اهلل من فتنة المحيا والممات)(.)1
الحديث السادس عشر 

قال عبد بن حميد :حدثني ابن ابي شيبة ,ثنا وكيع ,عن كثيـر بـن زيـد ,عـن المطلـب بـن عبـد هللا

بن حنطب ,عن زيد بن ثابت  :أنه سئل عن القراءة في الظهر والعصـر فقـال :كـان رسـول هللا
ويحرك شفتيه .
 يطيل القيام ّ
* تخريج الحديث
 -المنتخب من مسند عبد بن حميد. )255( 111/1 :

* تراجم رجال الحديث

 -1ابن ابي شيبة :عبد هللا بن محمد بن إبراهيم( ,سبقت ترجمته ,ينظر الحديث :الخامس عشر)
.

 -2وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ,أبو سفيان الكوفي ,ولد بأصبهان ,من التاسعة ,أخـرج لـه
السـتة ,قــال أبــن حجــر :ثقــة حــافظ عابــد ,وقــال الـذهبي :أحــد األعــالم ,قــال احمــد :مــا أريــت أوعــى
للعلم منه وال أحفظ كان أحفظ من ابن مهـدي ,وقـال حمـاد :لـو شـئت لقلـت إنـه أرجـح مـن سـفيان,

ت  196أو  197هـ بفيد .

ينظـ ـ ــر :سـ ـ ــير أعـ ـ ــالم النـ ـ ــبالء ,)48( 147/17 :تهـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب ,)211( 24/35 :تقريـ ـ ــب

التهذيب.)7414( 581/2 :

 -3كثير بن زيد األسلمي السـهمي ,أبـو محمـد بـن مافنـه المـدني ,مـولى بنـي سـهم مـن أسـلم ,مـن

السابعة ,أخرج له :البخاري فـي جـزء القـراءة خلـف اإلمـام ,وأبـو داود ,والترمـذي ,وأبـن ماجـه ,قـال
أبن حجر :صدوق يخطـف ,وقـال الـذهبي :قـال أبـو زرعـة :صـدوق فيـه لـين ,ت  158ه ـ .ينظـر:

الكاشـ ـ ـ ــف ,)4631( 144/2 :تهـ ـ ـ ــذيب التهـ ـ ـ ــذيب ,)745( 7/28 :تقريـ ـ ـ ــب التهـ ـ ـ ــذيب459/2 :
(.)5611

 -4المطلــب بــن عبــد هللا بــن حنطــب ,ويقــال :المطلــب بــن عبــد هللا بــن المطلــب بــن حنط ـب بــن

الحارث القرشي المخزومي المدني ,من الرابعة ,أخرج لـه :البخـاري فـي جـزء القـراءة خلـف اإلمـام,
وأبــو داود ,والترمــذي ,والنســائي ,وأبــن ماجــه ,قــال ابــن حجــر :صــدوق كثيــر التــدليس واإلرســال,

 -1أخرج ــه البخ ــاري ف ــي األدب المف ــرد ,)648( 226/1 :والترم ــذي )3604( 582/5 :وق ــال :حس ــن ص ــحيح,
والنسائي. )5511( 276/8 :
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وقـ ــال الـ ــذهبي :قـ ــال أبـ ــو زرعـ ــة ثقـ ــة /.ينظـ ــر :الكاشـ ــف ,)5483( 270/2 :تهـ ــذيب التهـ ــذيب:

 ,)332( 179/32تقريب التهذيب.)6710( 534/2 :
* الحكم على الحديث

ضعفه ابن معين(.)1
إسناد الحديث ضعيف ,ألن فيه :كثير بن زيد األسلمي ,وقد ّ
* ما يستفاد من الحديث
 -1استحباب طول القيـام فـي الصـالة السـيما إن كـان منفـرداً ,فعـن المغيـرة بـن شـعبة قـال :إن
كان رسول هللا  ليقوم ويصلي حتى ِ
ترَم( )2قدماه أو سـاقاه ,فيقـال لـه ,فيقـول( :أفيال أكيون عبيدا

شكو ار)( ,)3وعن جابر بن عبد هللا  قال :قال رسـول هللا ( :أفضيل الصيالة طيول القنيوت)

()4

والمراد :طول القيام( ,)5ويقول  أيضاً...( :وأفضل الصالة طول القيام ,)6()...وعن عبد هللا بن

مســعود  أنــه قــال :صــليت مــع النبــي  ليلــة فلــم يــزل قائمـاً حتــى هممــت بــأمر ســوء ,قلنــا :ومــا
هممت؟ قال :هممت أن أقعد وأذر النبي .)7(

 -2وفيه دليل على إثبات القراءة في الصالة ِّ
السرية ,ففي صحيح مسلم
 أن النبي  كان يق أر في صالة الظهر في الـركعتين األوليـين فـي كـل ركعـة قـدر ثالثـين آيـة,
()8

عن أبي سعيد الخدري

وفـي األخـريين قـدر خمــس عشــر آيـة ,أو قــال :نصــف ذلـك ,وفــي العصــر ,فـي الــركعتين األوليــين

فـي كــل ركعـة قــدر خمـس عشــر آيـة ,وفــي األخـريين قــدر نصـف ذلــك ,وعـن البـراء بـن عــازب 
ق ــال :ك ــان رس ــول هللا  يص ــلي بن ــا الظه ــر ,فنس ــمع من ــه اآلي ــة بع ــد اآلي ــات م ــن س ــورة لقم ــان,
والذاريات(.)9

 -1تهذيب التهذيب.)745( 8/28 :

 -2أي انتفخت من طول قيامه في صالة الليل .ينظر :النهاية في غريب األثر. 388/5 :
 -3صحيح البخاري ,)1078( 380/1 :صحيح مسلم. )2819( 2171/4 :

 -4صحيح مسلم ,)756( 520/1 :سنن الترمذي ,)387( 229/2 :وأبن ماجه. )1421( 456/1 :
 -5نيل األوطار ,للشوكاني. 92/3 :

 -6أخرجـه احمــد ,)15437( 411/3 :وأبــو داود ,)1449( 69/2 :والنســائي ,)2526( 58/5 :قــال األلبــاني:
صحيح .

 -7أخرجه البخاري ,)1084( 381/1 :ومسلم. )1765( 186/2 :
 -8صحيح مسلم. )452( 334/1 :

 -9سنن النسائي ,)971( 163/2 :,سنن أبن ماجـه ,)830( 271/1 :وإسـناده حسـن :ينظـر :خالصـة األحكـام
في مهمات السنن وقواعد اإلسالم ,للنووي. )1208( 385/1 :
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قــال ابــن دقيــق العبــد(( :)1فيــه دليــل علــى جـواز االكتفــاء بظــاهر الحــال فــي األخبــار دون التوقــف

على اليقين ,ألن الطريق إلى العلم بقـراءة السـورة فـي السـرية ال يكـون إال بسـماع كلهـا ,وإنمـا يفيـد
يقــين ذلــك لــو كــان فــي الجهريــة ,وكأنــه مــأخوذ مــن ســماع بعضــها مــع قيــام القرينــة علــى ق ـراءة

باقيها)(.)2

 -4استحباب تحريك الشفتين في القراءة في الصالة ِّ
السرية داللة على القراءة فيها.
الحديث السا ع عشر 

ـحاك بـن نبـراس ,عـن ثابـت البنـاني ,عـن
قال عبـد بـن حميـد :حـدثنا عبيـد هللا بـن موسـى ,ثنـا الض ّ
أنــس بــن مالـك ,عــن زيــد بــن ثابــت  قــال :أقيمــت الصــالة فخــرج رســول هللا  يمشــي وأنــا معــه
فقارب في الخطا ,ثم قال لي( :أتدري لم فعلت هذا؟ لتكثر عدد خطانا في طلب الصالة) .
* تخريج الحديث

 -المنتخب من مسند عبد بن حميد. )256( 112/1 :

 -وأخرجه الطبراني في الكبير )4796( 117/5 :موقوفاً ولم يرفعه .

* تراجم رجال الحديث

 -1عبيد هللا بن موسى( ,سبقت ترجمته ,ينظر الحديث :الثاني عشر).

 -2الضحاك بن نبراس األزدي الجهضـي ,أبـو الحسـن البصـري ,مـن السـابعة ,أخـرج لـه البخـاري

ف ــي األدب المف ــرد ,ق ــال اب ــن حج ــر :ل ـ ّـين الح ــديث /.ينظ ــر :الت ــاريخ الكبي ــر,)3035( 335/4 :
تهذيب التهذيب ,)796( 16/17 :تقريب التهذيب.)2980( 280/2 :

 -3ثابت بن أسلم البناني ,أبو محمد البصري ,من الرابعـة ,أخـرج لـه السـتة ,قـال ابـن حجـر :ثقـة
عابــد ,وقــال الــذهبي :كــان أرس ـاً فــي العلــم والعمــل ,تــوفي ســنة مائــة وبضــع وعشــرون /.ينظ ــر:

الكاشف ,)681( 281/1 :تهذيب التهذيب ,)2( 2/6 :تقريب التهذيب.)810( 132/1 :
 -4أنس بن مالك( ,سبقت ترجمته ,ينظر الحديث :التاسع).

 -1هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن ابي الطاعة القشيري قاضي القضاة بالديار المصرية ,شيخ اإلسالم
المعــروف بــابن دقيــق العيــد المنفلــوطي األصــل المصــري ,ولــد :فــي شــعبان ســنة  625ه ــ ,وتــوفي فــي صــفر ســنة

 702هـ  .ينظر :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ,للفاسي. )355( 191/1 :

 -2فتح الباري. 126/3 :
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* الحكم على الحديث
ـحاك بـن
إسناد الحديث ضـعيف ,قـال الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد :32/2 :وفـي سـند الحـديث الض ّ
نبراس وهو ضعيف .

* ما يستفاد من الحديث

 -1استحباب المشي واإلكثار منه في طلب الصالة والذهاب إلى المساجد ,وأن ذلك من مكفـرات

الذنوب وما يمحوا هللا به الخطايا وما يرفع بـه الـدرجات ,فعـن أبـي هريـرة ّ أنـه قـال :قـال رسـول
هللا  ( :أال أدلكييم علييى مييا يمح يوا هللا ييه الخطايييا ويرفييع ييه الييدرجات :إسييبا الو ييوء علييى

المكاره ،وكثرة الخطى إلى المساجد ،وانتظار الصالة عد الصالة فذلكم الرباط ،فذلكم الربياط)(,)1

أعد هللا له في الجنة نزال كلميا غيدا أو راح)( ,)2ويقـول
ويقـول ( :من غدا إلى المسجد أو راح ّ
أيضـاً ( :من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت هللا ليقضيي فريضية مين فيرائ هللا
كانت خطواته أحدها تحط خطيِته واألخرى ترفع درجته)(.)3

دل الحــديث علــى أن المشــي أفضــل مــن الركــوب وأنــه كلمــا طالــت المســافة بــين الرجــل
 -2كمــا ّ
ومسجده كلما كثر أجره ,وكبرت غنيمتـه ,وفـاز سـعيه ,فعـن أبـي بـن كعـب  قـال :كـان رجـالً ال

أعلــم رجـالً أبعــد مــن المســجد منــه ,وكــان ال تخطئــه صــالة فقيــل لــه :لــو اشــتريت حمــا اًر تركبــه فــي
الظلمــاء وفــي الرمضــاء ,قــال :مــا يس ـرني أن منزلــي إلــى جنــب المســجد إنــي أريــد أن يكتــب لــي

ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي ,فقال رسول هللا ( :قد جمع هللا ل ذل كله)( ,)4وعـن

جــابر بــن عبــد هللا األنصــاري  قــال :خلــت البقــاع حــول المســجد فــأراد بنــو ســلمة أن ينتقلـوا إلــى

ق ــرب المس ــجد فبل ــي ذل ــك رس ــول هللا  فق ــال له ــم( :إنيييه بلغنيييي أنكيييم ترييييدون أن تنتقليييوا قيييرب

المسجد)؟ قالوا :نعم يا رسول هللا قد أردنا ذلك ,فقال( :يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ،دياركم
تكتب آثاركم)(.)5

 -1أخرجه مسلم ,)251( 219/1 :والترمذي ,)51( 72/1 :والنسائي. )139( 94/1 :
 -2أخرجه البخاري ,)631( 235/1 :ومسلم. )669( 463/1 :

3
حبان.)2044( 392/5 :
 أخرجه مسلم ,)666( 462/1 :وابن ّ4
حبـان:
 أخرجه مسلم ,)663( 460/1 :والـدارمي ,)1284( 332/1 :وابـن خزيمـة ,)1500( 377/2 :وابـن ّ.)2041( 389/5

 -5صحيح مسلم. )665( 462/1 :
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الخاتمة
ألخ ــص أهــم النت ــائج الت ــي
يس ــر هللا عــز وج ــل لــي إتم ــام هــذا البح ــث ,فإنــه الب ــد لــي أن ّ
فبعــد أن ّ
بمنــه
توصــلت إليهــا مــن خــالل بحثنــا هــذا ,وبعــد هــذه المســيرة المتواضــعة والــذي أســأل هللا تعــالى ّ
وكرمه أن يتقبله ويجعله ذخ اًر لنا في يوم تبلـى فيـه السـرائر إذ ال قـوة وال ناصـر إال هللا عـز وجـل,

ـحح خطــأه وقـ ّـوم زلل ــه األجــر العظــيم والث ـواب الك ـريم ,وهــذه النتــائج مــا
وأن يثيــب مــن راجعــه وصـ ّ
يأتي:
إن اإلمــام ,الحــافظ عبــد بــن حميــد –رحمــه هللا -صــاحب المســند ,قــد اجتمعــت كلمــة العلمــاء
ّ -1
على توثيقه وفضله وإمامته.
 -2إن مــن المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد هــو المســند الصــغير لــه ,أمــا المســند الكبيــر فــال
ُيعرف عنه شيء ,وقد صحت نسبته إلى مؤلفه وهو قول الجمهور من العلماء.
 -3بلغت مرويات الصحابي الجليل زيد بن ثابت  في المنتخب من مسـند عبـد بـن حميـد سـبع
عشـرة روايــة ,كــان عــدد األحاديــث الصــحيحة منهــا ( )8ثمانيــة أحاديــث ,واألحاديــث الحســنة منهــا

( )2حديثان ,واألحاديث الضعيفة ( )7سبعة أحاديث.

 -4تضــمنت هــذه األحاديــث موضــوعات عــدة منهــا مــا هــو فــي العقائــد ومنهــا مــا هــو فــي األحكــام
وما هو في الفضائل وغير ذلك.

 -5ترجمة لـ( )63رجالً من رجال األسانيد التي ساقها عبد بن حميد في مسنده.
 -6بلغت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها ( )69مصد اًر ومرجعاً.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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المصادر والمراجع
 -1إتحاف الكرام بشرح عمدة األحكام ,عبد الرحمن السحيم.

 -2االختيــار لتعليــل المختــار ,عبــد هللا بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي الحنفــي ,تحقيــق :عبــد
اللطيف محمد عبد الرحمن ,بيروت -لبنان ,دار الكتب العلمية ,ط.2005 -1426 ,3

 -3األدب المفــرد ,محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد هللا البخــاري ,تحقيــق :محمــد ف ـؤاد عبــد البــاقي,
بيروت ,دار البشائر اإلسالمية ,ط1409 ,3هـ1989 -م.

 -4االستيعاب في معرفـة األصـحاب ,ابـن عبـد البـر القرطبـي (ت463هــ) ,مصـر ,دار السـعادة,

1418هـ1998 -م.

 -5أس ــد الغاب ــة ف ــي معرف ــة الص ــحابة ,اب ــن األثي ــر ,أب ــو الحس ــن عل ــي ب ــن محم ــد الج ــزري (ت

630هـ) ,طهران ,طبعة الشعب والمطبعة اإلسالمية1286 ,هـ.

 -6اإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة,أحمد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالني الشــافعي (ت

852هـ) ,تحقيق :علي محمد البجاوي ,بيروت ,دار الجيل ,ط1412 ,1هـ.

 -7اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلـف والمختلـف فـي األسـماء والكنـى ,علـي بـن هبـة هللا بـن
أبي نصر بن ماكوال ,بيروت -لبنان ,دار الكتب العلمية ,ط1411 ,1هـ.

 -8إكمــال المعلــم شــرح صــحيح مســلم ,أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض (ت544ه ــ),
تحقيق :د .يحيى إسماعيل ,القاهرة -مصر ,دار الوفاء ,ط1419 ,1هـ1998 -م.

 -9بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ,أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد

القرطبي األندلسي (ت 595هـ) ,بيروت ,دار الفكر.

 -10البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع ,محمــد بــن علــي الشــوكاني ,مصــر ,مطبعــة

السعادة1948 ,م.

 -11تحف ــة المحتـ ــاج إل ــى أدلـــة المنه ــاج ,عمـ ــر ب ــن علـ ــي ب ــن أحم ــد الوادياش ــي األندلسـ ــي( ,ت

804هـ) ,تحقيق :عبد هللا بن سعاف اللحياني ,مكة المكرمة ,دار حراء1406 ,هـ.

 -12تــذكرة الحفــاظ ,الــذهبي ,شــمس الــدين محم ــد بــن أحم ـ ــد ب ــن عثم ــان (ت 748ه ــ) ,الناشــر:
محمد أمين دحج ,بيروت -لبنان ,دار إحياء التراث العربي.

 -13التعريفــات ,علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني ,تحقيــق :إبـراهيم األبيــاري ,بيــروت -لبنــان,

دار الكتاب العربي1405 ,هـ.
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 -14تفسـ ــير الق ـ ـرآن العظـ ــيم ,أبـ ــو الفـ ــداء إسـ ــماعيل بـ ــن عمـ ــر بـ ــن كثيـ ــر القرشـ ــي الدمشـ ــقي (ت

774ه ـ ــ) ,تحقيـ ــق :محمـ ــود حسـ ــن ,بيـ ــروت -لبنـ ــان ,دار الفكـ ــر ,الطبعـ ــة الجديـ ــدة1414 ,هـ ـ ـ-
1994م.

 -15تقريــب التهــذيب ,أحمــد بــن علــي بــن حجــر ,أبــو الفضــل العســقالني (ت852ه ــ) ,تحقيــق:

عوامة ,طبعة دار الرشيد ,ط ,1حلب 1406هـ.
محمد ّ
 -16التقييــد لمعرفــة رواة الســنن واألســانيد ,أبــو بكــر محم ـد بــن عبــد الغنــي البغــدادي (ابــن نقطــة

الحنبلي).

 -17تهــذيب التهــذيب ,أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالني الشــافعي (ت852ه ــ),
بيروت -لبنان ,دار الفكر ,ط1404 ,1هـ1984 -م.

 -18التيســير بشــرح الجــامع الصــغير ,زيــن الــدين عبــد الــرؤوف المنــاوي ,الريــاض ,مكتبــة اإلمــام
الشافعي ,ط1408 ,3هـ1988 -م.

 -19الثقــات ,محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حــاتم التميمــي البســتي (ت 354هــ) ,تحقيــق :الســيد

شرف الدين أحمد ,بيروت ,دار الفكر ,ط1395 ,1هـ1975 -م.

 -20حاشية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر ,الشـيخ محمـد عرفـة الدسـوقي (ت 1230هــ) ,بيـروت,

دار الفكر ,ط1419 ,1هـ1998 -م.

 -21الحـ ــاوي فـ ــي فقـ ــه الشـ ــافعي ,أبـ ــو الحسـ ــن المـ ــاوردي ,بيـ ــروت ,دار الكتـ ــب العلميـ ــة ,ط,1

1414هـ1994 -م.

 -22خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم ,أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف

النووي (ت676هـ) ,تحقيق :حسين إسـماعيل الجمـل ,بيـروت ,مؤسسـة الرسـالة ,ط1418 ,1ه ـ-
1997م.

 -23ذيل التقييد فـي رواة السـنن واألسـانيد ,محمـد بـن أحمـد بـن علـي أبـو الطيـب المكـي الحسـني

الفاسي (ت 832هـ) ,تحقيق :كمال يوسف الحوت ,بيـروت ,دار الكتـب العلميـة ,الطبعـة األولـى,
1410هـ1990 -م.

 -24ســنن ابــن ماجــه ,محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد هللا القزوينــي ,تحقيــق :محمــد ف ـؤاد عبــد البــاقي,
بيروت ,دار الفكر.

 -25ســنن أبــي داود ,أبــو داود ســليمان بــن األشــعث السجســتاني ,بيــروت ,دار الكتــاب العربــي,
ودار الفكر بتحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد.
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 -26سنن الترمذي ,محمد بن عيسـى بـن سـورة أبـو عيسـى الترمـذي ,تحقيـق :أحمـد محمـد شـاكر

وآخرون ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي ,ومذيلة بأحكام األلباني عليها.

 -27ســنن الــدارقطني ,علــي بــن عمــر أبــو الحســن الــدارقطني البغــدادي ,تحقيــق :الســيد عبــد هللا
هاشم يماني المدني ,بيروت ,دار المعرفة1386 ,هـ1966 -م.

 -28ســنن الــدارمي ,عبــد هللا بــن عبــد الــرحمن أبــو محمــد الــدارمي ,تحقيــق :ف ـواز أحمــد زمرلــي-
خالد السبع العلمي ,بيروت ,دار الكتاب العربي ,ط1407 ,1هـ.

 -29الســنن الصــغرى ,أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي( ,ت 458ه ــ),
تحقيق :عبد المعطـي أمـين قلعجـي ,كراتشـي -باكسـتان ,جامعـة الد ارسـات اإلسـالمية1410 ,ه ـ-

1989م.

 -30السنن الكبرى ,أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ,حيدر آباد -الهند ,مجلس دائرة

المعارف النظامية ,ط1344 ,1هـ.

 -31السنن الكبـرى ,أحمـد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النسـائي ,تحقيـق :د .عبـد الغفـار سـليمان

البنداري – سيد كسروي حسن ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,ط1411 ,1هـ1991 -م.

 -32سير أعالم النبالء ,شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد الـذهبي (ت 748هــ) ,تحقيـق/

شعيب األرناؤوط ,مؤسسة الرسالة ,بيروت -لبنان ,ط1406 ,4هـ1986 -م.

 -33السيرة النبوية ,أبو محمد عبد الملك المعافري (ابن هشام)( ,ت 218هـ) ,تحقيق :مصطفى

الســقار -إب ـراهيم األبيــاري -عب ـد الحفــيظ شــلبي ,مصــر ,مكتبــة المصــطفى البــابي الحلبــي ,ط,2
1375هـ.

 -34شذرات الذهب في أخبار من ذهب ,عبد المحـي بـن أحمـد العكـري الدمشـقي (ت1089هــ),
بيروت ,دار الكتب العلمية.

 -35شرح بلوغ المرام ,عطية بن محمد سالم (ت1420هـ).

 -36شرح صحيح البخاري ,أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبـي,
تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ,الرياض ,مكتبة الرشد ,ط1423 ,2هـ2003 -م.

 -37شــرح الطحاويــة فــي العقيــدة الســلفية ,صــدر الــدين علــي بــن علــي بــن محمــد بــن أبــي العــز

الحنفـ ــي ,تحقيـ ــق :أحمـ ــد محمـ ــد شـ ــاكر ,السـ ــعودية ,و ازرة الشـ ــؤون اإلسـ ــالمية واألوقـ ــاف والـ ــدعوة
واإلرشاد ,ط1418 ,1هـ.

 -38الشرح الكبير ,أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي (ت 682هــ),
بيروت -لبنان ,دار الكتاب العربي.
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 -39شــعب اإليمــان ,أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي (ت 458ه ــ) ,تحقيــق :محمــد الســعيد
بسيوني زغلول ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,الطبعة األولى1410 ,هـ.

 -40الصــحاح ,تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ,إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري (ت393هــ) ,تحقيــق:
محمد زكريا يوسف ,بيروت ,دار العلم للماليين ,ط1990 ,4م.

 -41صــحيح ابــن حبــان ,محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حــاتم التميمــي البســتي ,تحقيــق :شــعيب
األرنؤوط ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,ط1414 ,2هـ1993 -م.

 -42صــحيح ابــن خزيمــة ,محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة أبــو بكــر الســلمي النيســابوري ,تحقيــق:

محمد مصطفى األعظمي ,بيروت -لبنان ,المكتب اإلسالمي1390 ,هـ1970 -م.

 -43صحيح البخاري ,محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي (ت256هـ) ,تحقيـق :د.
مصطفى ديب البغا ,اليمامة -بيروت ,دار ابن كثير ,ط1407 ,3هـ1987 -م.

 -44صــحيح مســلم ,مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري (ت 261ه ــ) ,تحقيــق:
محمد فؤاد عبد الباقي ,بيروت -دار إحياء التراث العربي.

 -45طبقــات الشــافعية الكبــرى ,تــاج الــدين بــن علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي ,تحقيــق :د .محمــود

الطفاحي – عبد الفتاح محمد الحلو ,هجر للطباعة والنشر ,ط1413 ,2هـ.

 -46الطبقــات الكبــرى ,محمــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد هللا البصــري الزهــري ,تحقيــق :إحســان
عباس ,بيروت -لبنان ,دار صادر ,الطبعة األولى1968 ,م.

 -47عمــد القــارئ ش ــرح صــحيح البخ ــاري ,بــدر ال ــدين أبــو محمــود ب ــن أحمــد ب ــن محمــد العين ــي
(ت855هـ) ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي.

 -48فتح الباري شرح صحيح البخاري ,أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل العسـقالني الشـافعي

(ت 852هـ) ,بيروت -لبنان ,دار المعرفة1379 ,هـ.

 -49الكاشف في معرفة من له روايـة فـي الكتـب السـتة ,أبـو عبـد هللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان
بــن قايمــاز الــذهبي (ت748ه ــ) ,تحقيــق :محمــد عوامــة -وأحمــد محمــد نمــر الخطيــب ,جــدة ,دار
القبلة للثقافة اإلسالمية ,ومؤسسة علوم القرآن ,الطبعة األولى1413 ,هـ1992 -م.

 -50كشــف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع ,منصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي ,تحقيــق :هــالل
مصيلحي مصطفى هالل ,بيروت ,دار الفكر1402 ,هـ.

 -51اللبــاب ف ــي ش ــرح الكت ــاب ,عبــد الغن ــي الغنيم ــي الدمش ــقي الميــداني ,تحقي ــق :محم ــود أم ــين

النواوي ,بيروت -لبنان ,دار الكتاب العربي.
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 -52لسان العرب ,محمـد بـن مكـرم بـن منظـور األفريقـي المصـري ,بيـروت -لبنـان ,دار صـادر,

الطبعة األولى.

 -53المجمــوع ,شــرح المهــذب للشــيرازي ,لإلمــام أبــي زكريــا محــي الــدين النــووي ,تحقيــق :محمــد
نجيب المطيطعي ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي ,ط1422 ,1هـ2001 -م.

 -54المحلى ,ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد األندلسي (ت 456هـ) ,بيروت ,دار الفكر.

 -55المدونــة الكبــرى ,مالــك بــن أنــس (ت179ه ــ) ,روايــة ســحنون بــن ســعيد التنــوخي ,تحقيــق:

حمدي الدمرداش محمد ,صيدا -لبنان ,المكتبة العصرية ,ط1419 ,1هـ1999 -م.

 -56المســتدرك علــى الصــحيحين ,محمــد بــن عبــد هللا أبــو عبــد هللا الحــاكم النيســابوري ,تحقيــق:
مصطفى عبد القادر عطا ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,ط1411 ,1هـ1990 -م.

 -57مســند أبــي يعلــى ,أحمــد بــن علــي بــن المثنــى أبــو يعلــى الموصــلي التميمــي ,تحقيــق :حســين

سليم أسد ,دمشق ,دار المأمون للتراث ,الطبعة األولى1404 ,هـ1984 -م.

 -58مس ــند اإلم ــام أحم ــد ب ــن حنب ــل ,أحم ــد ب ــن حنب ــل (ت241هـ ــ) ,تحقي ــق :ش ــعيب األرن ــؤوط
وآخرون ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,ط1420 ,2هـ1999 -م.

 -59مسـند البـزار (البحـر الزخـار) ,أبــو بكـر أحمـد بـن عمـرو بــن عبـد الخـالق البـزار ,تحقيــق :د.
محفــوظ الــرحمن زيــن هللا ,بيــروت -المدينــة المنــورة ,مؤسســة علــوم القـرآن -مكتبــة العلــوم والحكــم,

1409هـ.

 -60مس ــند الطيالس ــي ,سـ ــليمان بـ ـن داود ب ــن الجـ ــارود (ت 204هـ ــ) ,تحقي ــق :محم ــد ب ــن عبـــد
المحسن التركي ,دار هجر للطباعة والنشر ,الطبعة األولى1419 ,هـ1999 -م.

 -61مصــنف ابــن أبــي شــيبة ,أبــو بكــر عبــد هللا بــن محمــد بــن أبــي شــيبة الكــوفي ,تحقيــق :كمــال
يوسف الحوت ,الرياض ,مكتبة الرشد ,ط1409 ,1هـ.

 -62معجم البلدان ,الحموي ,أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا (ت 626هـ) ,بيروت ,دار الفكر.

 -63المعجم الكبير ,سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ,تحقيق :حمدي عبد المجيـد
السلفي ,الموصل ,مكتبة العلوم والحكم ,ط1404 ,2هـ1983 -م.

 -64المعجم المفهرس أو :تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنشورة ,أبو الفضل أحمد بـن
علــي بــن محمــد بــن حجــر العســقالني (ت 852هــ) ,تحقيــق :محمــد شــكور محمــود الحــاجي أمريــر

المياديني ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,ط1418 ,1هـ1998 -م.

 -65المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم ,أحمــد بــن الشــيخ أبــو حفــص عمــر بــن إب ـراهيم

الحافظ األنصاري القرطبي.
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مرويات الصحابي اجلليل زيد بن ثابت  يف املنتخب من مسند عبد بن محيد -دراسة حتليلية

احملور الثاني  :السنة النبوية وقضاياها املعاصرة

 -66المنهــاج شــرح صــحيح مس ــلم بــن الحجــاج ,أب ــو زكريــا يحيــى بــن ش ــرف بــن مــري الن ــووي,
بيروت ,دار إحياء التراث العربي ,ط1392 ,2هـ.

 -67الموسوعة الفقهية الكويتية ,و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ,الكويـت ,ط ,3 ,2 ,1طبعـة

دار السالسل -دار الصفوة -و ازرة األوقاف1404 ,هـ1427 -هـ.

 -68النجوم الزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرة ,جمـال الـدين أبـو المحاسـن يوسـف بـن تغـري بـردي

األتابكي (ت847هـ) ,دار الكتب المصرية.

 -69النهاية في غريب الحديث واألثر ,أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ,تحقيـق :طـاهر

أحمد الزاوي  -محمود محمد الطناحي ,بيروت ,المكتبة العلمية1399 ,هـ1979 -م.

 -70نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار شــرح منتقــى األخبــار ,محمــد بــن علــي بــن محمــد
الشوكاني ,تعليق :محمد منير الدمشقي ,إدارة الطباعة المنيرية.
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