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  وصلى هللا على نبٌه الكرٌمبسم هللا الرحمن الرحٌم
 

الحمد هلل الحً القٌوم الذي أنزل الذكر على ألمع النجوم نورا وهدى 
ونجاة من كل الهموم فً ٌوم الوعد المعلوم وصلى هللا على النبً 

المصطفى وآله الشرفاء وصحبه الخلفاء ومن اتبعهم من األوفٌاء 
إلى أن ٌطوي هللا السماء لٌحشر الخبلبق للقضاء فٌلجم العرق 

                     األشقٌاء وٌظل هللا فً ظله السبعة السعداء وبعد،
ٌؤٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم }

ٌؤٌها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من  {آل عمران} مسلمون
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثٌرا ونساء 

 واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان علٌكم رقٌبا

ٌؤٌها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شًء عظٌم  {1:النساء}
ٌوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 

حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب هللا 

 {1 :الحج} شدٌد

فإنه ما من أحد ٌشك فً فضل تعلم الحدٌث كبلم إمام المرسلٌن 

  وإن أفضل نٌل إن هو إال وحً  ٌوحىوسٌد بنً آدام أجمعٌن 

السول ما تواتر عن الرسول ألنه ٌفٌد العلم مع العمل فً فصول من 
ففً الوقت . شرع الرسول صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم

 إلى الرجوع  إلى أصول الكتاب – والحمد هلل –الذي نعٌش فٌه 
والسنة ومحاربة البدعة وكذلك التعصب والتقلٌد ونبذ كل تلٌد فرارا 
من التقلٌد للفروع والتمذهب البلٌد أعنً بذلك  التقلٌد األعمى الشدٌد 

وكان بٌن ذلك قوام، وفً تؤصٌل الفروع مقام، كان من البلزم 
إرشاد هإالء الدعاة وأولبك البداة إلى ما ٌقوي كلمتهم وٌهدٌهم إلى 
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إكمال المنة فً معرفة "رشدهم فبادرنا باإلدالء بدلونا بتؤلٌؾ كتابنا 

اإلشعاع واإلقناع "الذي أشفعناه بكتاب " النسخ من القرآن والسنة
وقد دفعنا تؤصٌل اإلجماع وما قٌل لنا من منافسة  "بمسابل اإلجماع

البعض وتشكٌك  البعض اآلخر فٌما نقوم به من جهود إلى البحث 
عن المتواتر من الحدٌث فً الحبلل والحرام إلقناع اإلخوة الكرام 
وإثبات حجٌة المتواتر واإلجماع ودحض كل مبلم موجه إلٌنا من 

ولما تؤكدنا من تحقٌقنا فً هذا المٌدان لبعض المسابل . هذا الكبلم
بفضل المنان ورؼبة فً ما عند الرحمن من أجر لمن دافع عن دٌن 

، لم ٌسبقنا إلٌها أي إنسان ممن تبحروا كل إنسانالدٌان وسنة سٌد 
فً هذا المٌدان بحثنا عمن ألؾ قبلنا فً المتواتر فإذا بهم قلة ال 

ٌتجاوزون الثلة من بٌنهم الجهابذة أمثال الحافظ جبلل الدٌن 
" قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"السٌوطً فً كتابه 

فً القرن العاشر الهجري وقد قال إنه فرغ من ترتٌبه ٌوم األربعاء 
ورؼم أنه مختصر من كتابه   هـ881رابع عشر جمادي األولى سنة 

-   فاختصر األسانٌد "الفوابد المتكاثرة فً األخبار المتواترة"

انطلق من قاعدة ما رواه عشرة من الصحابة فما - وكانت كثٌرة
فوق إال أنه لم ٌلتزم بشرطه وامتثال قاعدته هذه،  فقام من بعده 

 113الحافظ مرتضى الزبٌدي، فانتقى ما جمعه السٌوطً وقد بلػ 
حدٌثا وهذبه حاذفا منه ما لم ٌبلػ العشرة عنده وكل المراسٌل فً 

فبلؽت  "لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة"كتاب قٌم سماه 

من أحادٌث األزهار  (42)حدٌثا رادا بذلك  (71)أحادٌث كتابه 
للسٌوطً ألنها لم تتقٌد بشرطه وهو الخروج عن جمع القلة وتجاوز 
التسعة، كما قام الحافظ أبو جعفر الكتانً المؽربً بتؤلٌؾ كتاب قٌم 

 بعد ما اطلع على ما ألفه "نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"سماه

األقدمون وضمنه كتابه هذا الذي أمر بطباعته الملك مبلي عبد 
هـ، وقد ذكر فً مقدمة كتابه هذا أنه سبقه إلى 1328الحفٌظ سنة 

التؤلٌؾ فً هذا الفن الرشٌد ذي األجر السدٌد الذي ال ٌطرقه إال 
نرجو من هللا أن ٌجعلنا من أهل الدرب السدٌد الذٌن )شهٌد أو سعٌد 

هم على الصراط المستقٌم والردب القوٌم كما فً سورة النساء 

 ومن ٌطع هللا والرسول فؤولبك مع الذٌن أنعم هللا علٌهم من
 النبٌبٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وحسن أولبك رفٌقا
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{اآلٌة} وقد قال السخاوي : "ــ قال نضر هللا وإٌانا وجهه ٌوم القٌامة

وقد أفرد ما وصؾ : فً مبحث المتواتر من شرح األلفٌة ما نصه
ومنهم الشٌخ  {..}فً تؤلٌؾ إما للزركشً أو ؼٌره  {بالتواتر}: بذلك

اإلمام الحافظ خاتمة المسندٌن ذو التصانٌؾ العدٌدة شمس الدٌن أبو 
عبد هللا بن محمد بن علً بن طولون الحنفً الدمشقً الصالحً 

الآللا "وسماه   (953)المتوفى سنة ثبلث وخمسٌن وتسعمابة 
ومنهم الشٌخ أبو الفٌض محمد " المتناثرة فً األحادٌث  المتواترة

مرتضى الحسٌنً الزبٌدي المصري المتوفى عام خمسة ومابتٌن 
لقط الآللً المتناثرة فً األحادٌث "وسماه (1205)وألؾ 

ومنه أخذ التواب صدٌق بن حسن بن علً القنوجً "المتواترة

البخاري الحسٌنً األربعٌن التً جمعها مما بلػ حد التواتر وسماها 
وقد قال فً شرح " بالحرز المكنون من لفظ المعصوم المؤمون"

النخبة للعبلمة أبً الحسن محمد صادق السندي المدنً ما 
وقد تساهل السٌوطً فً الحكم بالتواتر فحكم على عدة من ":نصه

األزهار المتناثرة فً "األحادٌث بذلك أوردها فً كتاب سماه
وهو كذلك فإنه ذكر عدة أحادٌث ربما ٌقطع "األحادٌث المتواترة

الحدٌثً بعدم تواترها وٌظهر أٌضا من كبلمه أنه قصد المتواتر 

اللفظً ثم إنه كثٌرا ما ٌورد أحادٌث صرح هو أو ؼٌره  فً  بعض 
قلت لكن الحافظ أبا جعفر الكتانً كان "الكتب بؤن تواترها معنوي

نظم المتناثر فً الحدٌث "أكثر تساهبل من السٌوطً فؤدخل فً كتابه
ما هو متنازع فٌه هل هو واه أم موضوع فشان بذلك كتابه "المتواتر

وال شًء أدل على ذلك من أن السٌوطً أدخل مابة وثبلثة عشر 
وهو أن )فً كتابه  فهذبها الزبٌدي انطبلقا من شرطه  (113) حدٌثا

حدٌثا فرد  (71)فبلػ بها فً كتابه واحدا وسبعٌن  (ٌزٌد على تسعة
إثنٌن وأربعٌن حدٌثا ألنها لم ٌروها السٌوطً عن عشرة من 

الصحابة وهً الشرط الذي انطلق منه لكننا خرجنا جلها عن أكثر 

 حدٌثا رددنا 313بٌنما أخرج الكتانً فً كتابه  (12)من إثنى عشر
ولنقدم على .  حدٌثا140 (مابة وأربعٌن)منها فً كتابنا هذا أكثر من 

حكم السٌوطً على األحادٌث التالٌة من دون : ذلك األمثلة التالٌة
حدٌث / 1: تخرٌج ٌثبت أنها رواها عشرة أو أكثر نذكر من ذلك

" هإالء فً الجنة وال أبالً"القبضتٌن من ذرٌة آدم ٌوم المٌثاق 
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ذكره السٌوطً ولم ٌخرجه، لذلك رده الزبٌدي إال أن الكتانً ذكره 

ولم ٌخرجه تقلٌدا للسٌوطً بٌنما خرجناه فً كتابنا هذا عن عشرٌن 
خرجه " اهتز العرش لموت سعد بن معاذ"حدٌث /2إسنادا، 

حدٌث / 3عن ستة وقلده الكتانً لكننا خرجناه عن عشرة،  السٌوطً
خرجه السٌوطً " ما بٌن بٌتً ومنبري روضة من رٌاض الجنة"

ال هجرة بعد "وحدٌث / 4عن أربعة بٌنما خرجناه عن ثبلثة عشر 
خرجه السٌوطً عن أربعة بٌنما خرجناه عن سبعة عشر، " الفتح
..  الخ

بدء "حدٌث / 1: أما أبو جعفر الكتانً فقد أخرج األحادٌث التالٌة
قلت وٌكفً أن " أول ما خلق هللا النور المحمدي"أحادٌث "الخلق 

إن ": مرشد الحابر لبٌان وضع حدٌث جابر"عبد هللا الؽماري قال فً
لى مصنؾ عبد الرزاق خطؤ ال ٌوجد إعزو هذا الحدٌث الموضوع 

إنه صلى هللا علٌه "حدٌث / 2، "فً مصنفه وال جامعه وال تفسٌره
أخرجه ابن الجوزي فً " وسلم ولد مختونا مقطوع السرة

الموضوعات ووافقه ابن قٌم الجوزٌة فً زاد المٌعاد ومحققاه شعٌب 
األرنإوط وعبد القادراألرنإوط، بل قال بوضعه ؼٌرهم، وهذا 

/ 3ٌجعله بعٌدا من المتواتر، فشتان ما بٌن المتواتر والموضوع، 
وفً رواٌة " طلب العلم فرٌضة على كل مسلم: "وأخرج حدٌث

متنه مشهور وإسناده ضعٌؾ وقد روي من : "قال البٌهقً" ومسلمة"
أوجه كلها ضعٌفة، وسبقه إلى هذا الحكم اإلمام أحمد فٌما حكاه ابن 

إنه ال ٌثبت عندنا فً هذا : الجوزي فً العلل المتناهٌة عنه فقال
وقد حسنه المزي " الباب شًء وكذا قال إسحاق بن راهوٌه

والسٌوطً لكثرة طرقه كما أن ابن الصبلح ذكره فً مقدمته كمثال 
على المشهور الضعٌؾ موافقا بذلك أحمد وإسحاق بن راهوٌه 

والبٌهقً وجمهور المحدثٌن، فتبٌن أن الكتانً أكثر تساهبل فً كتابه 
، وهللا جل وعبل "قطؾ األزهار"من السٌوطً فً " نظم المتناثر"

.  أعلم
والحقٌقة أن المتواتر ٌصعب حصره فً أٌامنا ما دامت كتب 

أطراؾ الحدٌث أو تخرٌج الحدٌث لم تنضج بعد، فإن الكثٌر من 

أمهات كتب الحدٌث ما تزال فً طٌات النسٌان والكتمان فً 
المتاحؾ أو المكتبات والمخطوطات وما دام الحال  كذلك فإنه 
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رسالة "علٌنا حصر المتواتر وقد بٌنا ذلك أكثر فً كتابنا  ٌصعب

: فً الباب الرابع منها" الحثٌث إلى ضرورة التعرٌؾ بعلوم الحدٌث
فالحدٌث المتواتر " باب علم أطراؾ الحدٌث أو علم تخرٌج الحدٌث

 ودربة جمٌلة ٌحتاج إلى نفس طوٌلة وخبرة كبٌرة وتجربة جلٌلة 
فً علوم الحدٌث ولكن ما هو المتواتر من الحدٌث؟ 

جاء فً المحصول : المعنى اللؽوي واالصطالحً للمتواتر (أ

ووافقه القرافً وقد " المتواترمجٌا الواحد إثر الواحد بفترة بٌنهما"
خبر جماعة ٌفٌد العلم ال بالقرابن "عرؾ ابن الهمام المتواتر بؤنه 

وعلٌه فإنه ال تكون المواترة بٌن األشٌاء إال إذا "المنفصلة بل بنفسه
قلت مإٌدا ما تقدم " وقعت بٌنها فترة وإال فهً متداركة ومتواصلة

 وقال الكتانً [(44)المإمنون ] ثم أرسلنا رسلنا تتراومنه قوله تعالى 

وفً شرح القاموس نقبل عن اللحٌانً، قال "فً مقدمة كتابه 
المتواتر الشًء ٌكون هنٌهة ثم ٌجٌا اآلخر فإذا تتابعت فلٌست "

ترى :"وقال ابن األعرابً: متواترة إنما هً متداركة ومتتابعة، قال
:  ٌترى إذا تراخى فً العمل فعمل شٌبا بعد شًء وقال األصمعً

". هـ/واترت الخبر اتبعت وبٌن الخبرٌن هنٌهة
قلت وتعرٌفه اصطبلحا كما فً مقدمة ابن الصبلح  فً النوع 

فإنه عبارة عن الخبر : "معرفة المشهور من الحدٌث: الموفً ثبلثٌن
الذي ٌنقله من ٌحصل العلم بصدقه ضرورة، وال بد من إسناده من 

قلت والمبلحظ ". استمرار هذا الشرط فً رواٌته من أوله إلى منتهاه
على ابن الصبلح أنه جعله أعلى درجات المشهور، وقام الحافظ 

:  العراقً بنظمه فً ألفٌتة  قاببل
   **ومنه ذو تواتر مستقرا "

* *  ففوق ستٌن رووه والعجب **فً طبقاته كمتن من كذب
 **وخص  باألمرٌن  فٌما ذكره **بؤن من رواته العشره 

  ** مسح الخفاؾ وابن منده إلى ** الشٌخ عن بعضهم قلت بلى 

" ونٌفوا عن مابة من كذبا*  *عشرتهم رفع الٌدٌن نسبا  
أهل الحدٌث ال : قال ابن الصبلح:" وقال فً شرحه الصؽٌر لؤللفٌة

ٌذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وإن كان الخطٌب قد 
ذكره فً كتابه الكفاٌة، ففً كبلمه ما ٌشعر بؤنه اتبع فٌه ؼٌر أهل 

قد ذكره الحاكم وابن حزم وابن عبد البر، وهو الخبر  (قلت)الحدٌث 
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الذي ٌنقله العدد الذي ٌحصل  بصدقهم ضرورة، وعبر ؼٌر واحد 

بقوله عدد ٌستحٌل تواطإهم على الكذب وال بد من وجود ذلك فً 
" (طبقاته)رواٌته من أوله إلى منتهاه، وإلى ذلك أشرت بقولً فً 

قلت معقبا على الحافظ العراقً بل سبقهم إلى ذلك ابن الجارود وهو 
الحافظ أبو داود سلٌمان بن داود بن الجارود الطٌالسً المتوفى 

والحافظ أبو جعفر أحمد  [203]بالبصرة سنة ثبلث أو أربعة ومابتٌن 
بن محمد ابن أخت المزنً المعروؾ بالطحاوي المتوفى سنة إحدى 

حٌث " شرح معانً اآلثار"ٌقٌنا فً كتابه  [321]وعشرٌن وثبلثمابة 
أكثر من ذكره وؼٌره ممن عاصره كما سٌؤتً بل وقد عزاه ابن 
رشد لئلمام أبً عبد هللا مالك بن أنس األصبحً إمام دار الهجرة 

كما عزاه ؼٌره لئلمام أبً  [179]المتوفى سنة تسع وسبعٌن ومابة 
عبد هللا محمد بن إدرٌس الشافعً القرشً المطلبً المتوفى سنة 

 "لوارث ال وصٌة"كما سنراه عند حدٌث  [ 204] أربع ومابتٌن 

. وؼٌره من التعلٌق على األحادٌث المتواترة التً خرجناها
ومن سبل عن إبراز مثال لذلك أعٌاه طلبه، ثم : " وقال ابن الصبلح

نراه "من النار علً متعمدا فلٌتبوأ مقعده من كذب"نعم حدٌث : قال
مثاال لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضً هللا عنهم العدد الجم، وهو 

وذكر أبو بكر البزار : فً الصحٌحٌن مروي عن جماعة منهم، قال
قال وذكر : أنه رواه  نحو من أربعٌن رجبل من الصحابة" فً مسنده

بعض الحفاظ أنه رواه اثنان وستون نفسا من الصحابة وفٌهم العشرة 

ولٌس فً الدنٌا حدٌث اجتمع على رواٌته : المشهود لهم بالجنة، قال
العشرة ؼٌره، وال ٌعرؾ حدٌث ٌروى عن أكثر من  ستٌن نفسا من 

الصحابة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  إال هذا الحدٌث 
وبلػ  بهم بعض أهل الحدٌث أكثر من هذا العدد وفً : الواحد، قال

هـ، وما حكاه ابن الصبلح عن بعض الحفاظ /بعض ذلك عدد التواتر
وأبهمه  هو فً كبلم ابن الجوزي، فإنه ذكر فً مقدمة الموضوعات 
أنه رواه من الصحابة أحد وستون نفسا، ثم  روى بعد ذلك بؤوراق 
عن أبً بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب اإلسفراٌٌنً أنه لٌس 

قلت : "فً الدنٌا حدٌث أجمع علٌه العشرة ؼٌره، ثم قال ابن الجوزي

وال : ما وقعت لً رواٌة عبد الرحمن بن عوؾ إلى اآلن، قال
عرفت حدٌثا رواه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أحد وستون 
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نفسا إال هذا الحدٌث، هذا كبلمه فً النسخة األولى من الموضوعات 

عن  ومن خط الحافظ أبً محمد المنذري نقلت وأما كبلمه المحكى
الكتاب المذكور فً آخر الفصل فهو فً النسخة األخٌرة فاعلم ذلك 

وما ذكره ابن الصبلح عن بعض الحفاظ من تخصٌص هذا  (قلت)
الحدٌث بهذا العدد وبكونه من رواٌة العشرة منقوض بحدٌث المسح 

على الخفٌن فقد رواه أكثر من ستٌن من الصحابة ومنهم العشرة، 
ذكر ذلك ابن القاسم  عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده  فً 

، وذكر صاحب اإلمام "المستخرج من كتب الناس"كتاب له سماه 
حدثنً سبعون من : روٌنا عن الحسن أنه قال: عن ابن االمنذر، قال

أن رسول هللا صلى هللا "أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

انتهى وجعله ابن عبد البر تواترا، " علٌه وسلم  مسح على الخفٌن
روى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم المسح على الخفٌن نحو : فقال

فهذا مثال آخر  (قلت)أربعٌن من الصحابة واستفاض وتواتر
: للمتواتر صرح بوصفه بذلك، وإلى ذلك أشرت بقولً

وأٌضا فحدٌث رفع الٌدٌن قد عزاه ؼٌر  (قلت بلى مسح الخفاؾ)
واحد من األبمة إلى رواٌة العشرة أٌضا، منهم ابن منده المذكور فً 

كتاب المستخرج والحاكم أبو عبد هللا، وجعل ذلك مما اختص به 
الخلفاء األربعة ثم العشرة الذٌن شهد لهم رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم فً الببلد 

وهو كما قال أستاذنا أبو عبد : الشاسعة ؼٌر هذه السنة، قال البٌهقً

هللا رضً هللا عنه فقد روى هذه السنة عن العشرة وؼٌرهم، وأما 
رواه "عدة من رواه  من الصحابة فقال ابن عبد البر  فً التمهٌد 

ثبلثة عشر رجبل من الصحابة، وقال السلفً رواه سبعة 
وقد جمعت رواته  فبلؽوا نحو الخمسٌن وهلل الحمد  (قلت).عشر

عن " من كذب علً متعمدا"أي ورووا حدٌث  (ونٌفوا عن مابة)
مابة ونٌؾ من الصحابة، وقال ابن الجوزي فً مقدمة 

رواه من الصحابة ثمانٌة وتسعون نفسا، انتهى؛هكذا : الموضوعات
نقلته من خط علً ولد المصنؾ وهً النسخة األخٌرة من الكتاب 
المذكور، وفٌها زوابد  لٌست فً النسخة األولى التً كتبت عنه، 

وقد جمع الحافظ أبو الحجاج ٌوسؾ بن خلٌل الدمشقً طرقه فً 
جزأٌن فبلػ مابة واثنٌن، وأخبرنً بعض الحفاظ أنه رأى  فً كبلم 
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وقوع ذلك  بعض الحفاظ أنه  رواه مابتان من الصحابة وأنا أستبعد
 والخبر "مختصره"وقال الجرجانً فً : قلت" وهللا أعلم انتهى

المتواتر ما بلؽت رواته فً الكثرة مبلؽا أحالت العادة  تواطإهم 
على الكذب وٌدوم هذا فٌكون أوله كآخره ووسطه كطرفٌه كالقرآن 

". والصلوات الخمس
 
قال سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً كتابه : حد المتواتر( 2
 :نظما وإقرارا لما فً السبكً فً جمع الجوامع {مراقً السعود}

 
 وسو بٌن مسلم وكــــــــافر*  خبر التواتــــــر صدقواقطع ب"

من عادة كذبهم منحــــــــظر *   واللفظ والمعنى وذاك خـــبر
من ؼٌر تحدٌد على ما ٌعتمد * من ؼٌر معقول وأوجب الـعدد   

 عشــــــــــرا   يأو بثالثٌن أو اثن*  وقٌل  بالعشرٌن أو بؤكـــــثرا  
وما علٌها زاد فهو صالــــح * إلؽاء األربعة فٌه راجــــــــــــح 

" تواترا وفقا لدى التــــــــعدد* وأوجبن فً طبقات الســـــــــــند 

 
قلت والحقٌقة أن حد التواتر ما ٌفٌد العلم الٌقٌنً الذي ٌوجب العمل 

الذي   (ألنه ٌوجد مشهور ؼٌر صحٌح)خبلؾ المشهور الصحٌح 
ٌفٌد الظن عند البعض مع وجوب  العمل وعند ابن الصبلح 

والشوكانً واأللبانً ٌفٌد الٌقٌن ٌعنً العلم مع العمل إذا كان فً 

الصحٌحٌن أو على شرطهما وٌطلق علٌه بعضهم المتواتر ألنه متى 
من عند هللا أو من   (أمر أو نهً)تٌقن المرء وجزم بؤن هذا الخبر 

عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وجب العمل به عندهم، ولكن 
السإال المطروح ٌبقى تحدٌد الحد الذي ٌفٌد الٌقٌن، فما هً 

مواصفات الخبر الذي  ٌفٌد الٌقٌن إذن؟  
تقدم أن ابن الصبلح والشوكانً واأللبانً وؼٌرهم ذهبوا إلى أن  (1

ما اتفق علٌه البخاري ومسلم أو جاء فً أحدهما أو على شرطهما 
السٌل الجرارالمتدفق "واشتهر ٌفٌد الٌقٌن وأطلق علٌه الشوكانً فً

اسم المتواتر وأوجب العمل به مع العلم تؤسٌا "على حدابق األزهار

بابن الصبلح لكننا إذا ما انطلقنا من النظم المتقدم  فإنه ال ٌعد 
متواترا ذلك ألن الشرع أوجب فً الشهود على الزنا عدد األربعة 
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مع العدالة  فإذا فقدت العدالة لم ٌلزم الحد ولم ٌثبت الزنا لكن هذا 

سٌفٌدنا إذا كان هذا العدد عدوال ألنه ٌثبت به الٌقٌن وٌنفذ به الحد 
حفظ النسل وحفظ : وٌتحقق به مقصد من مقاصد الشرع بل مقصدان

العرض إال أننا نعلم أن الشارع قال بحد الشهود إذا تراجع أحدهم؛ 
فهل إذا أخرج البخاري ومسلم عن أربعة من الصحابة خبرا ٌثبت 
ٌقٌنٌا أم ٌبقى ظنٌا؟ قلت بل من األفضل أن تزٌد على األربعة مما 

إلؽاء األربعة :"هو متفق علٌه وهو الحد الذي أشار إلٌه الناظم بقوله
". فٌه راجح

الشربٌنً على جمع "قال القاضً أبو ٌعلى فً : ما فوق األربعة( 2

وال ٌعتبر فً التواتر عدد محصور، وإنما ٌعتبر ما ٌقع }":الجوامع

به العلم على حسب ما جرت به العادة أن النفس تسكن إلٌه، ال ٌتؤتى 
منهم التواطإ على الكذب، إما لكثرتهم، أو لدٌنهم وصبلحهم ألنه ال 
دلٌل على عددهم من طرٌق العقل وال من طرٌق الشرع، لكننا نعلم 

أنه ٌجب أن ٌكون أكثر من أربعة ألن خبر األربعة لو جاز أن 
ٌكون  كل أربعة موجبا، ولو كان هكذا لوجب إذا شهد أربعة على 

رجل بالزنا أن ٌعلم الحاكم صدقهم ضرورة وٌكون ما ورد به 
قلت فلربما أخرجنا فً " الشرع من السإال عن عدالتهم  باطبل

كتابنا هذا ما رواه خمسة من الصحابة أو أكثر بشرط أن تكون 
األسانٌد كلها متفق علٌها أو تفرد بها أحد الصحٌحٌن بسند ال مطعن  

فٌه؛ وما كان  هذا حاله فبل أظن أن أحدا سٌعترض علٌه ألنه عند 

. الجمٌع  ٌفٌد العلم الٌقٌنً والعمل الفعلً وهللا أعلم
هذا العدد نص علٌه األصطخري : عشرة أو أكثر ما كان (3

" جمع الجوامع"والسٌوطً وأن ما دونه آحاد وردوا علٌه فً 
بؤنه قول واه إذ ال ارتباط بٌن خروج العدد من جمع  " التحبٌر"و

قلت وهذا ما وقع فٌه السٌوطً ألنه أخرج " القلة وبٌن إفادة العلم
قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "الكثٌر من األحادٌث فً كتابه 

دون العشرة كما أن الكتانً أكثر من التدبٌش انطبلقا من "  المتواترة
هذه القاعدة فدبش ما كثرت طرقه وكان متنازعا بٌن المرمً 

بالوضع والواهً، لكن القاعدة التً ذكرنا فً النقطة الثانٌة لم ٌتردد 

فٌها السٌوطً بل قبلها وأقرها فهً مسؤلة ٌقبلها الجمٌع إن شاء هللا 
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ونحن فً كتابنا هذا إذا روٌنا عما تحت اإلثنً عشرة فبل بد أن 

. ٌكون له خمس طرق صحٌحة صرٌحة ال مطعن فٌها وهللا أعلم
هذا العدد قبله المحدثون واألصولٌون كقول بالتواتر :اإلثنى عشر( 4

وبعثنا منهم  اثنً عشر وذلك ألنه عدد النقباء لقوله جل وعبل 

كما أنه هو العدد الذي بقً مع رسول هللا صلى هللا  {12المابدة } نقٌبا

رأوا تجارة أو لهوا  وإذا}:علٌه وسلم لما جاءت العٌر، قال تعالى
قل ما عند هللا خٌر من اللهو ومن * إنفضوا إلٌها وتركوك قابما
 وقال البعض هو أقل ما ٌفٌد العلم {التجارة وهللا خٌر الرازقٌن

المطلوب ولكنهم فً هذه الحالة ال ٌهتمون بعدالة رواة الحدٌث وقٌل 
فإننا سنظل  قلت وحتى فً هذه الحالة،: خمسة عشر فصاعدا

 .على األقل فً رواٌاتنا (طرٌقٌن)ملزمٌن بصحة سندٌن 

إن ٌكن منكم : استدلوا على هذا العدد بقوله جل وعبل: عشرون( 5

فإذا كان عشرون من  {65األنفال  } عشرون صابرون ٌؽلبوا مابتٌن

المسلمٌن بمثابة مابتٌن من الكفار فهذا ٌقٌنا ٌفٌد الٌقٌن والقطع 
المتٌن، قلت ولكن العشرٌن هنا كلهم عدول ألنهم من خٌرة المإمنٌن 

 . مع أن اآلٌة منسوخة باإلجماعفتؤمل ذلك جٌدا
: استدلوا على ذلك بقوله جل وعبل: وقٌل بالثالثٌن أواألربعٌن (6

ٌؤٌها النبٌا حسبك هللا ومن اتبعك من المإمنٌن {  64األنفال  }

وكانوا أربعٌن رجبل كملهم عمر بن الخطاب واستدل بهذا العدد 
بعض العلماء للترجٌح واإلقرار واالطمبنان واتباع الٌقٌن والبٌان 
وهكذا قال الشافعً باشتراط هذا العدد لصبلة الجمعة والدفاع عن 
أمن األمصار قلت وهنا أٌضا الخطاب موجه إلى خٌرة المإمنٌن 

فتؤمل ذلك فكلهم .صحابة سٌد المرسلٌنالسابقٌن من وصفوتهم 
 . عدول

واختار موسى قومه  :انطبلقا من قوله جل وعبل:سبعون( 7

أي لبلعتذار إلى هللا من عبادة  {193األعراؾ  } سبعٌن رجال لمٌقاتنا

أصحابه العجل قلت وهإالء أٌضا من صفوة المإمنٌن ألنهم صفوة 
 . أتباع موسى من المسلمٌن

هذا عدد أهل بدر الذٌن خاضوا معركة :ثالثمابة وبضعة عشر( 8

بدر الكبرى حٌث مٌزت بٌن الحق والباطل، بٌن دولة اإلسبلم 
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المتبعة لدٌن الرحمن ودولة الجهل المتبعة لحكم الشٌطان وهم صفوة 

 .عباد الرحمن من كل األدٌان ومحاربً الشٌطان
وهكذا ال ٌخفى على ذي لب أن هذه المعاٌٌر كلها واهٌة ال تستند 
إلى أدلة شرعٌة فهذه أعداد متباٌنة جدا وكلها من صفوة خلق هللا 

جل وعبل وكلهم عدول وهللا سبحانه وتعالى لم ٌطلب منا سوى 
عدلٌن فً جل المعامبلت وأربعة فً بعض الحاالت النادرة، إال أنه 

إذا فقدت العدالة وبحثنا عن اإلثبات والٌقٌن بحثنا عن أكبر عدد 
ممكن وهو ال حد له ألنه كلما كثر كان أقرب إلى النفس مع أن 

روح الجاهلٌة والعصبٌة قد تعكر صفوة هذا المعٌار؛ فكما أن أهل 
الملل المعوجة والبدع قد ٌجمعون وٌطبقون على شًء كاذب، 

فكذلك أهل النحل والملل وأصحاب الطرق والقبابل وؼٌر ذلك فكم 
من نسب تعرؾ أنه كاذب وأنت تجد كل القبٌلة تزعمه وتدعٌه، وكم 

من بدعة تجد الفرقة كلها تزعمه وتدعٌه، وكم من حقٌقة علمٌة 
شوهها دعاة الباطل وٌجمعون على تشوٌهها، وقد ٌزٌدون على 
ثم ":اآلالؾ فً كذبهم لقوله صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم

 لذلك نرى من الضروري أنه ال بد من البحث عن "الكذب ٌفشو

الٌقٌن واالنتقال من الظن إلى العلم، وذلك ال ٌتم حسب  نظري إال 
باجتماع الكم والكٌؾ معا، والشكل والمضمون، ولٌست كلمة متواتر 

قل هاتوا تكفً وحدها بل ال بد لها من البرهان قال جل وعبل 

 وهذا سنبٌنه أكثر من خبلل {66النمل }برهانكم إن كنتم صادقٌن

انتقادنا لما أورده السٌوطً من األحادٌث التً ال ٌمكن إطبلق 
التواتر علٌها لكن الكتانً فاقه فً التساهل وإدراج  ما هو واه فً 

بذلك  إذ " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"التواتر فشان كتابه 

كٌؾ نلحق ما هو واه ٌرمى بالوضع بما هو متواتر؟ فهذا ٌخل 
بجمٌع القواعد التً قعدناها وقدمناها واعتمدناها؛ لذلك فرضنا 
الصحة، وجعلنا أدنى حد من حٌث العدد الخمسة بشرط اتفاق 

البخاري ومسلم وكلما زاد اكتفٌنا بالصحة مع التساهل من حٌث 
التخرٌج مع أنه كلما زاد عدد الرواة والرواٌات كان الحظ أوفر فً 

أن ٌكون من المتفق علٌه أو ٌكون مخرجا فً أحد الصحٌحٌن أو 
كبلهما كإسبال الثوب تحت الكعبة فً الصبلة، وتحرٌم شرب الخمر 

وبٌعه، وذوق العسٌلة، واإلحداد على ؼٌر الزوج  أكثر من ثبلثة 
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أٌام إلى ؼٌر ذلك من األحادٌث التً خرجناها فً هذا الكتاب  

ضمن المتواتر مع أنه لم ٌسبقنا إلٌها حسب علمنا أي محدث وال 
. فقٌه

تواتر لفظً وتواتر معنوي؛ أما التواتر اللفظً :والمتواتر نوعان 
من كذب علً متعمدا فلٌتبوأ :"فهو كقوله صلى هللا علٌه وسلم

أكثر  وقٌل فهذا اللفظ رواه أكثر من ثبلثٌن صحابٌا" مقعده من النار

من ستٌن، وقٌل أكثر من مابة، وقٌل أكثر من ذلك  كما تقدم عن 
الحافظ العراقً وهذا الحدٌث مما دفعنا إلى التؤلٌؾ فً المتواتر ألنه 

: ال طعن فً صحة المتواتر خاصة وأنه صلى هللا علٌه وسلم  قال
كما جزم " الكاذبٌن من روى عنً حدٌثا ٌرى أنه كذب فهو أحد"

بذلك مسلم وابن خزٌمة وابن ماجه وابن حبان والشوكانً واأللبانً 
وؼٌرهم، وقد اختلفوا فً تحدٌد المتواتر اللفظً وهل اختبلؾ 

األلفاظ مع تقاربها وتقارب معناها ٌضر وٌخل أم ال كحدٌث حنٌن 
صاح وخار وجعل ٌبن وحن وبكى وفً هذه :  فٌهجاءالجذع فإنه 

الحال فإنه إن لم ٌكن لفظٌا فهو معنوي وقد بٌنا أن المتواتر المعنوي 
هو ما وصل درجة حصول الٌقٌن من أن الحدٌث قال به رسول هللا 

 . صلى هللا علٌه وسلم كنهً أو أمر أو تقرٌر
ومن هذا النوع نهٌه صلى هللا علٌه وسلم عن إتٌان النساء فً 
أدبارهن أو أعجازهن وكنهٌه عن إسبال الثوب تحت الكعبة، 

فتكون األلفاظ متباٌنة تارة ومتقاربة تارة أخرى إال أنها كلها ..الخ

أوامر أو نواهً أو تقرٌرات لمسؤلة واحدة فجل األحادٌث التً 
اإلشعاع واإلقناع بمسابل "كلها كانت تؤصٌبل لكتابنا  جمعناها أو

وقد اختلفوا فً إكفار نافً المتواتر وحكمه إال إذا كان "اإلجماع
محل إجماع خبلفا البن تٌمٌة ومن تبعه الذي أقلب المعادلة فقال إن 

نفً المتواتر كفر ال نفً االجماع إال إذا كان اإلجماع مما هو معلوم 
نا من قاعدة ذهبٌة لم ٌسبقنا قمن الدٌن بالضرورة واعلم أننا انطل

أن كل حدٌث طعن فً جمٌع طرقه أحد جهابذة : "إلٌها أحد وهً
علل الحدٌث بالجملة ال ٌمكن الحكم علٌه بالتواتر إطالقا وإن 

الصحة والشهرة أما إذا حكم على  تعددت طرقه وإنما ٌرتقً إلى

طرٌق من طرقه بالضعؾ فهذا ال ٌمنعه من اإلرتقاء إلى التواتر 
قلت وأخٌرا إذا كان الحدٌث متواترا عندنا أعطٌناه ." وهللا الموفق
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وهللا نسؤله  (..الخ.ت.ب.أ)رقما فإن لم ٌكن متواترا قدمناه بحرؾ 

التوفٌق والسداد، فما كان من سداد فتوفٌق من هللا، وما كان من خطإ 
 .ن ٌتقبل منا صالح األعمالأفمن نفسً األمارة بالسوء، نسؤل هللا 

 

: كتاب العلم وفضل الحدٌث ونشره
قال "التحذٌر من الكذب علٌه صلى هللا علٌه وسلم "/حدٌث  –1

من كذب علً متعمدا فلٌتبوأ }: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
صحٌح الجامع مقدمة  قلت خرجه األلبانً فً {مقعده من النار

نظم المتناثر فً " صحابٌا وأخرجه الكتانً فً 62الصؽٌر عن 
قطؾ " صحابٌا وأخرجه السٌوطً فً 75عن " الحدٌث المتواتر

لقط } صحابٌا بٌنما أخرجه الحافظ الزبٌدي فً 78عن " األزهار
وزدنا على  { صحابٌا99الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة عن 

: رواه كل من: الجمٌع فهاكه
 أخرجه الطبرانً وأبو ٌعلى وابن الصاعد فً : بكر الصدٌقيـ أب1

. طرقه وابن الشخٌر فً كتاب العلم
أخرجه ابن الصاعد فً طرقه لعله ٌوسؾ بن : ـ عمر بن الخطاب2

 .خلٌل فً طرق هذا الحدٌث وأبو ٌعلى وابن الشخٌر
 الفرات و وأبىأخرجه  أحمد والبزار وأبو ٌعل: ـ عثمان بن عفان3

 .فً جزبه
 أخرجه الترمذي وقال الزبٌدي رواه :ـ علً بن أبً طالب4

 .الشٌخان
 .الطبرانً وأبو ٌعلى والخطٌب البؽدادي: ـ طلحة بن عبٌد هللا5

أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسابً : ـ  الزبٌر بن العوام6
 .وابن ماجه

قال فً إتحاؾ السادة المتقٌن روٌناه من  :ـ عبد الرجمن بن عوؾ7
 .رواٌة ابراهٌم عنه

ابن صاعد قلت لعله ٌوسؾ بن خلٌل فً : ـ سعد بن أبً وقاص8
 .طرق هذا الحدٌث

 .ىالبزار وأبو ٌعل: ـ سعٌد بن زٌد9
أحمد والخطٌب وابن الشخٌر فً كتاب : أبو عبٌدة بن الجراح- 10
. العلم
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 (هإالء هم العشرة المشهود لهم بالجنة)

. أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسابً وابن ماجه: أنس- 11
مسلم وقال الزبٌدي رواه البخاري والنسابً وأبو : أبو هرٌرة- 12

 .ٌعلى وعبد هللا بن أحمد
. أحمد وابن ماجه وأبو نعٌم والطبرانً: جابر بن عبد هللا- 13
 .أحمد وابن ماجه والنسابً: أبو سعٌد- 14
الترمذي وابن ماجه والبزار وابن الشخٌر فً : ابن مسعود- 15

. كتاب العلم والثقفً فً الفوابد
. أحمد والحاكم وأبو ٌعلً والطبرانً: خالد بن خرفطه- 16
. أحمد والحاكم والبزار والطبرانً: زٌد بن أرقم - 17

أحمد قال الزبٌدي وهو أحد ثبلثٌات : سلمة بن األكوع- 18
 .البخاري

 .أحمد وأبو ٌعلً والطبرانً: عقبة بن عامر- 19
 .أحمد والطبرانً: معاوٌة بن أبً سفٌان- 20
 .أحمد والطبرانً: السابب بن ٌزٌد- 21
 . أحمد وأبو نعٌم والطبرانً:سلمان بن خالد الخزاعً- 22
 .أحمد والطبرانً وأبو ٌعلى وابن الشخٌر: صهٌب بن سنان- 23
 .أحمد والطبرانً والبؽوي: طارق بن أشٌم - 24
. أحمد والطبرانً: ابن عباس- 25
 .أحمد والبزار والطبرانً وابن الشخٌر فً العلم: ـ ابن عمر26

 .أحمد والطبرانً والبزار وابن عدي: ـ عتبة بن عزوان27
 .أخرجه أحمد والطبرانً: ـ العرس بن عمٌره28
 .أخرجه أحمد والطبرانً: ـ عمار بن ٌاسر29
 .أحمد والبزار والطبرانً:  ـ  عمران بن حصٌن30
  .أحمد والطبرانً: ـ  عمرو بن حرٌث31
 .أحمد والطبرانً: ـ  عمرو بن عبسة32
 .أحمد والطبرانً: ـ عمرو بن مره33
 .أحمد وأبو نعٌم وقال الزبٌدي رواه البخاري: ـ المؽٌرة بن شعبة34
 .أحمد والدارمً والطبرانً وأبو نعٌم: ـ ٌعلى بن مره35

  .أحمد والطبرانً: ـ أبو موسى األشعري36
 .الطٌالسً وأبو ٌعلً والطبرانً: ـ  البراء بن عازب37
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 .الطبرانً فً األوسط والخطٌب فً تارٌخه: ـ معاذ بن جبل38

 الطبرانً وابن عساكر فً .{جابان الكردي}ـ  نبٌط بن  شرٌط 39
 .تارٌخه

 .الطٌالسً: ـ أبو مٌمون40
 .الدارقطنً فً األفراد: ـ أبو رمثه41
 .الدارقطنً فً األفراد: ـ ابن الزبٌر42
 .الدارقطنً فً األفراد: ـ أبو رافع43
 .الدارقطنً فً األفراد: ـ أم أٌمن44
 .الطبرانً والدارقطنً والخطٌب: ـ سلٌمان45
 .الطبرانً والخطٌب: ـ أبو أمامة46

 .الطبرانً وابن عساكر: ـ رافع بن خدٌح47
 .الدارقطنً والخطٌب وابن عساكر: ـ ٌزٌد بن أسد48
 .ابن عساكر وابن الشخٌرفً كتاب العلم: ـ عابشة49
  .الدارقطنً والخطٌب وابن عساكر: ـ حذٌفة بن أسٌد50
 .الطبرانً وأبو نعٌم وابن صاعد فً طرقه: ـ حذٌفة بن الٌمان51

 .ابن عدي فً الكامل وابن المقري: ـ سفٌنة52 
ابن ماجه وابن عدي والحاكم ومجمع ابن جمٌع : ـ أبو قتادة 53

 القسابً
 .أبو نعٌم فً المعرفة: ـ جندع بن عمرو54
 .الطبرانً وأبو نعٌم فً المعرفة:  ـ سعد بن المدحاس55

 .أبونعٌم فً المعرفة:  ـ  عبد هللا بن زؼب56
 .ابن نافع وابن قانع وعنه ابن الجوزي:   ابن أبً أوفىـ 57
 .العقٌلً فً الضعفاء: ـ  ؼزوان58
الطبرانً والعقٌلً فً الضعفاء وٌوسؾ بن خلٌل : ـ  أبو كبشة59

 .فً طرق هذا الحدٌث
 .ابن الجوزي فً مقدمة الموضوعات والمحاملً: ـ  أبو ذر60
 أحمد والبزار والطبرانً وابن الجوزي: ـ  أبو موسى الؽافق61ً
 .أحمد وأبو ٌعلى: ـ  قٌس بن سعد62
 .الطبرانً: ـ  أوس بن أوس الثقف63ً

 .الطبرانً: ـ  أبو قرصافة حٌدره بن خٌشنة64
 .أبو نعٌم:ـ  جابر بن حابس65
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 .الطبرانً وابن قانع وابن عدي فً الكامل: أسامة بن زٌد ـ ـ66

 .الطبرانً وابن عدي فً الكامل: ـ  وابلة بن األسقع67
ابن الشخٌر وٌوسؾ بن خلٌل فً طرق هذا : ـ زٌد بن ثابت68

 .الحدٌث
 .أبو نعٌم وٌوسؾ بن خلٌل: ـ  كعب بن قطبه69
 .أبوبكر بن المقري وٌوسؾ بن خلٌل: ـ  معاوٌة بن حٌده70
 .البخاري فً التارٌخ وٌوسؾ بن خلٌل: ـ  المنقع التمٌم71ً
 .تمام فً جزء له وٌوسؾ بن خلٌل: ـ والد أبً العشراء72
 ابن الشخٌر فً كتاب العلم : ـ عمرو بن عوؾ المزن73ً
 .ابن الشخٌر فً كتاب العلم: ـ أبو الحمراء74

 .البخاري والترمذي والطبرانً: ـ ابن عمرو75
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  العباس بن عبد المطلب76
 .الحاكم فً المدخل وفً تارٌخ نٌسابور: ـ عفان بن حبٌب77
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: : ـ النعمان بن بشٌر78
ابن منده فً معرفة الصحابة : ـ جابر بن عباس أو حابس العبدي79

 .وأبو نعٌم كذلك
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي:  ـ مالك بن عتاهٌة80
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي:  ـ سمرة بن جندب 81
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي:  ـ  النواس بن سمعان82
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي:ـ عبد هللا بن جعفر83

 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ عبد هللا بن حراد84
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  أبً بن كعب85
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  سلٌمان بن سرد86
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ عمرو بن الجمعة87
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي:ـ عمرو بن العاص88
 .أنظره فً  لقط الؤللا للزبٌدي:ـ جندب بن عبد هللا89
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ جهجاه الؽفاري90
 .أنظره فً لقط  الؤللا للزبٌدي: ـ بسره91
 .أنظره فً  لقط الؤللا للزبٌدي:ـ مرة البهزي92

 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي:  سنجدهـ 93
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  أبو أسٌد94
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 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  أبو أٌوب األنصاري95

 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  حفصة بنت عمرو96
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  خولة بنت حكٌم97
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  رجل من أسلم98
 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  رجل لم ٌسم99

 .أنظره فً لقط الؤللا للزبٌدي: ـ  رجل آخر  لم ٌسم100
الدارمً واسمه مالك بن فهطم أنظره فً :  ـ والد أبً العسراء101

. لقط الؤللا للزبٌدي وتمام فً جزبه
 .الزبٌدي فً لقط الآللا: ـ رجل آخر من الصحابة102

 بؤن "لقط الؤللا  المتناثرة فً األخبار المتواترة"قال الزبٌدي فً 

 عند ابن منده فً مستخرجه واآلخرٌن فً خٌرةالثمانٌة عشر األ
 .مقدمة ابن الجوزي فً الموضوعات

قطؾ األزهار "وقد نقل  جبلل الدٌن السٌوطً فً : خالصة

: عبد الرحمن بن عوؾ قال: 78قال " المتناثرة فً األخبار المتواترة
قال ابن الجوزي ولم ٌقع لً حدٌثه هو وعمرو بن عوؾ وأبو 

قلت وهكذا نكون أول من قدم أكبر عدد مخرجا بنعمة هللا " الحمراء
وفضله والحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات علما بؤن الحافظ 

" رووا حدٌث من كذب علً متعمدا" العراقً قال فً شرحه أللفٌته
عن مابة ونٌؾ من الصحابة، وقال ابن الجوزي فً مقدمة 

رواه من الصحابة ثمانٌة وتسعون نفسا انتهى؛ هكذا : "الموضوعات

نقلته من خط علً ولد المصنؾ وهً النسخة األخٌرة من كتابه 
بد لٌست فً النسخة األولى التً كتبت عنه، وقد االمذكور، وفٌها زو

جمع الحافظ أبو الحجاج ٌوسؾ بن خلٌل الدمشقً طرقه فً جزأٌن 
قلت ولعل هذا لم ٌبلؽنا ولم ٌبلػ أحدا ممن قبلنا " فبلػ بهم مابة واثنٌن

فً طرق "الذي سماه  رؼم أن جبلل الدٌن السٌوطً عزا لكتابه هذا
لكن عزوه  كان ٌقٌنا بواسطة أسقطها أو لم ٌذكرها " هذا الحدٌث

ألنه لو ظفر بها لما اكتفى بالتخرٌج منه عن عشرة من الصحابة 
قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "فقط كما بٌن ذلك فً كتابه 

فنختم بقولنا  ٌارب لك الحمد كما ٌنبؽً لجبلل وجهك " المتواترة

". وعظٌم سلطانك
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قال رسول هللا صلى هللا علٌه : فضل الحدٌث ونشره- :حدٌث/ 2

نضر هللا إمرأ سمع مقالتً فوعاها فؤداها إلى من لم ":وسلم
ٌسمعها فرب حامل فقه ؼٌر فقٌه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 

قطؾ األزهار المتناثرة  فً األخبار "أخرجه السٌوطً فً " منه
ثالثة ال ٌؽل علٌهن :"وقال فٌه زاد فً كثٌر من طرقه" المتواترة

إخالص العمل هلل، وطاعة ذوي األمر، ولزوم : قلب مإمن
خطبنا بمسجد الخٌؾ، :فً كثٌر من طرقه: وقال فً أوله"الجماعة

والكتانً  وكذلك الزبٌدي16عن :ورواه السٌوطً" من منى فذكره
: ٌلً عن أربعة وعشرٌن وقدخرجناه كما

أخرجه أحمد والطبرانً فً الكبٌر والحاكم : جبٌر بن مطعمـ 1

. والهٌثمً فً مجمع الزوابد
الحمٌدي والترمذي وابن حبان والهٌثمً فً موارد : ابن مسعودـ 2

 .الظمآن
 .أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه: زٌد بن ثابتـ 3
 .الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: سعد بن أبً وقاصـ 4
 الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: أنس بن مالكـ 5
 الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: بشٌر والد النعمانـ 6
 الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: جابر بن عبد هللاـ 7
 .الطبرانً والحاكم والهٌثمً: النعمان بن بشٌرـ 8
 .الطبرانً: عمٌر بن قتادة اللٌثًـ 9

 .البزار وعنه الهٌثمً: أبو سعٌد الخدريـ 10
 .أبو نعٌم: ربٌعة بن عثمان التٌمًـ 11
 .الرافعً فً تارٌخ قزوٌن: ابن عمرـ 12
 .ابن عساكر:  زٌد بن خالد الجهنًـ 13
 .الطبرانً: معاذ بن جبلـ 14
 .الطبرانً وعنه الهٌثمً: أبو الدرداءـ 15
 .ابن حبان والهٌثمً: عبد الرحمن بن أبان عن أبٌهـ 15
 .الطبرانً وعنه الهٌثمً: أبو قرصافة حٌدره بن خٌثمةـ 16
 .الطبرانً فً الكبٌر: عبٌد بن عمٌره عن أبٌه عن جدهـ 17

 .أنظره عند الكتانً: عابشةـ 18
 .أنظره عند الكتانً: أبو هرٌرةـ 19
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 .ابن عبد البر فً جامع بٌان العلم وفضله: أبو بكرهـ 21
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وذكر ابن منده  ":"نظم المتناثر"قال الحافظ الكتانً فً : الخالصة

فً تذكرته أنه رواه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أربعة وعشرون 
صحابٌا ثم سرد أسماءهم نقله ابن حجر فً أمالٌه المخرجة على 
مختصر ابن الحاجب األصلً، وفً شرح المواهب اللدنٌة، قال 

ألنه ورد عن أربعة  الحافظ إنه مشهور وعده بعضهم من المتواتر
هـ وفً شرح التقرٌب للسٌوطً /صحابٌا وسردهم  (24)وعشرٌن 

قلت لكنه لم ٌخرجه إال " أنه وارد عن نحو ثبلثٌن منهم وهللا أعلم
عن أربعة وعشرٌن – عن ستة عشر، بٌنما خرجناه نحن كما ترى 

. فلله الحمد وله المنة
 
فضل العلم والعلماء ووجوب توقٌرهم واحترامهم :"أحادٌث (أ

نقل : "تفرد به الكتانً، وقال" بعضهم البعض وإٌذابهم والتحذٌر من

العبلمة األوحد أبو حامد سٌدي العربً بن ٌوسؾ الفاسً فً شرحه 
لنظمه لنخبة ابن حجر عن السٌد نور الدٌن  وٌعنً به أبى الحسن 
علً بن عبد هللا  بن أحمد السمهودي المدنً الشافعً أنه تظاهرت 

على ذلك اآلٌات وصحٌح األخبار واآلثار وتواترت وتطابقت 

الدالبل العقلٌة والنقلٌة وتوافقت وانظر جواهر العقدٌن فً فضل 
الشرفٌن العلم الحً والنسب العلً لنور الدٌن المذكور وهو كتاب 
نفٌس ؼاٌة فً مجلدٌن لطٌفٌن رتبه على قسمٌن األول فً فضل 

قلت هذا " العلم والعلماء والثانً فً فضل أهل البٌت النبوي وشرفهم
ال ٌثبت به التواتر ألن التواتر ٌفٌد العلم ال بد له من ٌقٌن وبرهان، 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم :وعلم االطمبنان، قال جل وعبل

ببس مطٌة الرجل " وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صادقٌن
 أخرجه مسلم ولهذا فإنه ال ٌكفً وال ٌجزئ وال ٌجوز "زعموا

االكتفاء بقول قال فبلن هذا متواتر ألن ادعاء المتواتر كادعاء 
اإلجماع كلما أعٌت أحدهم الحجج ٌقول هذا متواتر ولكن الحق أحق 

أن ٌتبع وبالتالً ال بد له أن ٌبٌن تواتره قلت وقد ألؾ فً هذا 
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المجال الكثٌر من علماء السلؾ وما أتوا به ال ٌمكن جمعه فً 

حدٌث لتباٌن األلفاظ وألن جل هذه األحادٌث عن أبً الدرداء وابن 
عباس وأنس وعابشة وؼٌرهم ال ٌتجاوزون الثمانٌة أو العشرة وما 
كان هذا حاله ال ٌمكن ادعاء تواتره وأما ثبوت فضل العلم وفضل 
العلماء فهذا ال ٌنكره إال مكابر وستقصم حججه آي الذكر الحكٌم 
. وأحادٌث الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم

 
إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن ":ـ حدٌث (ب

كانت هجرته إلى هللا  فهجرته إلى هللا ومن كانت هجرته إلى دنٌا 
تفرد به " ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه

عده البعض من المتواتر بٌنما جنح المحققون إلى أنه : "الكتانً وقال
قلت كما بٌن ذلك الحافظ ابن حجر وتلمٌذه " من الؽرٌب النسبً

الحافظ محمد السخاوي ونقل الحافظ أبو جعفر الكتانً فً تعلٌقه 
وقال المنذري فً الترؼٌب : "على هذا الحدٌث قاببل

زعم بعض المتؤخرٌن أن هذا الحدٌث  بلػ مبلػ التواتر :"والترهٌب
ولٌس كذلك فإنه مما انفرد به ٌحى بن سعٌد األنصاري عن محمد 
بن إبراهٌم التٌمً ثم رواه عن األنصاري خلق كثٌر نحو مابتٌن 
وقٌل سبعمابة وقٌل أكثر وقد روي من طرق كثٌرة ؼٌر طرٌق 
األنصاري وال ٌصح منها شًء كذا قال الحافظ علً بن المدٌنً 
وؼٌره من األبمة، وقال الخطابً ال أعلم فً ذلك خبلفا بٌن أهل 

وحاصل ما لؤلبمة فٌه أنه حدٌث فرد  {..}الحدٌث وهللا أعلم اهـ 
ؼرٌب  باعتبار  آخره ألنه لم ٌصح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم  
كما قاله ؼٌر واحد من الحفاظ إال من حدٌث عمر وال عن عمر إال 

من رواٌة علقمة وال عن علقمة إال من رواٌة محمد بن إبراهٌم 
التٌمً وال عن التٌمً إال من رواٌة ٌحى بن سعٌد األنصاري 

ومداره علٌه وأما بعد ٌحً فقد رواه عنه أكثر من مابتً إنسان 
أكثرهم أبمة وفً كبلم الحافظ أبً عبد هللا محمد بن الخشاب أنه 

رواه عنه مابتان وخمسون نفرا وذكر ابن منده أسماءهم مرتبة على 
حروؾ المعجم فبلؽت ثبلثمابة وأربعة قال الحافظ ابن حجر فً 

أمالٌه المخرجة على مختصر ابن الحاجب األصلً وقد وقع من 
رواٌة ثبلثمابة ؼٌر من سمى وذكر الحافظ أبو موسى المدنً أن 
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الحافظ أبا إسماعٌل الهروي المعروؾ بشٌخ اإلسبلم ذكر أنه كتبه 

عن سبعمابة رجل من أصحاب ٌحى قال الحافظ وهذا ٌمكن تؤوٌله 
بؤن ٌكون له عن كل نفس من أصحاب ٌحى أكثر من طرٌق فبل 

تزٌد العدة على ما سمى ابن منده فإن الرواة عن ٌحى ال ٌبلؽون هذه 
قلت " العدة فٌما نعلم وأكثر من سمى ابن منده ما وقفنا على رواٌتهم

وهكذا وقع اإلجماع على أنه لٌس من المتواتر ألن شرط التواتر نقل 
المستفٌضة التً ٌستحٌل تواطإها على الكذب للخبر من بداٌته حتى 

منتهاه وهذا الحدٌث ال ٌتوفر فٌه هذا الشرط ألنه لم ٌروه عن 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إال عمر وال عن عمر إال من رواٌة 

. علقمة وهذا ما ٌسمى الؽرٌب النسبً

 
لٌبلػ شاهدكم "وفً لفظ " لٌبلػ الشاهد منكم الؽابب " حدٌث/ت

  تفرد به الكتانً "أال لٌبلػ الشاهد الؽابب"{وفً آخر}ؼاببكم 

ابن - 2أبو بكر،  -1 :وذكره ضمن األحادٌث المتواترة وقال رواه
 6  وابصة، 5ابن عمر،- 4أبو شرٌح الخزاعً الكعبً،-3عباس، 

معاوٌة بن حٌده - 8 جابر بن عبد هللا، ـ7عبادة بن الصامت،
علً بن أبً طالب، -10الحارث بن البٌضاء، - 9القشٌري، 

وؼٌرهم، أخرجه ابن منده فً مستخرجه عن ثمانٌة عشر صحابٌا 
شرحه لؤلربعٌن النووٌة ولذا عده بعضهم من  قال المناوي صدر

قلت هذه قطعة من حدٌث متواتر بنص خطبته صلى هللا " المتواتر

علٌه وعلى آله وصحبه وسلم  ٌوم النحر فً تحرٌم دماء المسلمٌن 
. وأموالهم وأعراضهم وسٌؤتً إن شاء هللا بؤسانٌد أكثر من هذا

 
وفً رواٌة " طلب العلم فرٌضة على كل مسلم" حدٌث- (ث

: رواه كل من: تفرد به الكتانً وقال" ومسلمة
  جابر بن عبد هللا10أنس بن مالك،              -1
   أبً مسعود11ابن عمر                    -2
    عل12ًابن عباس                  -3
 أبو سعٌد.  13   أبً بن كعب            -4

 سلمان.  14      حذٌفة                 -5
 معاوٌة بن حٌده.  15     سمرة بن جندب       -6
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 أبو هرٌرة.16  أبو أٌوب       -7

 الحسٌن بن علًـ  18 أم هانا     ـ17  عابشة       -8
نبٌط بن شرٌط  -9

قلت كم من حدٌث ال تزٌده طرقه إال وهنا وضعفا وعلى سبٌل 
المثال ال الحصر إذا ورد حدٌث بطرٌق أو طرٌقٌن فٌهما ضعؾ 

ٌتقوى بالشواهد والمتابعات وجاءت طرق أخرى كثٌرة فً كل 
إسناد كذاب أو وضاع فهذا ٌزٌده وهنا ألن صاحب الصنعة سٌمٌل 

. إلى الحكم علٌه بالوضع
وفً كل طرقه مقال أجودها طرٌق ":قال الكتانً نقبل عن السٌوطً

قتادة وثابت عن أنس وطرٌق مجاهد عن ابن عمر وأخرجه ابن 

ماجه عن كثٌر بن شنظٌر عن محمد بن سٌرٌن عن أنس وكثٌر 
مختلؾ فٌه فالحدٌث حسن وقال ابن عبد البر روي عن علً وأنس 
بؤسانٌد واهٌة وأحسنها ما رواه إبراهٌم بن سبلم عن حماد بن أبً 

سلٌمان عن إبراهٌم النخعً عن أنس وابن سبلم ال ٌعرؾ روى عنه 
إال أبو عاصم وأخرجه ابن الجوزي فً منهاج القاصدٌن من جهة 
أبً بكر بن أبً داود نا جعفر بن مسافر حدثنا ٌحى بن حسان عن 

سلٌمان بن أرقم عن ثابت البنانً عن أنس قال ابن أبً داود سمعت 
أبً ٌقول لٌس فً طلب العلم فرٌضة أصح من هذا وقال المزي هذا 

قال البٌهقً متنه مشهور ..الحدٌث روي من طرق تبلػ رتبته الحسن
وإسناده ضعٌؾ وقد روي من أوجه كلها ضعٌفة وسبقه اإلمام أحمد 

فٌما حكاه ابن الجوزي فً العلل المتناهٌة عنه فقال إنه ال ٌثبت 
عندنا فً هذا الباب شًء وكذا قال إسحاق بن راهوٌه أنه ال ٌصح 

وأما معناه فصحٌح فً الوضوء والصبلة والزكاة إن كان له مال 
وكذا الحج وؼٌره وتبعه ابن عبد البر بزٌادة إٌضاح وبٌان وقال أبو 
علً النٌسابوري الحافظ أنه لم ٌصح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

فٌه إسناد ومثل به ابن الصبلح للمشهور الذي لٌس بصحٌح وتبع 
فً ذلك أٌضا الحاكم ولكن قال العراقً قد صحح بعض األبمة 

بعض طرقه كما بٌنته فً تخرٌج اإلحٌاء وقال المزي إن طرقه تبلػ 
هـ  المراد منه  وقد ذكر قبله أنه ٌروٌه عن أنس  /به رتبة الحسن

نحو عشرٌن تابعٌا وابن شاهٌن فً األفراد رواه عنه بسند قال فٌه 
هـ وقال ابن القطان /إنه ؼرٌب قال السخاوي قلت ورجاله ثقات 
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عقب إٌراده له من جهة السبلم الطوٌل عن أنس أنه ؼرٌب حسن 

اإلسناد وقال الذهبً فً تلخٌص الواهٌات روي من عدة طرق 
واهٌة وبعضها صالح وقال السٌوطً جمعت له خمسٌن طرٌقا 

ولم أصحح حدٌثا لم أسبق لتصحٌحه . وحكمت بصحته لؽٌره
هـ وانظره مع ما سبق عن العراقً أن بعض األبمة صحح /سواه

 المنٌفة له أعنً السٌوطً وعندي أنه بلػ ةبعض طرقه وفً التعلٌق
رتبة الصحٌح ألنً رأٌت به نحو خمسٌن طرٌقا وقد جمعتها فً 

هـ وقال فً تبٌٌض الصحٌفة متنه مشهور وقد قال النووي /جزء 
فٌه هو حدٌث ضعٌؾ وإن كان معناه صحٌحا وقال الحافظ جمال 

الدٌن المزي روي من طرق ٌبلػ رتبة الحسن قلت وعندي أنه بلػ 

رتبة الصحٌح ألنً وقفت له على خمسٌن طرٌقا وقد جمعتها فً 
هـ  وفً ظفر األمانً بعد كبلم فٌه وبالجملة أسانٌد هذا /جزء 

الحدٌث كثٌرة جدا حتى عده الحافظ السٌوطً فً األحادٌث 
هـ ولعله ذكره فً الفوابد المتكاثرة وأما األزهار فإنً لم /المتواترة

قال فً المقاصد الحسنة قد ألحق : تنبٌه" أر له ذكرا فٌها وهللا أعلم

ولٌس لها ذكر فً شا من " مسلمة"بعض المصنفٌن بهذا الحدٌث 
هـ قلت هذا ما شان كتابه حٌث /" طرقه وإن كان معناها صحٌحا

ألحق باألحادٌث المتواترة ما لم ٌثبت أصبل كما سنبٌن ذلك إن شاء 
هللا  فً حٌنه أكثر أو ما هو محل خبلؾ فً الثبوت بٌن جهابذة الفن 

من روى عنً حدٌثا ٌرى أنه كذب "مثل هذا الحدٌث، وفً الحدٌث 

أي ٌراه ؼٌره بٌنما المتواتر ٌفٌد العلم الٌقٌنً " فهو أحد الكاذبٌن
والعمل الدٌنً فما كان محل نزاع فً الصحة أصبل ال ٌمكن إلحاقه 

. بالتواتر وهللا تعالى أعلم
 
من سبل عن علم " قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ـ3

عن أبً هرٌرة رضً هللا " فكتمه ألجم ٌوم القٌامة بلجام من نار
من سبل عن علم ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عنه قال

رواه أبو داود والترمذي " فكتمه ألجم ٌوم القٌامة بلجام من نار
جه المنذري أخر .حدٌث حسن صحٌح وسكت علٌه األلبانً: وقال

 :فً الترؼٌب من حدٌث
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أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان : أبً هرٌرة رواهـ 1

والحاكم وأحمد 
الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وابن حبان والحاكم : ابن عمروـ 2

 .وصححه ووافقه الذهبً
 . والطبرانً فً الكبٌر وعنهما الهٌثمًىأبو ٌعل: ابن عباسـ 3
 رواه ابن ماجه ورواه المنذري بصٌؽة :أبو سعٌد الخدريـ 4

 :التمرٌض وقال
وروى هذا الحدٌث دون قوله مما ٌنفع هللا به عن جماعة :قال الحافظ

 :من الصحابة وذكر منهم
 المنذري: جابر بن عبد هللاـ 5

 المنذري: أنس بن مالكـ 6
 الطبرانً فً األوسط: ابن عمرـ 7
الطبرانً فً األوسط وفً الكبٌر بإسنادٌن : ابن مسعودـ 8

 .صحٌحٌن
 . المنذري: عمرو بن عبسةـ 9

 انظره فً نظم المتناثر: عابشةـ 10
بل طلق بن علً كما عند المنذري فً الترؼٌب : علً بن طلقـ 11

 . والكتانًوالترهٌب
 .الطبرانً فً الكبٌر بسند واه: سعد بن المدحاسـ 12 

هذا الحدٌث كما ترى أدرجناه فً المتواتر وقد ٌكون ذلك تساهبل منا 

ألن الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم وؼٌره من المؽاربة 
ضؽفوه لكن البعض اآلخر ٌقول فٌه إنه حدٌث صحٌح مشهور وقد 

وٌشمل الوعٌد حبس الكتب عمن  ٌطلبها لبلنتفاع بها : "قال الكتانً
ال سٌما مع عدم التعدد لنسخها الذي هو أعظم أسباب المنع وكون 

. هـ/المالك ال ٌهتدي للمراجع واالبتبلء بهذا كثٌر 
 

 :كتاب اإلٌمان وصحٌح اإلعتقاد- 2
 من شهد أن ال"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :حدٌث  - 4

 عن عبادة بن الصامت رضً هللا عنه "إله إال هللا وجبت له الجنة

من شهد أن آل إله إال هللا :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: قال
وحده ال شرٌك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عٌسى عبد هللا 
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ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرٌم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار 

متفق علٌه وفً رواٌة " حق، أدخله هللا الجنة على ما كان من العمل
من شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، حرم هللا "لمسلم 

:  رواه".علٌه النار
موارد "أخرجه الشٌخان وابن حبان كما فً : ـ معاذ بن جبل1

للهٌثمً " الظمآن
 .أخرجه الشٌخان: ـ عثمان بن مالك2
أخرجه الشٌخان  والترمذي والنسابً وابن حبان :  ـ أبو ذر3

 .وأحمد
أخرجه الشٌخان ومسند أبً عوانة والهٌثمً : ـ عثمان بن عفان4

 عن موارد الظمآن
اللإلإ وهو فً }أخرجه مسلم وأحمد: ـ عبادة بن الصامت5

من شهد أن ال إله إال هللا، " "قلت وهو متفق علٌه بلفظ  {والمرجان
 .مسلم وأصله فً الصحٌحٌن".حرم هللا علٌه النار

 للهٌثمً" ومجمع الزوابد"ابن حبان : ـ أبو هرٌرة6
 ".مجمع الزوابد"أحمد والهٌثمً فً : ـ  أبو بكر7
أحمد وكشؾ األستار ومجمع الزوابد وانظره فً البزار : ـ عمر8

 وأبً ٌعلى
 .أحمد: ـ خرٌم بن فاتك9

 .أحمد: ـ رفاعة الجهن10ً

أخرجه أحمد والطبرانً : {األشجعً}ـ سلمة بن نعٌم الجهنً 11
  .والهٌثمً فً مجمع الزوابد

أخرجه أحمد والطبرانً والهٌثمً فً موارد : ـ سهل بن بٌضاء12
 .الظمآن

 .أحمد: ـ شداد بن أوس13
 .أحمد: ـ ابن عمرو14
 .أحمد والهٌثمً فً مجمع الزوابد: ـ أبو الدرداء15
 أحمد وكشؾ االستار قلت انظره فً مسلم: ـ أبو سعٌد الخدري16
 .أحمد: ـ أبو عمرة األنصاري17

 .أحمد وانظره  فً الحاكم والطبرانً: ـ أبو موسى األشعري18
 .الطبرانً والهٌثمً فً مجمع الزوابد: ـ ببلل19
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 .الطبرانً: ـ جرٌر بن عبد هللا20

  .الطبرانً والهٌثمً فً مجمع الزوابد: ـ زٌد بن أرقم21
 الطبرانً والهٌثمً فً مجمع الزوابد: ـ زٌد بن خالد الجهن22ً
 .الطبرانً: ـ سعد بن عبادة23
  .الطبرانً: ـ ابن عباس24
 .الطبرانً والجامع الصحٌح للسٌوطً: ـ ابن عمر25
 .الطبرانً والهٌثمً فً مجمع الزوابد: ـ  عقبة بن عامر26
 ."مجمع الزوابد" الطبرانً والهٌثمً فً: ـ عمارة بن روٌبة27
 .الطبرانً: ـ  عمران بن حصٌن28
 .الطبرانً: ـ عٌاض األنصاري29

 .الطبرانً: ـ النواس بن سمعان30
 .الطبرانً: ـ  أبو شٌبة الخدري 31
 .البزار: ـ  عبد الرحمن بن عوؾ 32
 .ابو ٌعلى: ـ جابر بن عبد هللا 33
 .الجامع الصحٌح: ـ ابن مسعود 34
 .الجوزقً فً األربعٌن: ـ عبادة بن الصامت 35
 ."مجمع الزوابد" فً: أخرجه الهٌثمً : ـ ٌعلى بن شداد36
 .الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ـ عمرو بن العاص37
 .أخرجه البخاري ومسلم: ـ أنس بن مالك38
الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه :ـ  أبو عبد الرحمن البجل39ً

 . واأللبانً.ووافقه الذهبً
 .أخرجه مسلم فً صحٌحه: ـ أبو هرٌرة40

قطؾ "قلت وهكذا تجاوزنا بفضل هللا ومنه ما أتى به السٌوطً فً 
وكذلك الكتانً فً نظم  (33)والزبٌدي إذ لم ٌتجاوزا " األزهار
" المتناثر

 وعن "الإله إال هللا: أمرت أن أقاتل الناس حتً ٌقولوا: "حدٌث (5

لما توفً رسول هللا صلى هللا علٌه :"أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
وسلم وكان أبو بكر رضً هللا عنه وكفر من كفر من العرب فقال 

كٌؾ تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا : عمر رضً هللا عنه

ال إله إال هللا، فمن : أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌقولوا"علٌه وسلم 
قالها فقد عصم منً ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على هللا؟ فقال أبو 
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وهللا ألقاتلن من فرق بٌن الصبلة والزكاة، فإن الزكاة حق : بكر

المال، وهللا ولو منعونً عقاال كانوا ٌإدونه إلى رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم لقاتلتهم على منعه، قال عمر رضً هللا عنه فو هللا ما هو 

" إال أن رأٌت هللا قد شرح صدر أبا بكر للقتال، فعرفت أنه الحق
. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن  ابن عمر رضً هللا عنهما قال
أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن ":وسلم

محمدا رسول هللا وٌقٌموا الصبلة وٌإتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منً دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسبلم وحسابهم على هللا 

فإذا قالوها عصموا منً : "زاد فً كثٌر من طرقه.متفق علٌه" تعالى

: رواه" دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على هللا تعالى
 .أخرجه الشٌخان والطبرانً: ـ جابر بن عبد هللا1
  .الطبرانً وهو فً الصحٌحٌن:ـ ابن عمر2
أبو داود والنسابً والترمذي واللإلإ  {متفق علٌه }:ـ أبو هرٌرة 3

 .والمرجان
 .ابن أبً شٌبة: ـ أبو بكر الصدٌق4
 .ابن أبً شٌبة:  ـ عمر بن الخطاب5
ابن أبً شٌبة والطٌالسً وأحمد :   ـ أوس بن أبً أوس الثقف6ً

. والدارقطنً والحاكم
 .ابن أبً شٌبة والطبرانً:  ـ جرٌر بن عبد هللا البجل7ً

. البخاري والترمذي والطبرانً:  ـ أنس8
الطبرانً :  ـ سمرة بن جندب9

الطبرانً :  ـ سهل بن سعد10
الطبرانً :  ـ ابن عباس11
الطبرانً :  ـ أبو بكرة12
الطبرانً :  ـ أبو مالك األشجعً عن أبٌه طارق بن أشٌم13
البزار :  ـ عٌاض األنصاري14
البزار والهٌثمً فً كشؾ األستار :  ـ النعمان بن بشٌر15
الطبرانً :   ـ معاذ بن جبل16

انظره فً نظم المتناثر :  ـ سعد بن أبً وقاص17
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 ـ عمرو بن أوس بن أبً أوس عن أبٌه أو مباشرة انظره فً 18

نظم المتناثر 
 انظره فً نظم المتناثر : ـ رجل من بلقٌن19
. الطبرانً فً الكبٌر:  ـ إبراهٌم بن جرٌر عن أبٌه20

نقبل  {15}قلت أخرجه الحافظ الزبٌدي فً لقط الآللا المتناثرة عن 
حٌث خرجه عن أربعة " قطؾ األزهار المتناثرة"عن السٌوطً فً 

كمل أ_ كما ترى _ كما ذكره الكتانً فكان تخرٌجنا {14}عشر 
. وهللا أعلم

المسلم من سلم :"  قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:حدٌث - 6
 عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما "المسلمون من لسانه وٌده

المسلم من سلم المسلمون من ":أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
خرجناه .متفق" لسانه وٌده، والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه

:  كما ٌلً
 .متفق علٌه والترمذي وأبو داود وأحمد:  ابن عمرو1
مسلم وابن حبان والخرابطً والترمذي والحاكم :  جابر بن عبد هللا2

 .وأحمد
 .البخاري ومسلم والترمذي:  أبو موسى3
كشؾ األستار للهٌثمً وموارد الظمآن والحاكم وأحمد :  أنس 4

والبزار وابن حبان 
موارد الظمآن للهٌثمً والحاكم وابن حبان :  فضالة بن عبٌد5

الحاكم والترمذي :  أبو هرٌرة6
أحمد :  معاذ7
أحمد :  عمرو بن عبسة8
الطبرانً :  ببلل بن الحارث9

الطبرانً :  ابن عمر 10
الطبرانً :   أبو أمامة11
الطبرانً :  واثلة بن األسقع12
الطبرانً :  النعمان بن بشٌر13
. الطبرانً والخرابطً:   عمٌر14

عن اثنى عشر " قطؾ األزهار المتناثرة"قلت أخرجه السٌوطً فً
كما أخرجه  {10}والزبٌدي فً لقط الآللا المتناثره عن  {12}
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قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "الكتانً نقبل عن السٌوطً فً 

". المتواترة
ونصه " ال ٌزنً  الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن"  حدٌث:حدٌث -7

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : ن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قالع
وال ٌسرق السارق ، ال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن ":وسلم

وال ٌشرب الخمر حٌن ٌشربها وهو ، حٌن ٌسرق وهو مإمن
مإمن، وال ٌنتهب نهبة ٌرفع الناس منه إلٌه فٌها أبصارهم حٌن 
ٌنتهبها وهو مإمن، وال ٌؽل أحدكم حٌن ٌؽل وهو مإمن، فإٌاكم، 

:  متفق علٌه رواه" وإٌاكم

 .البخاري ومسلم والطبرانً: ابن عباس-1

وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن  أخرجه البخاري ومسلم:  أبو هرٌرة2
. ماجه وأبو عوانة

 ,أحمد والطبرانً والبزار:  عبد هللا بن أبً أوفى3
 .أحمد والهٌثمً فً كشؾ األستار والبزار والطبرانً:  ابن عمر4
 .والبزار" كشؾ األستار"أحمد والهٌثمً فً :  عابشة5
 .الطبرانً:  علً بن أبً طالب6
 .الطبرانً:  عبد هللا بن مؽفل7
عن " كشؾ األستار"الطبرانً والهٌثمً فً :  أبو سعٌد الخدري8

. البزار
 .الطبرانً: شرٌك عن رجل من الصحابة9

الهٌثمً فً كشؾ األستار وحكمه االرسال :  محمد بن عل10ً
. وقٌل الرفع

  .أبو عوانة:  أبو ذر11
 .الحافظ العراقً فً االحٌاء:  عبد هللا بن مسعود12

قلت هذا الحدٌث ظاهره التواتر إال أن السٌوطً لم ٌتقٌد فٌه بشرطه 
وهو أن ال ٌروي عن  أقل من عشرة أنفس فً حٌن اقتصر فٌه 

على تسعة وزاد علٌه الكتانً عبد هللا بن مسعود نقبل عن الحافظ 
وقد رفعنا العدد إلى " إحٌاء علوم الدٌن"العراقً فً تخرٌج أحادٌث 

اثنى عشر وهو حد ٌقٌنً من حدود التواتر كما عرفناه فً المقدمة  

خاصة وأن طرقه جلها صحٌحه إن لم تكن كلها وبعضها متفق علٌه 
سمعت : للهٌثمً عن فضل بن ٌسار قال"  كشؾ األستار"وفً 
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محمد بن علً وسبل عن قول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله و 
 الحدٌث "ال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن": صحبه وسلم

واسعة فً األرض، ثم أدار فً وسط الدابرة دارة  {حلقة}فؤدار دارة
: الدارة األولى اإلسبلم، والدارة التً فً الوسط دارة اإلٌمان: فقال

فإذا زنا خرج من اإلٌمان إلى اإلسبلم، وال ٌخرجه من اإلسبلم إال 
". الشرك

 عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن "الحٌاء من اإلٌمان" حدٌث-: 8

وهو – رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مر على رجل من األنصار 
دعه، ":فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم- ٌعظ أخاه فً الحٌاء

قطؾ األزهار "رواه السٌوطً فً ". فإن الحٌاء، من اإلٌمان

عن عشرة وأقره الكتانً فً نظم " المتناثرة فً األخبار المتواترة
ومن صرح بتواتره أٌضا المناوي فً الفٌض وفً : "المتناثر وقال

: رواه" التٌسٌر
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي :  أبو هرٌرة1

.  وابن ماجه  والحاكم وأبو نعٌم والخطٌب وابن حبان
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود :  ابن عمر2

 .والمنذري
 .الترمذي وأبو داود والحاكم:  أبو أمامة3
األدب "الترمذي والحاكم وأبو داود والبخاري فً:  أبو بكرة4

 . وابن ماجه وابن حبان والطحاوي"المفرد

 .أبو ٌعلى:  عبد هللا بن سبلم5
 .الطبرانً: ابن عباس6
 .الطبرانً:  ابن مسعود7
 .الطبرانً:  عمران بن حصٌن8
 .الطبرانً:  أبو موسى9

. الطبرانً:  قرة بن إٌاس10
. وأقره الزبٌدي فً لقط الؤللا المتناثرة عن عشرة من الصحابة

" سإال جبرٌل عن اإلسالم واإلٌمان واإلحسان"حدٌث: حدٌث/ 9

عن أبً حفص، الفاروق عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 
بٌنما نحن جلوس عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذ :"قال

طلع علٌنا رجل شدٌد بٌاض الثٌاب، شدٌد سواد الشعر، ال ٌرى 
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علٌه السفر، وال ٌعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبً صلى هللا 

علٌه وسلم، فؤسند ركبتٌه على ركبتٌه ووضع كفٌه على فخذٌه، 
ٌامحمد، أخبرنً عن اإلسالم؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه : وقال
اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، : وسلم

وتقٌم الصالة، وتإتً الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البٌت إن 
صدقت، قال فتعجبنا له ٌسؤله وٌصدقه، : استطعت إلٌه سبٌال، قال

أن تإمن باهلل، وملبكته، وكتبه، : فؤخبرنً عن اإلٌمان؟ قال: قال
ورسله، والٌوم اآلخرـ وتإمن بالقدر خٌره وشره، قال صدقت، 

فؤخبرنً عن اإلحسان؟ قال أن تعبد هللا كؤنك تراه إن لم تكن : قال
فؤخبرنً عن الساعة؟ قال ما  المسإول عنها : تراه فإنه ٌراك قال

أن تلد األمة : فؤخبرنً عن أماراتها؟ قال: بؤعلم من السابل قال
ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ٌتطاولون فً 

ٌا عمر، أتدري من : البنٌان، ثم انطلق، فلبث ملٌا، ثم قال لً
هذا جبرٌل أتاكم ٌعلمكم : السابل؟ قلت هللا ورسوله أعلم، قال

 رواه مسلم وقد اخترنا هذه الرواٌة التً انفرد بها مسلم على "دٌنكم

رواٌة أبً هرٌرة التً  أخرجها البخاري ومسلم ولٌس ذلك إبعاد 
نجعة منا ولكن ألن هذا الحدٌث من األربعٌن النووٌة المتداولة بٌن 

قطؾ األزهار المتناثرة فً "والحدٌث أخرجه السٌوطً فً".الناس
عن ثمانٌة من الصحابة وبه ٌكون أخل بقاعدته " األخبار المتواترة

للمرة الثانٌة وهو أن ال ٌروي عن أقل من عشرة وقد بٌنا فً 

المقدمة ما فً شرطه من ضعؾ، وقلده الكتانً بإقراره  للحدٌث فً 
وقد استوفى الكبلم على هذا الحدٌث الشٌخ : "وزاد" نظم المتناثر"

مرتضى الحسٌنً فً كتابه عقود الجواهر المنٌفة فً أدلة مذهب 
إمام أبً حنٌفة مما وافق فٌه أحادي األبمة الستة أو بعضهم وذكر 

: اختبلؾ ألفاظه فراجعه،  قلت رواه
 .أخرجه البخاري ومسلم:أبو هرٌرة -1
 .رواه  مسلم والبؽوي:عمر -2
 .رواه مسلم: أبو ذر -3
 .رواه البخاري: أنس -4

 .رواه أحمد: ابن عباس -5
 .رواه أحمد: ابن عمر -6
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 .رواه أحمد: أبو عامر األشعري -7

 .رواه أبو عوانة:جرٌر البجلً -8
 .روى حدٌثها البخاري: عابشة -9

 .روى حدٌثه  الطبرانً: ابن عمرـ 10
هذا حدٌث لم نتردد فً الحكم على تواتره ألنه ثبت عن عشرة من 
الصحابة من بٌنهم ما هو متفق علٌه وما هو فً صحٌح البخاري 

فهذه خمسة طرق باإلضافة إلى الخمسة  {3}وصحٌح مسلم  {2}
 .، وهللا تعالى أعلماألخرى

:  عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال"اإلٌمان ٌمان" حدٌث-:10
جاء أهل الٌمن هم أرق أفبدة، ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 متفق علٌه وهذا لفظ "اإلٌمان ٌمان، والفقه ٌمان، والحكمة ٌمانٌة

. مسلم
قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "خرجه السٌوطً فً كتابه 

ولم ٌزدعلٌه " نظم المتناثر"وأقره الحافظ الكتانً  فً" المتواترة
المناوي فً الفٌض والتٌسٌر نقبل عن  صرح أٌضا" سوى قوله 

: رواه" جبلل الدٌن السٌوطً بؤنه متواتر
 .أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة: أبو هرٌرة – 1
 .رواه أحمد: أنس-2
 .رواه  أحمد:  عمرو بن عبسةـ 3
 ابن السنً و الخطٌب البؽدادي: عثمان بن عفان ـ 4

 الطٌرانً: ابن عمرـ 5
والهٌثمً فً {متفق علٌه}الطبرانً فً الكبٌر : ابن مسعودـ 6

 .المجمع والطبرانً  فً مسند الشامٌٌن
 .الطبرانً فً الكبٌر:  عقبة بن عامرـ 7
 .الطبرانً: عبد هللا بن عوؾـ 8
 .الطبرانً  فً الكبٌر: أبو كبشة  األنماريـ 9

 .البزار: ابن عباس ـ 10
 .أبو نعٌم: روح بن  زباع الجذمًـ 11

وأخرجه الزبٌدي فً لقط الآللا المتناثرة عن عشرة تبعا لجبلل 

. الدٌن السٌوطً
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أكمل المإمنٌن إٌمانا أحسنهم ":حدٌث: الحدٌث الحادي عشر-11

كنت عند رسول : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال ونصه" خلقا
هللا صلى هللا علٌه وسلم عاشر عشرة، أبو 

وعمر،وعثمان،وعلً وابن مسعود، وحذٌفة، وأبو سعٌد ،بكر
الخدري، ورجل آخر سماه وأنا، فجاء فتى من األنصار فسلم ثم 

أحسنهم ":ٌا رسول هللا، أي المإمنٌن أفضل؟ قال: جلس، فقال
خرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه  والحدٌث، رواه البزار"أخالقا

عن تسعة من " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"
 الحافظ الكتانً االصحابة فقط خبلفا لقاعدته التً انطلق منها وأقره

لكنه أخرجه عن اثنى عشر من الصحابة  قلت " نظم المتناثر"فً 

 :والحدٌث متواتر رواه
 .أخرجه البخاري ومسلم والطبرانً:عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 1
أبو داود والترمذي والحاكم وأبو نعٌم والدارمً : أبو هرٌرةـ 2

 وأحمد وابن أبً شٌبة وابن حبان
 .الترمذي والحاكم وابن علٌه: عابشةـ 3
 .ابن أبً شٌبة مرسبل: الحسنـ 4
 .الطبرانً: عمٌر بن قتادةـ 5
 .الحاكم والطبرانً: أبو سعٌد الخدريـ 6
 .الترمذي وأبو ٌعلى: أنسـ 7
 .البزار: جابر بن عبد هللاـ 8

 .البزار وابن ماجه والحاكم: عبد هللا بن عمرـ 9
 .الترمذي: عبد هللا بن عباسـ 10
 .أحمد: جابر بن سمرةـ 11

 .انظره فً نظم المتناثر: أبو ذر الؽفاريـ 12 
 .انظره فً نظم المتناثر: علً بن أبً طالبـ 13 

أنه : أحادٌث: "قال" نظم المتناثر"أخرج الحافظ الكتانً فً (ج
سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه على حسب ما ٌلٌق 

 من ؼٌر حلول وال كٌؾ وال تمثٌل وال تشبٌه وال جسمٌة وال بكماله

ذكر تواترها ابن تٌمٌة فً ؼٌر ما رسالة من " اتصال وال انفصال

رسابله ونصه فً العقٌدة الواسطٌة وقد دخل فٌما ذكرناه من اإلٌمان 
باهلل اإلٌمان بما أخبر هللا به فً كتابه وتواتر عن رسول هللا صلى 
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هللا علٌه وسلم وأجمع علٌه سلؾ األمة من أنه سبحانه فوق سماواته 

على عرشه على خلقه وهو معهم سبحانه أٌنما كانوا ٌعلم ما هم 
 المراد منه وقال فً العقٌدة الحموٌة الكبرى بعد ما ذكر ،هـ/عاملون

فٌها أن كتاب هللا من أوله إلى آخره وسنة رسوله كذلك عامة كبلم 
إلى أن قال وذكر آٌات ..الصحابة والتابعٌن ثم كبلم سابر األبمة

وأحادٌث فً هذا المعنى ما نصه إلى أمثال ذلك مما ال ٌحصٌه إال 
هللا مما هو من أبلػ التواترات اللفظٌة والمعنوٌة التى تورث علما 

ٌقٌنٌا من أبلػ العلوم الضرورٌة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
المبلػ عن هللا ألقى إلى أمته المدعوٌن أن هللا سبحانه على العرش 

 قلت هذه حقٌقة عقدٌة دلت علٌها آي ،هـ/استوى وأنه فوق السماء

الذكر الحكٌم لكن تواتر الحدٌث علٌها ٌتطلب برهانا فقوله جل 
 تكررت سبع مرات فً {*الرحمن على العرش استوى:}وعبل

كما بٌن وكل هذا ٌفٌد تواتر استوابه جل وعبل على عرشه القرآن
 ذلك الشٌخ محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً رسالته،
وفً حدٌث الجارٌة قال لها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أٌن 

لكن األحادٌث فً ". قال أعتقها فإنها مإمنة. هللا؟ قالت فً السماء

 .هذا الباب آحاد

. أعلمتعالى وأما األحادٌث فلم نجدها تواترت بذلك وهللا 
أحادٌث : "قال" نظم المتناثر"أخرج الحافظ الكتانً فً كتابه  (ح
اكتفاإه صلى هللا علٌه وسلم من المشركٌن بمجرد اإلقرار }

بالشهادتٌن والتصدٌق بمضمونهما من ؼٌر أن ٌؤمرهم بإقامة دلٌل 
 ذكر النووي فً كتاب اإلٌمان من شرح مسلم فً {على صحتها

أنها متواترة ونصه .. الخ" أمرت أن أقاتل الناس"الكبلم على حدٌث 
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم اكتفى بالتصدٌق بما جاء به ولم 
ٌشترط المعرفة بالدلٌل فقد تظاهرت بهذا أحادٌث الصحٌحٌن 

 وقال ابن حجر ،هـ/ٌحصل بمجموعها التواتر بؤصلها والعلم القطعً

قد تواترت األخبار تواترا معنوٌا على أنه :"الهٌثمً فً شرح العباب
صلى هللا علٌه وسلم  لم ٌزد فً دعابه المشركٌن على طلب اإلقرار 

 زاد فً اإلقتصاد وذلك مما علم ضرورة من ،هـ /من ؼٌر تعلم دلٌل
مجاري أحواله فً تركه إٌمان من سبق من أجبلؾ العرب إلى 

تصدٌقه ال ٌبحث عن  برهان بل بمجرد قرٌنة ومخٌلة سبقت إلى 
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قلوبهم فقادتها إلى اإلذعان للحق اهـ نقله العارؾ فً حواشٌه على 

شرح الصؽرى وانظر شرح اإلحٌاء فقد ذكر فٌه بعض أحادٌث من 
هذا مما فً الصحٌحٌن عن أنس وأبً أٌوب وأبً هرٌرة ثم قال 

 قلت هذا ال ٌثبت به التواتر ،هـ/واألحادٌث فً هذا كثٌرة مشهورة
فبل بد من البرهان على تواتر الحدٌث فالتسلٌم ال ٌثبت وال ٌجوز 

فً مجال الملموس إال بالحس والٌقٌن وذلك باألدلة الواضحة، فإن 
فإنه  " هبل شققت عن  صدره"كانت وردت أحادٌث مشهورة بمعنى

قد وردت أحادٌث أخرى متفق علٌها تفوق األربعة تلزم المقر 
أمرت أن ": بالشهادتٌن بؤداء الصبلة وإٌتاء الزكاة كحدٌث ابن عمر

أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن الإله إال هللا وأن محمدا رسول هللا 

وٌقٌموا الصالة وٌإتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منً دماءهم 
 متفق علٌه وعنهما عن أبً "إال بحقها وحسابهم على هللا

أمرت أن أقاتل الناس حتً ٌشهدوا أن الإله إال هللا ":هرٌرة
 الحدٌث ومثله عن جابر بن عبد هللا "وٌإمنوا بً وبما جبت به

وآخر عن معاذ بن جبل وؼٌرهم كما أن قتال ما نعً الزكاة مسؤلة 
. أعلمتعالى إجماع بٌن الصحابة وهللا 

أن أمته ستفترق إلى أكثر من سبعٌن فرقة كلها فً : "حدٌث (خ
  "النار إال واحدة

افترقت أمة موسى إلى إحدى ":قال النبً صلى هللا علٌه وسلم
وسبعٌن فرقة وافترقت أمة عٌسى إلى اثنٌن وسبعٌن فرقة 

 "وستفترق أمتً إلى ثالث وسبعٌن فرقة كلها فً النار إال واحدة
ما أنا علٌه : ما هً ٌا رسول هللا؟ قال: قالوا: وفً رواٌات

تفرد بها  " وفٌه تحذٌر من البدع واإلبداع فً الدٌن" وأصحابً

:  قلت وقد خرجناه كما ٌلً" نظم المتناثر"الحافظ الكتانً فً 
أخرجه األربعة وأحمد والحاكم وعنهم السٌوطً فً : أبو هرٌرة ـ 1

. الجامع الصحٌح وصححه المناوي فً التٌسٌر
 الترمذي والحاكم: عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 2
 أحمد وأبو داود: معاوٌة بن أبً سفٌانـ 3
 عبد بن حمٌد والحاكم: سعد بن أبً وقاصـ 4

 الطبرانً والحاكم: عوؾ بن مالكـ 5
 أحمد: أنسـ 6
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 ابن أبً عاصم: علً بن أبً طالبـ 7

 عبد الرزاق: قتادةـ 8
 انظره فً نظم المتناثر: : ابن عمرـ 9

 انظره فً نظم المتناثر: أبو الدرداءـ 10
 انظره فً نظم المتناثر: ابن عباسـ 11
 انظره فً نظم المتناثر: جابر بن عبد هللاـ 12
 الطبرانً فً األوسط و الكبٌر:أبو أمامةـ 13
 انظره فً نظم المتناثر: واثلة بن األسقعـ 14
 انظره فً نظم المتناثر: عمرو بن عوؾ المزنًـ 15
 ابن تٌمٌة فً الفرق بٌن الفرق: أبو سعٌد الخدريـ 16
 ابن تٌمٌة فً الفرق بٌن الفرق: أبً بن كعبـ 17

: صححه محمد محً الدٌن عبد الحمٌد: "وقال أبو جعفر الكتانً
وقد .  وأعل ابن حزم جمٌع طرقه فً الفصل فً الملل و النحل 

أخرجه الحاكم من عدة طرق وقال هذه أسانٌد تقوم بها الحجة وقال 
الزٌن العراقً فً  تخرٌج أحادٌث اإلحٌاء أسانٌده جٌاد وفً فٌض 

قلت " القدٌر أن السٌوطً عده من المتواتر ولم أره  فً األزهار
وأما :  "وفً شرح عقٌدة السفارٌنً ما نصه: "وهو كما قال، ثم قال

الحدٌث الذي أخبر النبً صلى هللا علٌه وسلم أن أمته ستفترق إلى 
ثبلث وسبعٌن فرقة واحدة فً الجنة واثنان وسبعون فً النار فروي 

من حدٌث أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب وسعد بن أبً وقاص 

وابن عمرو وأبً الدرداء ومعاوٌة وابن عباس وجابر وأبً أمامة 
وواثلة وعوؾ بن مالك وعمرو بن عوؾ المزنً فكل هإالء قالوا 

واحدة فً الجنة وهً الجماعة ولفظ حدٌث معاوٌة ما تقدم فهو الذي 
ٌنبؽً أن ٌعول علٌه دون الحدٌث المكذوب على النبً صلى هللا 

قلت ٌرٌد به حدٌث العقٌلً وابن عدي عن أنس " هـ /علٌه وسلم
تفترق  أمتً على سبعٌن وإحدى وسبعٌن فرقة كلها فً الجنة إال 

فرقة واحدة وهً الزنادقة وقد أورده ابن الجوزي فً الموضوعات 
فً كتاب السنة وتبعه فً الآللا وقال ابن تٌمٌة ال أصل له بل هو 

موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحدٌث انظر شرح العقٌدة 

 قلت وصحح الحدٌث ابن تٌمٌة وابن قٌم الجوزٌة" .المذكورة
والذهبً واأللبانً فهو صحٌح مشهور وقد منعنا أن نحكم علٌه 
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تطبٌقا لقاعدتنا الذهبٌة . بالتواتر لتضعٌؾ ابن حزم لجمٌع طرقه

.    التً ذكرناها فً المقدمة
بدأ اإلسالم ؼرٌبا وسٌعود ؼرٌبا كما ": الحدٌث الثانً عشر-12

عن سعد بن أبً وقاص : قلت ونص الحدٌث" بدأ فطوبى للؽرباء
إن :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: رضً هللا عنه قال

اإلٌمان بدأ ؼرٌبا وسٌعود ؼرٌبا كما بدأ فطوبى ٌومبذ للؽرباء إذا 
أفسد الناس والذي نفس أبً القاسم بٌده لٌؤرزن اإلٌمان إلى بٌن 

 رواه أحمد والبزار "هذٌن المسجدٌن كما تؤرز الحٌة إلى جحرها

وأبو ٌعلى ورجال أحمد وأبً ٌعلى رجال الصحٌح قلت وأخرج 
مسلم الشطر األول عن أبً هرٌرة و ابن عمر فاخترنا هذه الزٌادة 

" نظم المتناثر"والحدٌث تفرد به الكتانً فً.وهً رواٌة متفق علٌها
: قلت وقد خرجناه كما ٌلً

أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي : أبو هرٌرةـ 1
 أحمد: ابن مسعودـ 2
الطبرانً وفٌه كثٌر بن مروان وله آخر عند أبً ٌعلى : أنسـ 3

 .وفٌه أبو معشر نجٌح
 .الطبرانً وفٌه عبس بن مٌمون وهو متروك: سلمانـ 4
 .الطبرانً فً المعاجم الثبلثة: سهل بن سعدـ 5
 الطبرانً فً األوسط والكبٌر وفٌه لٌث بن أبً سلٌم: ابن عباسـ 6
 .أحمد والطبرانً فً األوسط: ابن عمروـ 7

 مسلم والبزار: ابن عمرـ 8
 .الطبرانً فً األوسط وفٌه عبد هللا بن صالح كاتب اللٌث: جابرـ 9

أحمد والبزار وأبو ٌعلى وعنده آخر فً : سعد بن أبً وقاصـ 10
 .البزار وفٌه موسى بن عبٌد الربذي

 الترمذي وحسنه: عمرو بن عوؾـ 11
 الطبرانً وفٌه كثٌر بن مروان: واثلة  بن األسقعـ 12
الطبرانً وفٌه كثٌر بن مروان وله آخر عند : أبو أمامةـ 13

 .الطبرانً فً األوسط والكبٌر فٌه أبو ؼالب
 .الطبرانً وفٌه كثٌر بن مروان: أبو الدرداءـ 14

 .انظره فً نظم المتناثر: أبو سعٌدـ 15
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مجمع الزوابد وفٌه سلٌمان بن أحمد الواسطً وهو :أبو موسى ـ 16

 ضعٌؾ
 .البٌهقً فً شعب اإلٌمان: شرٌح بن عبٌد مرسبلـ 17
أحمد بإسناد ضعٌؾ : (وقٌل شٌبة)عبد الرحمن بن سنه ـ 18

 .والبزار والطبرانً
وفً شرح التقرٌب للسٌوطً كما تقدم عنه عده من :"قال الكتانً

األحادٌث المتواترة  ولم أره فً األزهار وانظر جمع الجوامع 
للسٌوطً وشرح اإلحٌاء فً الباب الثالث من كتاب العلم وهللا 

قال إسماعٌل بن محمد العجلونً فً : قلت." سبحانه وتعالى أعلم
أنس، جابر، وسعد بن أبً : قال النجم وفً الباب عن": كشؾ الخفا"

وقاص، وسهل بن سعد، وسلمان، وابن عباس، وابن عمر، وابن 
مسعود، وعمر، وعلً، وعمرو بن عوؾ، ووابل، وأبً أمامة، 

وأبً الدرداء،وأبً سعٌد، وأبً موسى وؼٌرهم قال فهو مشهور أو 
." متواتر

عن " ذم الخوارج واألمر بقتالهم" حدٌث: الحدٌث الثالث عشر-13

كنا عامدٌن إلى الكوفة مع علً بن أبً : أبً الوضبً  عباد قال
طالب، فلما بلؽنا مسٌرة لٌلتٌن أو ثبلث من حروراء شذ منا ناس 
كثٌر، فذكرنا ذلك لعلً، فقال، ال ٌهولنكم أمرهم فإنهم سٌرجعون 

قال، فحمد  هللا  علً بن أبً طالب وقال  {فلما قتل أهل النهروان}
إن خلٌلً أخبرنً أن قابد هإالء رجل مخدج الٌد على حلمة ثدٌه 

شعرات كؤنهن ذنب الٌربوع، فالتمسوه،فالتمسناه فلم نجده، فؤتٌناه 
ثالثا – إنا لم نجده، فقال التمسوه، فو هللا ما كذبت وال كذبت : فقلنا
أقلبوا ذا، أقلبوا : لم نجده، فجاء علً بنفسه، فجعل ٌقول: فقلنا– 

هللا أكبر، ال : ذا، حتى جاء رجل من الكوفة فقال، هو ذا، قال علً
هذا مالك، هذا : ٌؤتٌكم أحد ٌخبركم من أبوه؟ فجعل الناس ٌقولون

حسنه أحمد وأخرجه الحاكم بؤطول " مالك ٌقول علً ابن من هو؟

لم ٌخرجه السٌوطً وقال الكتانً فً . من هذا وقال صحٌح اإلسناد
قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً نصٌحته الكبرى ما " نظم المتناثر"

ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم فً الصحاح وؼٌرها من رواٌة : نصه

( 3أبو سعٌد الخدري،  (2علً بن أبً طالب،  (1: أمٌر المإمنٌن
سهل بن حنٌؾ،  
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رجل : علً بن أبً طالب الحدٌث الطوٌل وفٌه أن الخوارج منهم-1

أخرجه أحمد : له عضد لٌس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي  والنسابً وابن ماجه وفً 

 .فٌهم رجل مخدج: رواٌته
مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسابً : أبو سعٌد الخدري- 2

بٌنا نحن عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو : وابن ماجه بلفظ
ٌقسم قسما أتاه ذو الخوٌصرة، وهو رجل من تمٌم، فقال ٌا رسول 

وٌلك فمن ٌعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم : هللا، العدل، فقال
: ٌا رسول هللا أتؤذن فٌه فؤضرب عنقه، فقال: أكن أعدل، فقال عمر

دعه فإن له أصحابا ٌحقر أحدكم صالته مع صالتهم، وصٌامه مع "

إن من ضبضا هذا أو فً : صٌامكم، وفً لفظ قال علٌه السالم
عقب هذا، قوما ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز حناجرهم ٌمرقون من 

الدٌن مروق السهم من الرمٌة، ٌقتلون أهل اإلسالم، وٌدعون أهل 
 ."األوثان، لبن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد

أحمد والبخاري ومسلم والنسابً بلفظ سمعته : سهل بن حنٌؾ- 3
ٌخرج منه قوم : "وأهوى بٌده قبل العراق: صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم، ٌمرقون من اإلسبلم مروق السهم 
" من الرمٌة

أخرجه مسلم وأبو : بلفظ حدٌث ابن مسعود: أبو ذر الؽفاري- 4
داود وابن ماجه 

. انظره فً نظم المتناثر: سعد بن أبً وقاص- 5
ٌنشؤ نشء ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز : ابن ماجه بلفظ: ابن عمر- 6

تراقٌهم كلما خرج  قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، حتى ٌخرج فً 
ٌخرجون من الدٌن : "أعراضهم الدجال وفً رواٌة البخاري

. "كخروج السهم من الرمٌة
بلفظ ٌخرج فً آخر الزمان قوم أحداث أسنان، : ابن مسعود- 7

سفهاء األحبلم، ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز تراقٌهم، ٌقولون من خٌر 
أخرجه " قول البرٌة، ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة

الترمذي وابن ماجه 

أحمد وفٌه شهر بن حوشب : عبد هللا بن عمرو- 8
. أخرجه أحمد والحاكم" الخوارج كبلب النار: "بلفظ: أبو أمامة- 9
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أحمد وابن ماجه " الخوارج كبلب النار: "بلفظ: ابن أبً أوفىـ 10

. والحاكم
أخرجه أبو داود و ابن ماجه و فً :أنس بن مالك وأبو سعٌدـ 11

 رواٌة ابن ماجه فٌه رجل مخدج
 .بلفظ حدٌث أبً سعٌد أخرجه ابن ماجه: جابر بن عبد هللا ـ 12
 .أخرجه النسابً: شرٌك  بن شهابـ 13
 .أخرجه ابن ماجه بسند ضعٌؾ:ابن عباس ـ 14

وقال فً رسالة الفرقان ما نصه واألحادٌث فً ذمهم :"قال الكتانً
ٌعنً الخوارج واألمر بقتالهم كثٌرة جدا وهً متواترة عند أهل 

الحدٌث مثل أحادٌث الرإٌة وعذاب القبر وفتنته وأحادٌث الشفاعة 

". هـ/والحوض
القبضتٌن من ذرٌة آدم حدٌث ٌوم : الحدٌث الرابع عشر-14

عن أنس رضً : نص الحدٌث" هإالء فً الجنة وال أبالً"المٌثاق
إن هللا عز وجل قبض ":هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

فً النار وال : فً الجنة برحمتً، وقبض قبضة فقال: قبضة فقال
أخرجه أبو ٌعلى والعقٌلً وابن عدي والدوالبً وصححه " أبالً

خلق هللا آدم حٌن خلقه فضرب كتفه الٌمنى، "وفً رواٌة . األلبانً
فؤخرج ذرٌة بٌضاء كـؤنهم الذر، وضرب كتفه الٌسرى فؤخرج 

إلى الجنة وال : ذرٌة سوداء كؤنهم الحمم، فقال للذي فً ٌمٌنه
 أخرجه "إلى النار وال أبالً: أبالً، وقال للذي فً كتفه الٌسرى

قطؾ األزهار "ه السٌوطً فً بٌض لهكذا . أحمد وابن عساكر
: ولم ٌخرجه  قلت خرجناه كما ٌلً" المتناثرة فً األخبار المتواترة

أخرجه البزار وابن مردوٌه واآلجرى فً الشرٌعة : أنس-1
مالك، وأحمد،والبخاري فً التارٌخ وأبو داودوالترمذي : عمر- 2

والنسابً وابن جرٌر وابن المنذر، وابن أبً  حاتم وابن حبان 
واآلجرى فً الشرٌعة وأبو الشٌخ والحاكم وابن مردوٌه والآللا 

. والبٌهقً
السٌوطً  فً الدر المنثور والفرٌابً والحكٌم  : أبو هرٌرة- 3

الترمذي فً نوادره 

الفرٌابً : على بن أبً طالب- 4
الفرٌابً والسٌوطً فً الدر المنثور :  ابن عمرو-5
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الفرٌابً : هشام بن حكٌم- 6 

الفرٌابً : عثمان بن قٌس- 7
الفرٌابً : جابر- 8
الفرٌابً : عمران بن حصٌن- 9

البزار والطبرانً والفرٌابً والسٌوطً فً الدر : ابن عمر- 10
المنثور 

السٌوطً فً الدر المنثور : ابن عباسـ 11
 السٌوطً فً الدر المنثور: ابن مسعودـ 12
 السٌوطً فً الدر المنثور: أبو الدرداءـ 13
 السٌوطً فً الدر المنثور: قتادة السلمًـ 14

 السٌوطً فً الدر المنثور: أبو أمامةـ 15
 السٌوطً فً الدر المنثور:  سلمان موقوفاـ 16
 أبو سعٌد الخدري البزار والطبرانً وابن مردوٌهـ 17
 أحمد: رجل من الصحابة ٌقال له أبو عبد هللاـ 18
 الطبرانً فً الكبٌر: أبو موسى  األشعريـ 19

هكذا ٌتبٌن تواتر الحدٌث رؼم أنه لم ٌخرجه ال السٌوطً فً قطؾ 
األزهار وال الكتانً فً نظم المتواتر بٌنما لم ٌجنح إلٌه الزبٌدي فً 

. لقط الآللا المتناثرة
عن عبد هللا بن ونصه : الحوض:  الخامس عشر حدٌث -15

أنا : مسعود رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

فرطكم  على الحوض ولٌرفعن رجل منكم ثم  لٌختلجن دونً فؤقول 
أخرجه " ٌا رب أصحابً فٌقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك

السٌوطً فً قطؾ األزهار المتناثرة وأخرجه الزبٌدي فً لقط 
 صحابٌا كما أخرجه الحافظ الكتانً فً 50الآللا المتناثرة عن 

: قلت رواه"  نظم المتناثر"
أخرجه البخاري ومسلم  : أنسـ 1
   أخرجه الشٌخان:أسٌد بن حضٌرـ 2
 الشٌخان: جندب بن عبد هللا بن سفٌان البجلًـ 3
 الشٌخان: حارثة بن وهبـ 4

 الشٌخان: سهل بن سعدـ 5
 الشٌخان: عبد هللا بن زٌدـ 6
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 البخاري ومسلم: ابن  عمرـ 7

 البخاري ومسلم: ابن عمروـ 8
 البخاري ومسلم: ابن مسعودـ 9

 البخاري ومسلم:  بن شداددالمستورـ 10
 البخاري ومسلم: أبو هرٌرةـ 11
 البخاري ومسلم: أسماء بنت أبً بكرـ 12
 البخاري: ابن عباسـ 13
 مسلم والترمذي وابن أبً عاصم واآلجرى فً الشرٌعة: ثوبانـ 14
 مسلم: جابر بن سمرةـ 15
 مسلم وابن أبً عاصم واآلجرى فً الشرٌعة: حذٌفة بن الٌمانـ 16

 وهو فً البخاري (بن عامر )مسلم وقال الكتانً: عقبة بن نافعـ 17
 مسلم: أبو ذر الؽفاريـ 18
 مسلم واآلجرى فً الشرٌعة: أبو سعٌدـ 19
 مسلم: عابشةـ 20
 مسلم: أم سلمةـ 21
 أبو عوانه: أبو بكر الصدٌقـ 22
 "الشعب"البٌهقً فً : عمر بن الخطابـ 23
 "الشعب"البٌهقً فً: عتبة بن عبد السلمىـ 24
 أبو نعٌم: علً بن أبً طالبـ 25
 الترمذي: سمرة بن جندبـ 26

 الحاكم: أسامة بن زٌدـ 27
 الحاكم: حمزة بن عبد المطلبـ 28
 الحاكم: زوجته خولة بنت قٌسـ 29
 الحاكم: خباب بن  األرتـ 30
  الحاكم:زٌد بن أرقمـ 31
 الحاكم: عابد بن عمروـ 32
 الحاكم: كعب بن عجرةـ 33
 الحاكم: لقٌط بن عامر ـ 34
 الحاكم: أبو برزةـ 35

 أخرجه البزار: برٌدةـ 36
 الطبرانً: أبً بن كعبـ 37
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 الطبرانً: البراء بن عازبـ 38

 الطبرانً: جابر بن عبد هللاـ 39
 الطبرانً: حذٌفة بن أسٌدـ 40
 الطبرانً: الحسن بن علً ـ 41
 الطبرانً: زٌد بن ثابتـ 42
 الطبرانً: سلمان الفارسًـ 43
 الطبرانً: أبو أمامةـ 44
 الطبرانً : أبو بكرةـ 45
 الطبرانً: أبو الدرداءـ 46
 الطبرانً: أبو مسعودـ 47

 أبو زرعة الدمشقً : سوٌد بن جبلة الفزاريـ 48
 ابن حبان: العرباض بن سارٌةـ 49
 ابن أبً الدنٌا:  النواس بن سمعانـ 50

( 51: نقبل عن إحٌاء علوم الدٌن" نظم المتناثر"قلت زاد الكتانً فً 
أوس بن األرقم وهو أخو  (53جبٌر بن مطعم،  (52أبو لبابة، 

زٌد بن أبً أوفى وهو أخو عبد هللا بن أبً  (54خوٌز بن األرقم، 
عبد  (57الصنابحً بن األعسر،  (56سوٌد بن عامر،  (55أوفى 

هللا الصنابحً وهو ؼٌر الذي قبله وؼٌر أبً عبد هللا الصنابحً 
سمرة بن جنادة السوابً وهو ولد جابر بن سمرة،  (58التابعً 

( 61.أخرجه أحمد: قتادة (60البخاري، : حارثة بن وهب (59

 بن شداد، دالترمذي وقال وفً الباب عن المستور: الحسن بن سمرة
الحاكم : عبادة بن الصامت (63الحاكم، : أبو بسرة الهذلً (62

. ابن معاوٌة (65جرٌر  (64وأخرجه عن 
 خمسة وستٌن راوٌا بٌنما اقتصر السٌوطً على 65هكذا بلؽنا 

 .الموفقتعالى وهللا . (57)خمسٌن والكتانً على سبعة وخمسٌن 
إنه ال ٌشك فً تواتر هذا الحدٌث إال مرتاب أو جاحد وهو : تنبٌه

ٌرد على جمال البنا الذي أنكر وجود الحوض فً لقاء مع الدكتور 
هكذا "طارق السوٌدان فً حلقة تبث على الهوى فً قناة الرسالة 

كما ٌرد على أخٌنا حدأمٌن ولد الخرشً هدانً هللا " علمتنً الحٌاة

 . وإٌاه للتمسك بالسنة عند فساد األمة
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 تفردنا بإخراجه "اإلٌمان بالقدر: "الحدٌث  السادس عشر-16

أتٌت أبً بن كعب، فقلت : عن ابن الدٌلمً، قالعلٌه ألهمٌة التنبٌه 

قد وقع فً نفسً شًء من القدر، فحدثنً لعل هللا أن ٌذهبه من : له
لوأن هللا عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو : قلبً، فقال

ؼٌرظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خٌرا لهم من أعمالهم، ولو 
ذهبا فً سبٌل هللا ما قبله هللا منك حتى تإمن   أنفقت مثل أحد

بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم ٌكن لٌخطبك، وأن ما أخطؤك لم ٌكن 
لٌصٌبك، ولو مت على ؼٌر هذا لدخلت النار، قال، ثم أتٌت عبد هللا 
بن مسعود، فقال مثل ذلك قال ثم أتٌت حذٌفة بن الٌمان، فقال مثل 
ذلك، ثم أتٌت زٌد بن ثابت فحدثنً عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 وهو فً المشكاة وعن عابشة ; رواه أحمد وأبو داود"مثل ذلك
ستة ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنها قالت

الزابد فً كتاب هللا، والمكذب : لعنتهم ولعنهم هللا وكل نبً مجاب
بقدر هللا، والمتسلط بالجبروت لٌعز من أذله هللا وٌذل من أعزه 

هللا، والمستحل لحرم هللا، والمستحل من عثرتً ما حرم هللا 
 رواه البٌهقً فً المدخل ورزٌن فً كتابه وعنهما "والتارك لسنتً

صاحب المشكاة ورواه الترمذي والطبرانً والحاكم وصححه 
: رواه. ووافقه الذهبً

ال ٌإمن عبد ": جابر بن عبد هللا عن النبً صلى هللا علٌه وسلمـ 1
ٌعلم أن ما أصابه لم ٌكن  حتى ٌإمن بالقدر خٌره وشره حتى

. أخرجه ابن عدي والترمذي" لٌخطبه وأن ما أخطؤه لم ٌكن لٌصٌبه

أخرجه أحمد واآلجري فً الشرٌعة وابن أبً : عبادة بن الصامتـ 2
 عاصم

 أخرجه ابن عساكر وابن عبد البر: أومحجبـ 3
 أخرجه أبو ٌعلى والخطٌب البؽدادي: أنسـ 4
آخر أخرجه الطبرانً فً األوسط والحاكم بلفظ : أبو هرٌرةـ 5

 الزمان الكالم فً القدر لشرار أمتً فً آخر

 أخرجه الطبرانً وابن عدي باللفظ السابق: ابن مسعودـ 6
 أخرجه ابن عدي باللفظ المتقدم: ثوبانـ 7

  باللفظ المتقدميأخرجه ابن عد: عمرـ 8
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سٌكون فً "الحاكم وصححه ووافقه الذهبً واأللبانً بلفظ : سعدـ 9

 ."أمتً أقوام ٌكذبون بالقدر
ال ٌزال أمر هذه : "أخرجه ابن حبان والحاكم بلفظ: ابن عباسـ 10

 ".األمة مواتٌا أو مقاربا ما لم ٌتكلموا فً  الولدان والقدر

 أخرجه الطبرانً وابن منده وابن مردوٌه: أبو زرارةـ 11
 أخرجه ابن منده وابن مردوٌه: أبو زٌاد األنصاريـ 12
ولكل ":أخرجه البزار وابن المنذر وألحمد عنه بلفظ:ابن عمرـ 13

أمة مجوس ومجوس أمتً الذٌن ٌقولون ال قدر، إن مرضوا فال 
 "تعودوهم، وإن ماتوا فال تشهدوهم

أخرجه الطبرانً وابن أبً عاصم والضٌاء المقدسً : أبو أمامةـ 14

 ".المختاره"فً 
أخرجه أحمد : حدٌث ابن عمر: حذٌفة بلفظـ 15
 وقد نزول الرب إلى السماء الدنٌا: الحادٌث السادس عشر-16

بٌنها الدارقطنً فً كتاب النزول والبللكابً فً شرح السنة وابن 
 :وقد تفردنا بتخرٌجه كما ٌلً. خزٌمة فً التوحٌد

 : النزول فً كل لٌلة فً الثلث األخٌر- أ

قال النبً صلى هللا علٌه : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه  قال
ٌنزل ربنا تبارك وتعالى كل لٌلة إلى سماء الدنٌا، حٌن ٌبقى :"وسلم

من ٌدعونً فؤستجٌب له، من ٌسؤلنً : ثلث اللٌل اآلخر، فٌقول
 أخرجه مالك وعنه البخاري "فؤعطٌه، من ٌستؽفرنً فؤؼفر له

ومسلم وأبو داود والترمذي وابن نصر فً قٌام اللٌل والبٌهقً فً 
 .السنن وفً األسماء والصفات وأحمد والدارمً وابن ماجه

أخرجه أحمد وأبو داود والدارمً وابن : علً بن أبً طالب- 1
خزٌمة وابن حبان وابن أبً عاصم والدارقطنً فً النزول 

. والبللكابً والبزار 
أخرجه أحمد وأبو داود والدارمً وابن خزٌمة : جبٌر بن مطعم- 2

. وابن حبان واآلجري وابن أبً عاصم والدارقطنً
 أخرجه  أبو داود وابن خزٌمة وابن حبان :جابر بن عبد هللا- 3

. وابن أبً عاصم والدارقطنً

 أخرجه الدارقطنً فً النزول واآلجري فً :عبد هللا بن مسعود-4
. الشرٌعة وابن خزٌمة فً التوحٌد والدارمً
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أخرجه أحمد ومسلم والدارمً فً السنن وابن : أبو هرٌرة- 5

خزٌمة وابن أبً عاصم فً صبلة المسافرٌن وابن ماجه واألجري 
فً الشرٌعة وله ثبلثة وأربعون إسنادا عن أبً هرٌرة وكذلك 

. أخرجه ابن حبان والنسابً واألصبهانً
 أخرجه مسلم وأبو عوانه وعنه الهٌثمً :أبو سعٌد  الخدري- 6

وأحمد والدارقطنً وابن أبً عاصم  فً صبلة المسافرٌن وابن 
حبان واآلجري فً الشرٌعة                                                                         

أحمد وابن خزٌمة  والدارمً وابن : رفاعة بن عرابة الجهنًـ 7
 واآلجري .ماجه وابن أبً عاصم والبللكابً

أخرجه ابن عاصم والبللكابً              : أبو ثعلبة الخشنًـ 8

. ابن أبً عاصم والبللكابً: عمر بن عبسةـ 9
. الترمذي والبللكابً: عقبة بن عامر الجهنًـ 10
أخرجه مالك فً الموطإ وأحمد فً : سهل بن سعد الساعدي-ـ 11

. مسنده والبخاري ومسلم فً الصحٌحٌن
أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً : وابل بن حجر- 12

والدارمً وإبن الجارود والبٌهقً وابن خزٌمة وصححه األلبانً فً 
.  اإلرواء

أخرجه  أحمد : عقبة بن عامر  أبً العاصً الثقفً- 13
والدارقطنً  

أخرجه أحمد والدارقطنً  :  عثمان بن أبً العاص الثقفًـ 14

أخرجه الدارقطنً وابن جرٌر فً التفسٌر  : أبو الدرداء- 15
 أخرجه الدارقطنً: سلمة بن عبد الحمٌد بن ٌزٌد بن سلمةـ 16

. والخطٌب فً التارٌخ وفً سنده لٌن
 :نزوله فً لٌلة النصؾ من شعبان

أبو بكر الصدٌق أخرجه الدارقطنً وابن أبً عاصم وصحح - 17
.  األلبانً معناه وضعؾ إسناده

. الدارقطنً وابن أبً عاصم: معاذ بن جبل- 18
. الدارقطنً: أبو إدرٌس الخوالنً- 19
أخرجه الدارقطنً وأحمد وابن عبد البر فً التمهٌد : عابشة- 20

. وأصله فً مسلم
. الدارقطنً : مكحول مرسبل - 21



 Page 48 فتح الرب الساتر
 

. الدارقطنً : كعب األحبار-22

الحضرمً عن نفسه وعن النبً صلى هللا علٌه :  كثٌر بن هرة- 23
وسلم 

. الدارقطنً بإسناد ضعٌؾ: و موقوفا (مرفوعا) 
الدارقطنً وابن أبً عاصم وابن ماجه : أبو موسى األشعري-24

. وصحح األلبانً معناه و ضعؾ إسناده
 :نزوله إلى السماء الدنٌا ٌوم عرفة

.  الدارقطنً : أم سلمة موقوفا- 25
 وأصله فً مسلم "فً التمهٌد"ابن عبد البر : عابشة- 26

فهذه ستة وعشرون إسنادا تقر وتثبت أن هللا جل وعبل ٌنزل إلى 

السماء الدنٌا فمروا نزوله كما جاء من دون تشبٌه وال تكٌٌؾ وال 
تعطٌل وال تؤوٌل فكل ما ٌخطر ببالك فاهلل بخبلؾ ذلك ألنك 

بوصفك مخلوقا لن ٌخطر ببالك إال صفة مخلوق وهللا ؼٌر مخلوق 
 وهو مخالؾ لمخلوقاته وصفاته كذلك مخالفة لصفات مخلوقاته

. {لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر}انطبلقا من قوله تعالى 

كتاب الطهارة  (3
سبل النبً صلى هللا علٌه وسلم عن ماء البحر ":حدٌث- 20
مالك عن  :نص الحدٌث" هو الطهور ماإه الحل مٌتته":فقال

صفوان بن سلٌم عن سعٌد بن سلمة من آل بنً األزرق عن المؽٌره 
بن أبً برده وهو من بنً عبد الدار أنه سمع أبا هرٌرة رضً هللا 

ٌا : عنه ٌقول جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال
رسول هللا  إنا نركب البحر، ونحمل معنا القلٌل من الماء، فإن 

توضؤنا به عطشنا، أفنتوضؤ به؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه 
رواه " هو الطهور ماإه، الحل مٌتته "وعلى آله وصحبه وسلم

حدٌث متواتر  "مالك فً الموطإ ومن طرٌقه رواه أحمد واألربعة

قطؾ األزهار المتناثرة فً "أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً 
نظم "وأقره الحافظ أبو جعفر  الكتانً فً كتابه " األخبار المتواترة

وقال نقبل عن السٌوطً كما أخرجه " المتناثر فً الحدٌث المتواتر
: قلت رواه (10)عن عشرة " الحافظ الزبٌدي فً لقط الآللا
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أبو هرٌرة أخرجه مالك وابن أبً شٌبة والبخاري وأبو داود ـ 1

والترمذي والنسابً والدارمً وابن ماجه وابن الجارود والحاكم 
 .والدارقطنً والبٌهقً

. البن حجر" وفً تلخٌص الحبٌر"الحاكم والدارقطنً : علًـ 2
أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم : جابر بن عبد هللاـ 3

 .وأبو ٌعلى وابن السكن والطبرانً.والدارقطنً
 .أحمد والبزار والدارقطنً وكشؾ االستار للهٌثمً: ابن عباسـ 4
الحاكم والدارقطنً كما فً تلخٌص الحبٌر البن : ابن عمروـ 5

 .حجر
الدارقطنً  بسند ضعٌؾ مرفوعا وابن أبً : أبو بكر الصدٌقـ 6

 .شٌبة موقوفا وصحح الدارقطنً وابن حبان وقفه
 عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ والدارقطنً: أنسـ 7
 .الدارقطنً كما فً تلخٌص الحبٌر البن حجر: ابن عمرـ 8
 .الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: عبد هللا المدلجً ـ 9

الترمذي وأعله باالرسال ألنه عن أبً : أبو الفارسًـ 10
. الفارسً وقال الحافظ فً التلخٌص رواه عنه البٌهقً

. مصنؾ عبد الرزاق الصنعانً: مرسل سلٌمان بن موسىـ 11
. مصنؾ عبد الرزاق الصنعانً: ٌحً بن أبً كثٌرـ 12
. الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: العركًـ 13
البزار وعنه الهٌثمً :  موسى بن سلمهـ 14

. ابن أبً شٌبة: بعض بنً مدلجـ 15
قلت هذا حدٌث صحٌح ثابت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من 
طرق شتى وهذا ٌفٌد العلم والعمل رؼم ما وقع من تعلٌل البعض له 

فهل بهذه الطرق ٌرتقً إلى العلم و التواتر أم أنه ٌرتقً إلى الصحة  
" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر" فقط قال الحافظ الكتانً فً 

وفً شرح الموطإ للزرقانً فً شرح الطهور للوضوء الكبلم على 
وهذا الحدٌث أصل من أصول اإلسبلم  تلقته : "هذا الحدٌث ما نصه

األبمة بالقبول وتداوله فقهاء األمصار فً سابر األعصار  فً جمٌع 
األقطار ورواه األبمة الكبار مالك والشافعً وأحمد وأصحاب السنن 

األربعة والدارقطنً والحاكم وؼٌرهم من عدة طرق وصححه ابن 
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 حسن صحٌح :الترمذي خزٌمة وابن حبان وابن منده وؼٌرهم وقال

. هـ/حدٌث صحٌح: وسؤل البخاري فقال
قال : قلت وقال الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر وقل الحمٌدي

هذا الحدٌث نصؾ علم الطهارة فالظاهر أنه متواتر وهللا : الشافعً
. أعلم
ال ٌقبل هللا صالة بؽٌر طهور وال "التاسع عشر : الحدٌثـ 19

دخل عبد هللا : عن مصعب بن سعد، قال ونصه" صدقة من ؼلول

أال تدعو هللا لً، : بن عمر على ابن عامر ٌعوده وهو مرٌض فقال
إنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : ٌا ابن عمر؟ قال

ال تقبل صالة بؽٌر طهور، وال صدقة من ؼلول كنت على :"ٌقول

هذه رواٌة مسلم والحدٌث أخرجه الحافظ السٌوطً فً " البصرة

كما أخرجه الحافظ " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"
وأخرجه " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"أبو جعفر الكتانً فً
 :عن عشرة قلت رواه" لقط الآللا"الحافظ الزبٌدي فً 

. أخرجه مسلم وابن ماجه  وابن أبً شٌبة وأبو عوانه:ابن عمر- 1
أخرجه أبو داود والنسابً وابن ماجه : أسامة بن عمٌر- 2

. والطبرانً وابن أبً شٌبة
. ابن ماجه وابن أبً شٌبة وأبو عوانه: أنس- 3
.  لعله أبو بكرة الثقفً قلتابن ماجه: أبو بكر-  4
. الطبرانً: الزبٌر بن العوام- 5

. الطبرانً: ابن مسعود- 6
الطبرانً : عمران بن حصٌن- 7
الطبرانً وأبو عوانه والبٌهقً : أبو سعٌد الخدري- 8
.. أبو داود وأبو عوانه والبزار والهٌثمً: أبو هرٌرة- 9

. الخطٌب البؽدادي: الحسن بن علً بن أبً طالب-  10
. أخرجه الحارث بن أبً أسامه مرسبل:الحسن البصري-  11
. الحارث بن أبً أسامه مرسبل: أبو قبلبه - 12
. ابن أبً شٌبة فً مصنفه موقوفا: عمر- 13
. ابن أبً شٌبة فً مصنفه موقوفا : ابن مسعود- 14

قلت وقد اكتفى الكتانً بما فً قطؾ األزهار دون زٌادة أو نقصان 
. قلت كما رواه ابن ماجه عن أبً بكرة الثقفً
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. كما فً مسند أبً عوانه: أبو بكر الصدٌق-   15

                                                                                   قتادة كما فً مسند الفردوس للدٌلمً قلت هكذا ٌزٌد عدد رواة  ـ 16
الحدٌث على رواٌة السٌوطً والكتانً فتصل إلى ستة عشر وهذا 

. أعلمتعالى حد للتواتر وهللا 
أخرجه ":  ال وضوء لمن لم ٌذكر اسم هللا علٌه:  "حدٌث  (د

قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "جبلل  الدٌن السٌوطً فً 
 وأقره الكتانً فً" المتواترة

  :وخرجناه كما ٌلً" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر "
. أخرجه الترمذي والحاكم: سعٌد بن زٌد- 1
. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم: أبو سعٌد- 2

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والداقطنً : أبو هرٌرة- 3
. والحاكم والبٌهقً

. الطبرانً: أبو سبرة - 4
. أحمد والترمذي وابن ماجه: سهل بن سعد-  5
" معرفة الصحابة"أبو موسى فً : أم سبرة-  6
" معرفة الصحابة"أبو موسى فً : عبد الملك-  7
. ابن حبٌب األندلسً والترمذي: أنس- 8

وقد أورد الحافظ ابن حجر فً : "قلت وزاد الكتانً  فً نظم المتناثر
حدٌث االصل من حدٌث أبً " تخرٌج أحادٌث  الرافعً الكبٌر

 أبً سعٌد وسعٌد بن زٌد وعابشة :هرٌرة ثم قال وفً الباب عن

 وسهل بن سعد وأبً سبرة وعلً وأنس ثم ساقها وتكلم  على طرقها
وما فٌها من الضعؾ وقال فً آخر كبلمه والظاهر أن مجموع 

األحادٌث ٌحدث بها قوة تدل على أن له أصبل  وقال أبو بكر بن أبً 
 ولكنه : ثبت لنا أن النبً صلى هللا علٌه وسلم  قاله، قال البزار:شٌبة

مإول ومعناه أنه فضل على وضوء من لم ٌذكر اسم هللا ال على أنه 
ال ٌجوز وضوء من لم ٌسم ولما قال النووي فً األذكار جاء فً 

 ال أعلم فً :التسمٌة أحادٌث ضعٌفة ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال
التسمٌة فً الوضوء حدٌثا ثابتا قلت قال الحافظ ابن حجرفً 

ال ٌلزم من نفً ": تلخٌص الحبٌر  تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر"

العلم ثبوت العدم وعلى التنزل ال ٌلزم من نفً الثبوت ثبوت 
الضعؾ الحتمال إٌراد بالثبوت الصحة فبل ٌنتفً الحكم وعلى 
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التنزل ال ٌلزم  من نفً الثبوت عن كل فرد نفٌه عن المجموع وقال 

 قال أبو :بعد ما ساق األحادٌث الواردة فً التسمٌة كلها ما نصه
 أحادٌث الباب إما صحٌح ؼٌر صرٌح وإما صرٌح :الفتح الٌعمري

.  ؼٌر صحٌح
 ٌثبت مجموعها ما ٌثبت بالحدٌث الحسن وهللا :وقال ابن الصبلح

هـ وقال المنذري فً الترؼٌب بعد أن ساق هذا الحدٌث من /أعلم
وفً الباب أحادٌث كثٌرة : حدٌث أبً هرٌرة وسعٌد بن زٌد ما نصه

ال ٌسلم شًء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب 
 هذا تقرٌر من الحافظ الكتانً نضر هللا وجهنا وإٌاه ونحن ،هـ /قوة

نعلم بؤن الحدٌث محل خبلؾ فً ثبوته بٌن المحدثٌن أصحاب 

التعدٌل والتجرٌح والتعلٌل والتصحٌح وقد بٌنا أن اإلمام أحمد نقل 
 سؤلت أبا عبد هللا عن التسمٌة فً الوضوء :عنه ابنه عبد هللا قال

 ال ٌثبت حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌه شًء، سؤلته عن :فقال
 .الذي  ٌنسً التسمٌة عند الوضوء؟ قال أبو عبد هللا ٌجزبه ذلك

حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم فً التسمٌة لٌس إسناده بقوي إال 
  أن الحدٌث "اإلشعاع  واإلقناع بمسابل اإلجماع"أننا بٌنا فً كتابنا 

حسنه البعض وصححه البعض اآلخر فٌصلح االحتجاج به إال أنه 
.   ؼٌر متواتر ٌقٌنا

فعل السواك والحث علٌه فً ":أحادٌث: العشرون :الحادٌث- 20
ونص الحدٌث عن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا " وؼٌره الوضوء

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم :"عنهما قال
أخرجه أحمد والبخاري " إذا قام من اللٌل ٌشوص فاه بالسواك

كنا نإمر ":ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه وفً رواٌة
أبو جعفر والحدٌث أخرجه الحافظ "بالسواك إذا قمنا من اللٌل

 فقال عند "نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الكتانً فً كتابه 
عن كثٌر من الصحابة كما أخرجه السٌوطً عن : 26الحدٌث رقم 

:  والزبٌدي رواه كل من28
. أخرجه الدٌلمً قال الترمذي وفً الباب عن حذٌفة: حذٌفةـ 1
الطبرانً قال الترمذي وفً الباب عن ابن عباس : ابن عباسـ 2

ومسلم وأبو داود وابن ماجه قلت . وابن حجر فً المطالب العالٌة
 .والحاكم
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  الطبرانًرواه: أخٌه الفضل بن العباس-  3 

أخرجه ابن حبان والبزار وقال الترمذي وفً الباب عن : عابشةـ 4
 .وأبو داود والحاكم وابن السكن والطبرانً وابن ماجهورواه عابشة 

أخرجه مالك فً الموطإ موقوفا والشافعً والبٌهقً :أبً هرٌرةـ 5
وابن خزٌمة وابن حبان وأحمد والنسابً وصححه فً  التٌسٌر 

وحسنه المنذري والحاكم وضعفه النووي وابن الصبلح وهو متفق 
علٌه باسناد آخر وأبو داود والترمذي وأبو عوانه والدارمً 

 .والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار وابن ماجه والطٌالسً
أخرجه الدٌلمً قال الترمذي وفً الباب عن أبً : أبً أٌوبـ 6

 وأبو نعٌم.أٌوب

 أبو داود وصححه ابن السكن: عمار بن ٌاسرـ 7
 أخرجه الدٌلمً وقال الترمذي وفً الباب عن أم سلمه: أم سلمةـ 8
 "نظم المتناثر"عزاه الكتانً له  فً :  أبً الدرداءـ 9

أخرجه الدٌلمً وفً الباب عند الترمذي عن أبً : أبً أمامهـ 10
. أمامه
 .أخرجه أبو نعٌم فً السواك: سهل بن سعدـ 11
 "نظم المتناثر"عزاه الكتانً له فً :  بن مطعمـ12
 "نظم المتناثر "عزاه الكتانً فً  :أبً الطفٌلـ 13

أخرجه أبو نعٌم فً السواك قال الترمذي  وفً الباب عن : أنسـ 14
 .أنس والبٌهقً

" نظم المتناثر"عزاه له الكتانً فً : المطلب بن عبد هللاـ 15

  .النسابً: أبً سعٌد ـ 16
وأبو داود وقال " السواك"الطبرانً وأبو نعٌم فً : ابن عمرـ 17

وأحمد  الترمذي فً الباب عن ابن عمر وأخرجه الطحاوي
" السواك"أخرجه أبو نعٌم فً : جابرـ 18
. أخرجه الطبرانً وحسنه المنذري وأحمد والطحاوي: علًـ 19
أخرجه  الدٌلمً وعند الترمذي قال فً الباب : ثلة بن األسقعاوـ 20
. عنه
 "نظم المتناثر "عزاه الكتانً فً : رافع بن خدٌجـ 21

أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً وابن : عامر بن ربٌعةـ 22
 .ماجه وابن خزٌمة وعلقه البخاري
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 قال الترمذي وفً الباب عنه : ابن عمروـ 23

 أخرجه أحمد والحاكم والبٌهقً: العباس بن عبد المطلبـ 24
 .أخرجه  الدٌلمً وقال الترمذي وفً الباب عنه: أبً موسىـ 25
 "نظم المتناثر"عزاه له الكتانً فً :  ابن مسعودـ 26
 "نظم المتناثر"عزاه الكتانً فً : ابن خٌرة الصنابحًـ 27
 " نظم المتناثر  "عزاه له الكتانً فً: معاذـ 28

أخرجه أبو داود والترمذي والنسابً قال : زٌد بن خالد الجهنًـ 29
 .الترمذي وفً الباب عن زٌد بن خالد وأخرجه الطحاوي والبٌهقً

 "نظم المتناثر "محٌرٌز عزاه الكتانً له فً ـ 30

اإلمام أحمد فً مسنده وقال الترمذي وفً : ثمام بن العباسـ 31

 الباب عنه
 .ابن أبً شٌبة: حسان بن عطٌة ـ 32
أحمد انظره فً المطالب العالٌة ومجمع : قثم بن العباس ـ 33

 .الزوابد
 .أحمد والطحاوي: رجل من الصحابة لم ٌسمـ 34
 أخرجه أحمد: زٌنب بنت جحشـ 35
رواه أحمد وفً الباب عنها عند الترمذي ورواه بن : أم حبٌبةـ 36

 .أبً شٌبة فً تارٌخه
 الطبرانً: جعفر بن أبً طالبـ 37
 .أخرجه ابن منٌع فً مسنده: أسامة بن زٌدـ 38

هذا الحدٌث أخرجه السٌوطً وتواتره معنوي كما بٌنا ذلك فً كتابنا 
لوال أن أشق ": ولفظ السٌوطً"اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"

على أمتً ألمرتهم بالسواك عند كل صالة وفً لفظ عند كل 
". وضوء

. مسدد فً مسنده وابن حجر فً المطالب العالٌة: ابن الزبٌرـ 39
أخرجه  أبو داود وابن منده فً مسنده : عبد هللا بن حنظلةـ 40

 .والحاكم
أخرجه الدٌلمً فً مسند الفردوس وقال :أبو بكر الصدٌقـ 41

 .الترمذي وفً الباب عن أبً بكر الصدٌق

 .الطبرانً بسند ضعٌؾ: معاوٌةـ 42
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صفة وضوء النبً صلى :حدٌث : الواحد والعشرون: الحدٌث: 21

هللا علٌه وسلم وفٌها كلها فضل المضمضة واالستنشاق وفً أكثرها 
. ؼسل الٌدٌن أوال ثبلثا 

أنه دعا بالماء عن عثمان بن عفان رضً هللا عنه :  ونص الحدٌث
فؤفرغ على كفٌه ثالث مرات فؽسلهما ثم أدخل ٌمٌنه فً اإلناء 

فمضمض واستنثر ثم ؼسل وجهه ثالثا وٌدٌه إلى المرفقٌن ثالث 
مرات ثم مسح برأسه ثم ؼسل رجلٌه ثالث مرات إلى الكعبٌن ثم 

قال رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله  وصحبه وسلم 
من توضؤ نحو وضوبً هذا ثم صلى : هذا قال توضؤ نحو وضوبً

أخرجه " ركعتٌن ال ٌحدث فٌهما نفسه ؼفر هللا له ما تقدم من ذنبه

وتمضمض ثالثا فؤدخل :"البخاري ومسلم قلت وفً رواٌة على
ذكر الزٌلعً فً تخرٌج "..واستنشق ثالثا بعض أصابعه فً فٌه

أحادٌث الهداٌة أنها واردة عن عشرٌن نفرا قلت خرجناه عن أكثر 
: من ذلك كما ٌلً

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود : عبد هللا بن زٌد بن عاصم -1
. والترمذي والنسابً وابن ماجه

 أخرجه البخاري ومسلم: عثمان بن عفان -2
 .أخرجه البخاري والدارقطنً بسند ضعٌؾ: ابن عباس -3
 .أخرجه البخاري: المؽٌرة بن شعبة -4
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً : علً بن أبً طالب -5

 .وابن ماجه
 أخرجه أبو داود: ي المقدام بن عد -6
 أخرجه أبو دواد:  الربٌع بن معاذ -7
 أخرجه عبد الرزاق الصنعانً فً مصنفه: أبو مالك األشعري -8
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطبرانً فً : أبو هرٌرة -9

 .المعجم األوسط وأبو ٌعلى الموصلً والبٌهقً
 أخرجه البزار فً مسنده: أبو بكر -10
 أخرجه البزار فً مسنده: وابل بن حجر -11
أخرجه ابن حبان فً : الكندي  (جبٌر بن نفٌر)نفٌر بن جبٌر  -12

عن نفٌر فتعقبه الذهبً وجزم بؤنه سقط منه . صحٌحه والبٌهقً
 .عن جده نفٌر
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 .رواه أحمد فً مسنده: أبو أمامة -13

 أخرجه النسابً والبٌهقً: عابشة -14
 .أخرجه الدارقطنً فً سننه: أنس -15
 .رواه أبو داود والطبرانً فً معجمه: كعب بن عمرو الٌامً -16
أخرجه الطبرانً فً الكبٌر وإسحاق : أبو أٌوب األنصاري -17

 .بن راهوٌة فً مسنده
 رواه أبو ٌعلى فً مسنده: عبد هللا بن أبً أوفى -18
 .رواه أحمد فً مسنده: البراء بن عازب -19
 "مجمع الزوابد"رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً فً : أبو كاهل -20
 . رواه  الطبرانً فً األوسط: عبد هللا بن أنٌس -21

وفً فتح القدٌر البن الهمام : عبد هللا بن عمرو بن العاص -22
وقال جمٌع من حكى وضوءه فعبل وقوال إثنان وعشرون قلت 

 .تفرد به الكتانً دون السٌوطً وتواتره معنوى ال لفظً
مسلم والبٌهقً بإسناد فٌه القاسم بن محمد : جابر بن عبد هللا -23

 .الدارقطنًرواه وهو متروك و
الشافعً وأحمد وابن الجارود وابن خزٌمة : لقٌط بن صبرة -24

 .وابن حبان والحاكم والبٌهقً وأهل السنن األربعة
 تفرد به الكتانً قلت ولم ٌثبت عندنا تواتره :األذنان من الرأس (ذ

: رواه: رؼم أنه صححه األلبانً بالشواهد والمتابعات
أخرجه أبو داود والترمذي وقال لٌس إسناده بذاك : أبو أمامة  (ـ 1

. وابن ماجه وابن الجوزي فً التحقٌق
الدارقطنً وأبو ٌعلى وابن ماجه وابن الجوزي فً : أبو هرٌرة (ـ 2

 .التحقٌق
الفوابد المنتقاة للمخلص والدارقطنً وابن الجوزي : ابن عمرو (ـ 3

 .والخطٌب فً الموضح وفً التارٌخ والدوالبً فً الكنً
الدارقطنً وأبو عبد هللا الفبلكً فً الفوابد وابن : ابن عباس (ـ 4

 .الخطٌبرواه  والدارقطنً وأعله باإلضطراب ويعد
 .الدارقطنً: عابشة (ـ 5
 . والدارقطنً والعقٌلًيالطبرانً وابن عد: أبو موسى (ـ 6

 وأبو الحسن الحمامً فً الفوابد المنتقاة يابن عد: أنس (ـ 7
 .والدارقطنً
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تمام الرازي فً مسند المقلٌن وعنه ابن : سمرة بن جندب (ـ 8

 .عساكر
ابن ماجه وفٌه سوٌد بن سعٌد قال البٌهقً : عبد هللا بن زٌد (ـ 9

 .اختلط
: زاد الكتانً فً كتابه نظم المتناثر

سمرة بن جندب  (ـ 10
 سلٌمان بن موسى مرسبل  (ـ 11

وحدٌث أبً أمامة قال الترمذي :"على الحدٌث قاببلالكتانً ثم عقب 
لٌس إسناده بذلك القابم وقال ابن دقٌق العٌد فً اإلمام هو عندنا 
حسن وحدٌث عبد هللا بن زٌد قال الزٌلعً فً تخرٌج أحادٌث 

هو أمثل إسناد فً الباب التصاله وثقة رواته وقال ؼٌره ال : الهداٌة
علة له إال من قبل سوٌد بن سعٌد وقد خرج له مسلم وقول البٌهقً 

إنه اختلط منازع فٌه وحدٌث ابن عباس قال ابن القطان إسناده 
صحٌح التصاله وثقة رواته وأعله الدارقطنً باالضطراب ألن ابن 

جرٌج الذي دار الحدٌث علٌه رواه مرة عن عطاء عن ابن عباس 
ومرة عن سلٌمان بن موسى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم مرسبل 

وقال ؼٌره هذا لٌس بقادح وما ٌمنع أن ٌكون ابن جرٌج سمعه على 
الوجه األول والثانً وبهذا ٌرد قول ابن حزم أسانٌد هذا الحدٌث 
كلها واهٌة وقول عبد الحق ال ٌصح منها شًء وقول البٌهقً فً 
الخبلفٌات روي بؤسانٌد كثٌرة ما منها إسناد إال وله علة وانظر 

فٌض القدٌر للشٌخ عبد الرإوؾ المناوي وفتح القدٌر للكمال ابن 
الهمام وأورده هنا الحتمال أن ٌعد فً المتواتر وإن لم أر من عده 
فٌه ثم رأٌت الطحاوي فً شرح معانً اآلثار بعد ما ذكر فٌه أن 
األذنٌن من  الرأس ٌمسح مقدمهما ومإخرهما مع الرأس وساق 
: أحادٌث تدل لذلك من فعل النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ما نصه

قال أبو جعفر ففً هذه اآلثار أن حكم األذنٌن ما  أقبل منها وما أدبر 
قلت " من الرأس وقد تواترت اآلثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه

وهذا بعٌد من مواصفات المتواتر إذ الحدٌث ٌطعن فً صحته  
ابن حزم والبٌهقً وعبد الحق : ثبلثة من جهابذة أهل الصنعة وهم

 .اإلشبٌلً
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 أخرجه "أنه صلى هللا علٌه وسلم كان ٌخلل لحٌته"  : حدٌث - ر

الحافظ السٌوطً فً قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة 
 صحابٌا وأخرجه 18 صحابٌا كما أخرجه  الكتانً عن 15عن 

.  رواه14الزبٌدي فً لقط الآللا عن 
أخرجه أبو داود و الترمذي وابن ماجه بسند فٌه ٌحى بن : أنس  -1

ال : كثٌر وهو ضعٌؾ و الحاكم قال ابن القٌم نقبل عن ابن حزم 
ٌصح 

الترمذي وقال البخاري أصح شًء فً هذا :  عثمان بن عفان -2
الباب عامر بن سقٌؾ عن أبً وابل وقال الترمذي حسن 

 .صحٌح وابن ماجه وابن الجارود

 .الترمذي:  علً  -3
عمار أخرجه الترمذي وابن ماجه و الحاكم و أعله الزٌلعً فً  -4

 نصب الراٌة
 .أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعٌؾ: أبو أٌوب  -5
 أخرجه الترمذي و الحاكم: عابشة -6
 أخرجه الترمذي و الطبرانً: ابن أبً أوفى  -7
 .أخرجه الطبرانً: ابن عباس -8
ابن عمر أخرجه الطبرانً وابن ماجه بسند فٌه عبد الواحد  -9

 .مختلؾ فٌه
 أخرجه الطبرانً: أبو أمامة -10

 أخرجه الطبرانً: أبو الدرداء -11
 .أخرجه الترمذي و الطبرانً: أم سلمة -12
 أخرجه ابن عدي: جابر  -13
 أخرجه ابن عدي: جرٌر -14
 أخرجه سعٌد بن منصور فً سننه: جبٌر بن نفٌر مرسبل -15

 :زاد معلق السٌوطً
 أخرجه الطبرانً: كعب بن مالك  -16
 أخرجه البزار بإسناد فٌه ضعؾ،: أبو بكرة  -17

 زاد الكتانً نقبل عن ابن حجر عن 

عبد هللا بن كعب  -18
قال زاد الزٌلعً 
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كعب بن عمرو الٌامً  – 19

قلت وبقى علٌه كعب بن مالك إال أن عبد الرحمن بن أبً حاتم 
ال ٌثبت فً تخلٌل اللحٌة : سمعت أبً ٌقول : الرازي قال فً علله

ٌعنً }سؤلت محمد بن إسماعٌل : "وقال الترمذي فً علله" حدٌث
أصح شًء فً هذا الباب عامر : "عن هذا الحدٌث فقال {البخاري

". بن  سقٌؾ عن أبً وابل عن عثمان
حسن صحٌح وبالتالً فإن ارتقى الحدٌث إلى : وقال الترمذي

الصحة، فإنه ال ٌرتقً إلى التواتر ما دام أحد جهابذة أهل التعلٌل 
ٌطعن فً  {وهو أبوحاتم الرازي}والتصحٌح و التعدٌل والتجرٌح 

صحته و ثبوته أصبل فمن قواعد القطع بتواتر الحدٌث تقبل جمٌع 

جهابذة علم الحدٌث له إذ هو ٌفٌد الٌقٌن ٌعنً العلم قبل العمل وهنا 
نكتفً بالقول إنه صحٌح وٌرتقً من الضعؾ إلى الصحة لكثرة 
. طرقه كما فً البسملة عند الوضوء لكنه ال ٌمكن القول بتواتره

نص و: "وٌل لؤلعقاب من النار":الحدٌث الثانً والعشرون-22
تخلؾ عنا :"عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال:"الحدٌث

رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وسلم فً سفره فؤدركنا 
فنادى : وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضؤ ونمسح على أرجلنا قال

 أخرجه "وٌل لؤلعقاب من النار مرتٌن أو ثالثا: بؤعلى صوته

قطؾ األزهار "والحدٌث أخرجه السٌوطً فً .البخاري ومسلم
 من الصحابة لذلك لم 8عن  " المتناثرة فً األخبار المتواترة

كما أخرجه الحافظ الكتانً فً " لقظ الآللا"ٌخرجه الزبٌدي فً 
:  صحابٌا  قلنا رواه13نظم المتناثر عن 

أخرجه البخاري ومسلم  وابن ماجه وابن أبً : ابن عمر -1
شٌبة والنسابً 

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وابن أبً : أبو هرٌرة -2
 .شٌبة

أخرجه مسلم وابن ماجه وابن أبً شٌبة وعبد : عابشة -3
 .الرزاق ومالك فً الموطإ

ابن ماجه وابن أبً شٌبة وسعٌد بن : جابر بن عبد هللا -4

 ".سننه"منصور فً 
 .الحاكم: عبد هللا بن الحارث من جزء الزبٌدي -5
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الطبرانً وابن أبً شٌبة عنه أو عن أخٌه وعبد : أبو أمامة -6

 .الرزاق
  الطبرانً وعبد الرزاق:أخوه أخرجه -7
 أخرجه عبد الرزاق فً المصنؾ وسعٌد بن : أبو ذر -8

 .منصور فً سننه
 ابن ماجه: أبو سلمة -9

 ابن ماجه: خالد بن الولٌد -10
 ابن ماجه: ٌزٌد بن أبً سفٌان -11
 ابن ماجه: شرحبٌل ٌن حسنه -12
 ابن ماجه: عمرو بن العاص -13

                 زاد الكتانً 
قلت  أخرجه أحمد بسند ضعٌؾ : معٌقٌب -14
 .مسلمقلت رواه : عمر بن الخطاب -15
أحمد قلت رواه :    خالد بن معدان -16

وخالد بن الولٌد وعمرو بن العاص وزٌد بن أبً سفٌان وشرحبٌل 
بن حسنه لكنه بقى علٌه أبا سلمة فذكره عن ثبلثة عشر 

وممن صرح بؤنه متواتر الشٌخ عبد الرإوؾ : وقال (13)صحابٌا
المناوي فً شرح كتاب مسلم الثبوت فً األصول كما تقدم عنه 

وقال إنه رواه اثنا عشر صحابٌا مقطوع بعدالتهم أكثر من أصحاب 
هذا الحدٌث ورد من جماعة من : وقال ابن عبد البر. بٌعة الرضوان

حدٌث أبً هرٌرة وابن : الصحابة وأصحها من جهة  اإلسناد ثبلثة
عمر وعبد هللا بن الحارث من جزء الزبٌدي ثم حدٌث عابشة فهو 

هـ قلت وهذا ال ٌفٌد عدم صحة ما تبقى ألن المتفق علٌه /مدنً حسن
أصح من ؼٌره وهكذا الحدٌث من المتواتر اللفظً ألن رواٌة أحمد 

متواترة تواترا " وٌل لؤلعقاب"والدارقطنً والطبرانً والحاكم بلفظ 
. لفظٌا
عن : ونص الحدٌث" ؼسل الرجلٌن فً الوضوء":الحدٌث- 23

أمرنا رسول هللا صلى هللا ":جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال
إذا توضؤنا للصالة أن نؽسل " علٌه وعلى آله وصحبه وسلم

أخرجه الدارقطنً والحدٌث تفرد بإخراجه الكتانً فً نظم " أرجلنا
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أطبق من حكى وضوءه علٌه ":المتناثر فً الحدٌث المتواتر قال

: الصبلة والسبلم وهو من تقدم ذكره فً صفة وضوبه وٌزاد علٌهم
 .أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبزار: عمر بن الخطاب -1
 البخاري ومسلم وابن أبً شٌبة: ابنه عبد هللا -2
 انظره فً نظم المتناثر: أبً بن كعب -3
 انظره فً نظم المتناثر: معاوٌة -4
 انظره فً نظم المتناثر: معاذ بن جبل -5
 ابن ماجه والدارقطنً: أبو رافع -6
 ابن أبً شٌبة: أبو أمامة -7
 أحمد: خالد بن معدان -8

 أحمد والدارقطنً: عبد هللا بن الحارث -9
 .الطبرانً والدارقطنً: أبو بكر الصدٌق -10
 الدارمً والنسابً وابن ماجه:ابن عمرو -11
 .مالك والنسابً: عبد هللا الصنابحً -12
 .أحمد وأبو داود وابن خزٌمة والدارقطنً: أنس -13
 .مسلم: عمرو بن عبسة -14
 .البخاري ومسلم: أبو هرٌرة -15
 أحمد وابن ماجه: جابر بن عبد هللا -16
  انظره فً نظم المتناثر:تمٌم بن عزٌة األنصاري -17
 انظره فً نظم المتناثر: أبو الدرداء -18

  انظره فً نظم المتناثر:أم سلمة -19
 انظره فً نظم المتناثر: عمار -20
 انظره فً نظم المتناثر: زٌد بن ثابت -21
 أحمد وأبو داود: أبو حٌة -22
 .البخاري: ابن عباس -23

وقد ذكر الكمال بن الهمام فً تحرٌره أن أحادٌث ؼسل الرجلٌن 
متواترة عنه صلى هللا علٌه وسلم قال أطبق من حكى وضوءه صلى 
هللا علٌه وسلم وٌقربون من ثبلثٌن علٌه قال شارحه ابن أمٌر الحاج 

شرٌن  عبل ٌزٌدون على ذلك قال وقد أسعؾ المصنؾ بذكر اثنٌن و

ومنهم فً فتح القدٌر ذكرهم ابن أمٌر وذكر مخرجٌهم وقال ممن 
حكاه أٌضا زٌادة على هإالء فبلن إلى أن عد اثنى عشر وهم 
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المذكورون اآلن ثم قال فبلؽت الجملة أربعة وثبلثٌن وباب الزٌادة 

. هـ/مفتوح للمستقرئ
وانظر فً أوابل الجزء الثالث وتقدم عن السخاوي فً فتح المؽٌث 
أن الشٌخ أبا إسحاق الشٌرازي قال بعد ذكر األحادٌث المروٌة عن 
النبً صلى هللا علٌه وسلم فً ؼسل الرجلٌن ال ٌقال أنها آحاد ألن 
مجموعها تواتر معناه، قال السخاوي وكذا ذكره ؼٌره فً المتواتر 

. هـ/المعنوي كشجاعة على وجود حاتم وأخبار الدجال
وتقدم أٌضا عن كتاب مسلم الثبوت عن ابن الجوزى قال تتبعت 

األحادٌث المتواترة فبلؽت حدا ثم عد منها حدٌث ؼسل الرجلٌن فً 
الوضوء وفً إرشاد الساري فً باب ؼسل الرجلٌن من كتاب 

وقد تواترت األخبار عنه صلى هللا علٌه وسلم : "الوضوء ما نصه
فً صفة وضوبه أنه ؼسل رجلٌه وهو المبٌن ألمر هللا تعالى وقد 
قال فً حدٌث عمرو بن عبسة المروي عند ابن خزٌمة ثم ٌؽسل 

قدمٌه كما أمره هللا تعالى وأما ماروي عن علً وابن عباس وأنس 
فقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمن بن أبً لٌلى أجمع 

أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على ؼسل القدمٌن رواه 
. هـ/سعٌد بن منصور وادعى الطحاوي وابن حزم المسح منسوخ 

وفً تحقٌق المبانً وكفاٌة الطالب الربانً فً الكبلم على ؼسل 
الرجلٌن فً الوضوء ما نصه قال صاحب المفهم وهو القرطبً 

والذي ٌنبؽً أن ٌقال أن قراءة الخفض ٌعنً فً قوله تعالى 

وأرجلكم عطؾ على الرإوس فهما ٌعنً الرجلٌن ٌمسحان إذا 

كان علٌهما خفان وتلقٌنا هذا القٌد من فعل رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم إذ لم ٌصح عنه أنه مسح على رجلٌه إال وعلٌهما خفان 

والمتواتر عنه ؼسلهما فبٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم الحال الذي 
. هـ/ٌمسح فٌه

المجلد " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"قلت قد بٌنا فً كتابنا 

األول أن المسؤلة مسؤلة خبلؾ ألن المسح جنح  إلٌه البعض إال أن 
هذا البعض ال ٌنفً تواتر الحدٌث 

عن : نص الحدٌثو "المسح على الخفٌن":حدٌث- 24.الحدٌث
جرٌر رضً هللا عنه أنه بال ثم توضؤ ومسح على خفٌه فقٌل له 

رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بال ثم  نعم: تفعل هكذا قال
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قال إبراهٌم فكان ٌعجبهم هذا الحدٌث ألن " توضؤ ومسح على خفٌه

أخرجه البخاري ومسلم وأبو " إسبلم جرٌر كان بعد نزول المابدة
: داود وزاد فقال جرٌر لما سبل هل كان ذلك قبل المابدة أو بعدها

. قال ما أسلمت إال بعد المابدة وأخرجه الترمذي والطبرانً
قطؾ األزهار المتناثرة فً "والحدٌث أخرجه السٌوطً فً كتابه 

حدثنً سبعون من  {البصري}قال الحسن:"وقال" األخبار المتواترة
" أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه كان ٌمسح على الخفٌن

 صحابٌا كما رواه الحافظ الكتانً 48وأخرجه السٌوطً عن 
:  صحابٌا هم66وروٌناه عن 

أخرجه البخاري ومسلم والبكري فً األربعٌن : المؽٌرة بن شعبة-1

. وأبو عوانه والبزار
أخرجه البخاري ومسلم : عمر بن الخطاب- 2
أخرجه البخاري ومسلم   : علً بن أبً طالب- 3
أخرجه البخاري ومسلم وابن خزٌمه : سعد بن أبً وقاص- 4
أخرجه البخاري ومسلم   : ببلل- 5
أخرجه البخاري ومسلم   : برٌدة- 6
أخرجه البخاري ومسلم وابن خزٌمة : جرٌر البجلً- 7
أخرجه البخاري ومسلم   : حذٌفة- 8
أخرجه البخاري ومسلم والنسابً : عمر بن  أمٌة الضمري- 9

أخرجه أبو داود : أبً بن عمارة-10

أخرجه أبو داود : أوس بن أوس-11
عزاه له الكتانً فً نظم المتناثر : صفوان بن عسال- 12
عزاه له الكتانً فً نظم المتناثر : جابر بن عبد هللا- 13
أخرجه ابن خزٌمة وابن حبان البستً : أبوبكر-14
ابن ماجه : أنس -15
 ابن ماجه: سهل بن سعد الساعدي- 16
الدارقطنً : عوؾ بن مالك األشعري- 17
الدارقطنً : عابشة -19
 الدارقطنً: مٌمونة -20

 أحمد: ثوبان -21
 عزاه له الكتانً فً نظم المتناثر: أبو أٌوب األنصاري -22
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 أحمد: أبو هرٌرة -23

 .أخرجه النسابً وابن حزٌمة والطبرانً: أسامة بن زٌد -24
 الطبرانً: أسامة بن شرٌك -25
 الطبرانً: البراء بن عازب -26
 الطبرانً: جابر بن سمرة -27
 الطبرانً: ربٌعة بن كعب االسلمً -28
 الطبرانً: الشرٌد -29
 الطبرانً: عبادة بن الصامت -30
 الطبرانً: عبد هللا بن رواحة -31
 الطبرانً: ابن عباس -32

 الطبرانً وابن خزٌمة: ابن عمر -33
 الطبرانً: ابن مسعود -34
 الطبرانً: عبد الرحمن بن حسنة -35
 الطبرانً: عصمة -36
 الطبرانً: مسلم والد عوسجة -37
 الطبرانً: معقل بن ٌسار -38
 الطبرانً: ٌعلى بن مرة -39
الطبرانً : أبو أمامة الباهلً -40
 الطبرانً: أبو بردة األسلمً -41
 الطبرانً: أبو سعٌد الخدري -42

 الطبرانً: أبو طلحة -43
 ابن منده فً معرفة الصحابة: سبٌب بن ؼالب -44
أبو نعٌم فً المعرفة وابن خزٌمة كما فً : زٌد بن حزم -45

 .الكتانً
 سعٌد بن منصور: الضحاك مرسبل -46

قلت زاد الكتانً فً نظم المتناثر قال أورده أٌضا الحافظ فً تخرٌج 
أحادٌث الهداٌة 

أبو بكر الصدٌق  -47
 سلمان -48

 ٌسار جد عبد هللا بن مسلم بن ٌسار -49
 أم أسعد األنصارٌة -50
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 خالد بن عرفطة -51

 عبد الرحمن بن ببلل -52
 عمرو بن ببلل -53
 مالك بن سعد -54
 مالك بن ربٌعة السلولً أبو مرٌم وبرٌدة -55
 .عثمان بن عفان -56
 طلحة بن عبٌد هللا -57
 أبو ذر الؽفاري -58
 :عثمان بن عفا  -59
 طلحة بن عبٌد هللا -60

 سعٌد بن زٌد -61
 الزبٌر بن العوام -62
 عبد الرحمن بن عوؾ -63
 أبو عبٌدة بن الجراح -64

هإالء بقٌة العشرة المشهود لهم بالجنة الذٌن ذكرهم ابن منده أنهم 
الحافظ العراقً وتلمٌذه الحافظ  : رووا هذا الحدٌث وأقر ذلك كل من

 .فؤضفناهم أما الباقً فمن عند الكتانً.ابن حجرالعسقبلنً
 . ذكره الكتانً فً نظم المتناثر:أبو موسى األشعري -65
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث : عمرو بن العاص -66

المتواتر 

ذكره الكتانً فً نظم المتناثر فً : عبد هللا بن الحارث -67
الحدٌث المتواتر 

. ذكره الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر: حاتم  -68
وقد ذكر البزار أنه روى عن المؽٌرة بن ":وقال الحافظ الكتانً

شعبة من نحو ستٌن طرٌقا وذكر ابن منده منها خمسة وأربعٌن 
وقال اإلمام أحمد فً المسح على الخفٌن أربعون حدٌثا مرفوعة 

وموقوفة وقال ابن أبً حاتم فٌه عن أحد وأربعٌن من الصحابة وقال 
ابن عبد البر فً االستذكار رواه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم نحو 

أربعٌن من الصحابة ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال 

حدثنً سبعون من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  أنه كان 
ٌمسح على الخفٌن وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه فً 
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تذكرته فبلػ ثمانٌن صحابٌا سرد الترمذي منهم جماعة والبٌهقً فً 

سننه جماعة وابن جماعة والكمال بن الهمام فً فتح القدٌر وفً فتح 
المؽٌث جمع بعض الحفاظ رواته من الصحابة فجاوزوا الثمانٌن 

وقال صرح جمع من الحفاظ بؤن المسح على الخفٌن متواتر وعبارة 
ابن عبد البر منهم روى المسح على الخفٌن عن النبً صلى هللا علٌه 

. هـ/وسلم وما وقفوا 
وفً فتح الباري صرح جمع من الحفاظ بؤن المسح على الخفٌن 

متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانٌن منهم العشرة وفً ابن 
أبً شٌبة وؼٌره عن الحسن البصري حدثنً سبعون من الصحابة 

هـ ومثله للزرقانً فً شرح الموطإ وفً فٌض /بالمسح  على الخفٌن

القدٌر وقد بلؽت أحادٌث المسح على الخفٌن التواتر حتً قال الكمال 
بن الهام قال أبو حنٌفة ما قلت به حتى جاءنً فٌه مثل ضوء النهار 

وعنه أخاؾ الكفر على من لم ٌر المسح على الخفٌن ألن األثار التً 
. هـ/جاءت فٌه فً حٌز التواتر

وفً شرح العقابد السنٌة للسعد قال الكرخً إنً أخاؾ الكفر على 
من ال ٌرى المسح على الخفٌن ألن األثار التً جاءت فٌه فً حٌز 

.  هـ /التواتر
وفً المعلم للمازري أما جواز المسح فالحجة له األحادٌث الواردة 
فً المسح وقد ذكر بعض التابعٌن من بلوؼها فً كثرة مادل على 

أنها ترتفع أخبار األحاد وتلتحق بما هو متواتر فً المعنى 

. هـ/والمفهوم
وقد نقله عٌاض فً اإلكمال والنصوص بتواتره كثٌرة ولكن تواتره 

كما نقلنا عن المازري وعٌاض معنوي ال لفظً وقد صرح بذلك 
السٌوطً فً شرحه أللفٌة العراقً كما نقلناه ٌرد قول من قال إنه 
مشهور قرٌب من التواتر أو شبٌه به راجع التحرٌرالبن الهمام و 

شرحه ألبن أمٌر الحاج وقد قال ابن القصار من أبمتنا المالكٌة 
إنكاره فسوق وابن حبٌب ال ٌنكره إال مخذول وسبل أنس بن مالك 
عن السنة والجماعة فقال هو أن تحب الشٌخٌن ٌعنً أبابكر وعمر 

وال تطعن فً الحسنٌن ٌعنً ابنً علً والزهراء وتمسح على 

الخفٌن وسبل أبو حنٌفة أٌضا عن مذهب أهل السنة و الجماعة فقال 
هو أن ٌفضل الشٌخٌن وأن ٌحب الختنٌن ٌعنً عثمان وعلٌا وأن 
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وهكذا انتصر الكتانً البراز تواتر هذا " ٌرى المسح على الخفٌن

. الحدٌث وهللا الموفق
للمسافر ثالثة أٌام ولٌالٌهن وللمقٌم ٌوم ولٌلة فً ":حدٌث- ز

نظم المتناثر فً "تفرد به الكتانً فً كتابه " المسح على الخفٌن

: وقال ذكره فً الجمع من حدٌث " الحدٌث المتواتر
عوؾ بن مالك - 4جرٌر، - 3البراء، - 2ـ أسامة بن شرٌكـ، 1

عبد - 9أبً بكر،-8خزٌمة بن ثابت،- 7علً،- 6ببلل،-5االشجعً،
أنس ، - 11عمر، - 10هللا بن مسلم بن ٌسار عن أبٌه عن جده، 

عمرو - 15أبً هرٌرة،- 14خالد بن الولٌد،  – 13ابن عمر، - 12
مالك بن - 17ٌزٌد بن أبً مرٌم عن أبٌه، - 16بن  أمٌة الضمري، 

ٌعلً بن مرة  – 20المؽٌرة، - 19صفوان بن عسال، - 18سعد، 
عابشة أخرجه - 21قلت ورد أٌضا من ،. الثقفً عشرٌن نفسا

عبد الرحمن بن أبً بكر الصدٌق عن أبٌه أخرجه  – 22- النسابً
أحمد و ابن خزٌمة وابن حبان وؼٌرهم وفً مرقات الصعود قال 

الطحاوي لٌس ألحد أن ٌترك األثار المتواترة فً التوقٌت إلى مثل 
شرح "هـ أي فً تركه ونص الطحاوي فً كتابه /حدٌث ابن عمارة

بعد ذكر أحادٌث التوقٌت فهذه اآلثار قد تواترت عن " معانً اآلثار
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالتوقٌت فً المسح على الخفٌن 

للمسافر ثبلثة أٌام ولٌالٌها وللمقٌم فً ٌوم ولٌلة فلٌس ٌنبؽً ألحد أن 
. هـ/ٌترك مثل هذه اآلثار المتواترة إلى مثل حدٌث ابن أبً عمارة

وانظره فً ابن ٌونس أن أبمة الحدٌث مثل  ابن مهدي وٌحى بن 
معٌن وؼٌرهما قالوا حدٌثان ال أصل لهما وال ٌصحان التسلٌمتان 

فً الصبلة والتوقٌت فً المسح على الخفٌن وفٌه أٌضا قال ابن 
. هـ/وهب ال أصل لحدٌث التوقٌت

وهو عجٌب فإن حدٌث التسلٌمتٌن ٌؤتً عده فً التواتر وحدٌث 
التوقٌت وارد كما ذكرنا عن أكثر من عشرٌن نفسا منهم علً 

أخرجه مسلم وابن خزٌمة وابن ثابت وأخرجه أبو داود والترمذي 
وقال إنه حسن صحٌح قال وذكر عن ابن حبان، وكثرة الطرق تدل 
على أن للحدٌث أصبل بل ربما تفٌد عده فً المتواتر كما أشرنا إلٌه 

بذكره هذا وكما صرح به الطحاوي والتوقٌت قال الترمذي هو قول 
أكثر العلماء من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم والتابعٌن ومن 
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بعدهم من الفقهاء مثل سفٌان الثوري وابن المبارك والشافعً وأحمد 

وابن إسحاق قال وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم ٌوقتوا فً 
. هـ /وهو قول مالك بن أنس والتوقٌت أصح المسح على الخفٌن

وحجة مالك وأهل المدٌنة فً ترك التوقٌت ما رواه عبد هللا بن عمر 
عن نافع عن عمر أنه ال ٌوقت فً المسح على الخفٌن وما رواه 

حماد بن زٌد عن كثٌر  بن شنظٌر عن الحسن قال سافرنا مع 
أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فكانوا ال ٌمسحون على 

أخفافهم بؽٌر وقت والعدد قد رواه عقبة بن عامر أنه قدم على عمر 
بفتح دمشق علٌه خفان فقال كم لك باقٌة لم تنزع خفٌك قال فكرت 

من الجمعة منذ ثمانٌة أٌام فقال أحسنت وأصبت السنة أخرجه 

الحاكم والدارقطنً وفً الباب أحادٌث مطلقة ظاهرها التوقٌت أٌضا 
ووقع التصرٌح بتركه فً حدٌث ابن عمارة رواه أبو داود وؼٌره 

ولكن قال أبو داود واختلؾ فً إسناده ولٌس بالقوي وقال الدارقطنً 
ال ٌثبت وقال أحمد  لٌس بمعروؾ اإلسناد وقال النووي ضعٌؾ 

. باتفاق أهل الحدٌث
قلت الظاهرمن كبلم الحافظ الكتانً ومن قبله الطحاوي القول بتواتر 

هذا الحدٌث إال أنه لما كان ابن وهب من أصحاب مالك قبله وابن 
مهدي وابن معٌن لم ٌثبت عندهم الحدٌث فمن شروط المتواتر أنه 
ٌفٌد الٌقٌن ٌعنً العلم والعمل معا بحٌث أنك ال تجد أحدا من أهل 

علم علل الحدٌث ٌشك فً صحته وقطعٌة ثبوته أما وقد طعن هإالء 

ال نوافق  جهابذة هذا الفن فاألولى تصحٌحه واإلكتفاء بذلك وبالتالً
. الكتانً والطحاوي فً تواتره وإنما نقول بصحته وهللا الموفق

عن أم  نص الحدٌثو" من مس فرجه فلٌتوضؤ":الحدٌث- 25
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه  : حبٌبة رضً هللا عنها قالت

رواه ابن " من مس فرجه فلٌتوضؤ":وعلى آله وصحبه وسلم ٌقول

ماجه واألثرم و صححه أحمد وأبو زرعة وقال ابن السكن ال أعلم 
أن "  وذكرنا فً كتابنا اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع:له علة

قطؾ األزهار "هذا الحدٌث خرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه 
وأقره الكتانً فً نظم المتناثر فً " المتناثرة فً األخبار المتواترة

:  قلت وقد رواه كل من" الحدٌث المتواتر
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أخرجه أحمد والشافعً ومالك وأبو داود : بسرة بن صفوان- 1

والترمذي والنسابً وابن ماجه و ابن خزٌمة و ابن الجارود و 
. الحاكم

. أخرجه  أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه: ـ طلق بن عل2ً
 .أخرجه ابن ماجه وفً إسناده  مقال: ـ جابر3
 أخرجه ابن ماجه وهو منقطع:ـ أم حبٌبة4
 أخرجه الحاكم: ـ سعد بن أبً وقاص5
 أخرجه الحاكم: ـ أبو هرٌرة6
 أخرجه الحاكم: ـ أم سلمة7
 أخرجه أحمد: ـ زٌد بن خالد الجهن8ً

 أخرجه البزار: ـ ابن عمرو9
 أخرجه أحمد: ـ ابن عمر10
 أخرجه البزار: ـ عابشة11
 أخرجه البٌهقً: ـ ابن عباس12
 أخرجه البٌهقً: ـ أروة بنت أنٌس13
 أخرجه ابن منده: ـ أبً بن كعب14
 أخرجه ابن منده: ـ أنس15
 أخرجه ابن منده: ـ قبٌصة16
  أخرجه ابن منده:ـ معاوٌة بن حٌده17
 ابن منده: ـ النعمان بن بشٌر أخرجه18

: قال ابن رقعة فً الكافٌة قال القاضً أبو الطٌب":ثم قال السٌوطً
ورد فً مس الذكر خاصة أحادٌث رواها عن رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم من الصحابة تسعة عشر نفسا، أصح حدٌث فٌها كما قال 
" . البخاري حدٌث بسرة

" . فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"قلت زاد الكتانً 
وقد أخرج حدٌثه ابن ماجه قلت أجمعواعلى تضعٌفه : ـ أبو أٌوب19

كما فً تعلٌق محقق األزهار ألن فٌه إسحاق بن أبً فرق ونقل 
أن علم او: محمد بن عبد الباقً الزرقانً فً شرحه للموطإ أنه قال

حدٌث الوضوء من مس الفرج متواتر أخرجه من سبق أي فً 

ومالك و الشافعً وأحمد وأصحاب السنن األربعة وابن : كبلمه وهم
خزٌمة وابن الجارود والحاكم الثبلثة فً صحاحهم عن بسرة وابن 
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ماجه عن جابر وأم حبٌبة والحاكم عن سعد وأبً هرٌرة وأم سلمة 

وأحمد عن زٌد بن خالد الجهنً وابن عمر والبزار عن ابن عمر 
وعابشة والبٌهقً عن ابن عباس وأروة بنت أنٌس وذكره ابن منده 

عن أبً وأنس وقبٌصة ومعاوٌة بن حٌده والنعمان بن بشٌر 
وأصحها كما قال البخاري حدٌث بسرة قلت وقد أخرجه الحافظ 

الزبٌدي فً كتابه لقط الآللا المتناثرة من األحادٌث المتواترة عن 
ثمانٌة عشر صحابٌا فقط وهم ما ذكرهم السٌوطً دون أبً أٌوب 

. األنصاري
قال ابن  نص الحدٌثو" توضإوا مما مست النار":الحدٌث.26

هشام أخبرنً عمر بن عبد العزٌز أن عبد هللا بن إبراهٌم بن قارظ 

أخبره أنه وجد أبا هرٌرة ٌتوضؤ على المسجد ، فقال إنما أتوضؤ من 
أثوار أقط أكلتها ألنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

قلت وهذا حكمه التعلٌق ومثله " توضإوا مما مست النار":ٌقول

حدٌث عابشة ألن مسلم لم ٌسمع من محمد بن شهاب الزهري وأما 
أخرجه السٌوطً فً  والحدٌث. حدٌث زٌد بن ثابت فمتصل مسند

كتابه قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة كما أخرجه 
الحافظ الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر وأخرجه 

الحافظ الزبٌدي فً لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة عن 
: أربعة عشر صحابٌا كما عند السٌوطً وهم

مسلم والنسابً والدارمً والطحاوي : زٌد بن ثابت، رواه -1

رواه مسلم والنسابً وابن ماجه والحمٌدي :أبو هرٌرة -2
 .والطحاوي والصنعانً

رواه  مسلم ووابن ماجه والحمٌدي والطحاوي : عابشة -3
 النسابً:  أبو أٌوب األنصاري -4
النسابً : أبو طلحة -5
ابن ماجه وفً إسناده خالد بن زٌد مختلؾ فٌه : أنس -6

 ".مصنفه"والصنعانً فً 
 أحمد: سهل بن الحنظلٌة -7
 أحمد والبٌهقً: أبو موسى األشعري -8

 أحمد والبٌهقً: أم سلمة -9
 الطبرانً: ابن عمر -10
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 الطبرانً: عبد هللا بن الزبٌر -11

 الطبرانً والبٌهقً: أبو سعٌد الخدري -12
 البزار فً مسنده:  معاذ بن جبل -13
الحارث فً مسنده وابن أبً شٌبة فً : أم حبٌبة -14

المصنؾ والحمٌدي فً مسنده والطحاوي والبٌهقً 
 .والصنعانً

 الحمٌدي فً مسنده: عمرو بن أمٌة الضمري -15
 الحمٌدي فً مسنده:  أبو سلمة -16
 الحمٌدي فً مسنده: عمر بن عبد العزٌز  مرسبل -17
. والبٌهقً الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو طلحة -18

قلت وقد اكتفى الزبٌدي والكتانً والسٌوطً بسرد األربعة عشر 
..  األربعة األخٌرةناضؾأاألولى من رجال هذا الحدٌث ؾ

نظم "تفرد به الكتانً فً" ترك الوضوء مما مست النار- "(س

جابر ثم - 1وقال أخرجه الترمذي عن " المتناثر فً الحدٌث المتواتر
عن أبً بكر  الصدٌق وال ٌصح حدٌث - 2: قال و فً الباب، عن

أبً بكر فً هذا الباب من قبل إسناده ثم وجهه ثم قال وفً الباب 
ابن - 6ابن مسعود، - 5أبً هرٌرة، - 4ابن عباس ، - 3عن، 

سوٌد بن - 10أم عامر، - 9عمرو بن أمٌة، - 8أم الحكم،- 7رافع، 
أم سلمة أهـ وقد تقدم قول السخاوي فً فتح المؽٌث - 11النعمان، 

أن كبل من الوضوء مما مست النار وعدمه قٌل إن رواته زادت 

على ستٌن أي فٌكون كل منهما متواتر وإن لم ٌذكر فً األزهار 
الثانً ثم هو الناسخ لؤلول أخرج الطحاوي وأبو داود والنسابً وابن 

حبان فً صحٌحه عن جابر قال كان آخر األمرٌن من رسول هللا 
صلى هللا علٌه و سلم ترك الوضوء مما مست النار إال لحوم اإلبل 

فقال المهلب كانوا فً الجاهلٌة ألفوا قلة التنظٌؾ فؤمر بالوضوء مما 
مست النار ولما تقررت النظافة فً اإلسبلم وشاعت نسخ الوضوء 

تٌسٌرا على المسلمٌن وقال النووي كان الخبلؾ فٌه معروفا بٌن 
الصحابة والتابعٌن ثم استقر اإلجماع على أن الوضوء منه لشدة 

. زهومته واختاره ابن خزٌمة وؼٌره من محدثً الشافعٌة انتهى نقله
توضإوا مما ":قلت قد بٌنا نسخ الحدٌث" الزرقانً فً شرح الموطإ

 "ال":فقال" ؟أنتوضؤ من لحوم الؽنم": بحدٌث"مست النار
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وأن الناسخ مخصص " نعم "قال" أنتوضؤ من لحوم اإلبل ":قالوا

بما فً آخره وهو إثبات الوضوء مما مست النار من لحوم اإلبل 
وبهذا قال اإلمام أحمد ومن تبعه من الحنبلٌة وبعض محدثً 

الشافعٌة و لٌس ذلك لزهومته ألنه لو كانت العلة للزهومة للحق 
وقد  .. بلحم اإلبل كل لحم ذا زهومة كالحوت والنعامة والحبارى الخ

بٌنا هذا النسخ فً كتابنا إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن 
. أعلمتعالى قلت والظاهر عدم تواتره وهللا " والسنة

 
تفرد به الكتانً " أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم":حدٌث- (ش

: نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر وقال عن"فً 

أبً سعٌد الخدري وؼٌرهم - 3عمار بن ٌاسر، - 2ابن عمرو، - 1
قد قال الطحاوي فً شرح معانً اآلثار بعد ذكره ألحادٌث هإالء 
الثبلثة فقد تواترت األخبار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً 

هـ وراجعه قلت  هذا ال ٌثبت به /الجنب إذا أراد النوم بما ذكرناه
التواتر ولو كان متفق علٌه وهذا النوع من األحادٌث بدون دلٌل 

. شحن به كتابه ؼفر هللا لنا وله كل زلة فشانه بها
نظم " تفرد به الكتانً فً اإلؼتسال بفضل المرأة:أحادٌث- ص

: منها أحادٌث ابن عباس قال":قال" المتناثر فً الحدٌث المتواتر
أؼتسل بعض أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم فً جفنة أي منها 

فؤراد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌتوضؤ منه فقالت إمرأة  ٌا 

أخرجه "  إن الماء ال ٌجنب: "رسول هللا إنً كنت جنبا فقال
الترمذي وقال حسن صحٌح و أخرج أٌضا عن مٌمومنة قالت كنت 

" أؼتسل أنا والنبً صلى هللا علٌه وسلم من إناء واحد من الجنابة
وفً الباب عن علً : قال الترمذي حدٌث حسن صحٌح، قال

هـ وفً /وعابشة وأنس وأم هانا، وأم حبٌبة وأم سلمة وابن عمر
شرح الموطإ للزرقانً لما تكلم عن كراهٌة اإلؼتسال بفضل المرأة 

ما نصه وذهب جمهور الصحابة والتابعٌن إلى الجواز ببل كراهة 
وعلٌه  فقهاء األمصار إال ابن حنبل فكرهه إذا خلت به وحجة 

الجمهور ما صح عن عابشة كنت أؼتسل أنا والنبً صلى هللا علٌه 

وسلم من إناء واحد من الجنابة وفعله مع مٌمونة وؼٌرها من 
قلت قول " هـ/أزواجه، قال ابن عبد البر واآلثار فً معناه متواترة
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ابن عبد البر والطحاوي بتواتر الخبر أو اإلجماع لٌس حجة عند 

المحققٌن والتواتر ال ٌثبت إال باألدلة والبراهٌن من األحادٌث وفً 
بعض األوقات ٌكون صحٌحا مشهورا أو آحادا كما  أنه تارة ٌكون 

. واهٌا كما سنبٌن ذلك وهذا الحدٌث أعلوه وهو صحٌح مشهور
 

عن عبد الرحمن بن  نص الحدٌثو" الماء من الماء":حدٌث- 27
خرجت مع رسول هللا صلى هللا : أبً سعٌد الخدري عن أبٌه قال 

علٌه وسلم ٌوم االثنٌن إلى قباء حتى إذا كنا فً بنً سالم وقؾ 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج 

ٌجر إزاره فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عجلنا الرجل، فقال 

أرأٌت الرجل ٌعجل عن امرأته ولم ٌمن فما : ٌا رسول هللا : عتبان 
إنما الماء من الماء  : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمذا علٌه؟ 

أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً . هذه رواٌة مسلم وابن شاهٌن"

والحافظ الزبٌدي فً  "قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"
والحافظ أبً جعفر " لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة"

: قلت  رواه" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الكتانً فً 
أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي : ـ أبو سعٌد1
 أخرجه أحمد والدارمً والترمذي: ـ أبً بن كعب2
 "مجمع الزوابد"أحمد والهٌثمً فً : ـ رافع بن خدٌج3
 "كشؾ األستار"أحمد والبزار والهٌثمً فً : ـ رفاعة بن رافع4

 "مجمع الزوابد"أحمد والهٌثمً فً : ـ عتبان األنصاري5
 أحمد والنسابً والدارمً والترمذي: ـ أبو أٌوب6
 البزار والهٌثمً فً مجمع الزوابد: ـ عبد الرحمن بن عوؾ7
 .البزار: ـ جابر8
 البزار: ـ ابن عباس9

 البزار: ـ أبو هرٌرة10
 "الناسخ والمنسوخ"ابن شاهٌن فً : ـ أنس11

قلت وأكتفى الكتانً بنقله والجزم بنسخه مع أنه لم ٌجمع على نسخه 
إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن "كما بٌنا ذلك فً كتابنا 

" قطؾ األزهار"وأكتفى من قبله الزبٌدي بنقل ما فً " والسنة
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قال أبو عٌسى  : "للسٌوطً دون تعلٌق قلت قال الترمذي فً سننه

: الترمذي وفً الباب عن
ابن شاهٌن : ـ عثمان بن عفان12
 ابن شاهٌن: ـ علً بن أبً طالب13
 ابن شاهٌن: ـ الزبٌر بن العوام14
 ابن شاهٌن: ـ طلحة15

ولم نقؾ على طعن فً صحته  بل هو ثابت عند جمٌع المحدثٌن 
ٌفٌد العلم والعمل إال أنهم اختلفوا فً نسخه، فالجمهور على نسخه 

إكمال المنه " وقد خالفهم البعض وهللا أعلم كما بٌنا ذلك فً كتابنا 
" . فً معرفة النسخ من القرآن والسنة

 
 تفرد به "نضح بول الصبً وؼسل بول الجارٌة":حدٌث- (ض

: وخرجناه كما ٌلً" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الكتانً فً 
أخرجه الترمذي من حدٌث أم قٌس بنت محصن قال ابن حجر - 1

فً التلخٌص متفق علٌه واسمها أمنة وقٌل جذامة أخرجه الطحاوي 
. وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن خزٌمة وابن حبان

أخرجه أبنا خزٌمة : وحدٌث علً صحٌح" قال ابن حجر: علً- 2
وحبان والحاكم قال الحافظ ابن حجر إسناده صحٌح إال أنه اختلؾ 

فً رفعه ووقفه أخرجه  أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن 
خزٌمة وابن حبان و الحاكم والطحاوي واختلفوا فً وصله وإرساله 

. قال وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطنً
الدارقطنً بسند ضعٌؾ وأصله فً الصحٌحٌن : عابشة- 2

. والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
عبد الرزاق الصنعانً فً : زٌنب ٌعنً بنت جحش -3

 .وفٌه لٌث بن أبً سلٌم وهو ضعٌؾ" مصنفه"
أم الفضل زوج ابن العباس بن عبد : ولبناه هً بنت الحارث -4

صححه الحاكم وقال فً التٌسٌر إسناده حسن : المطلب
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والطبرانً كما 

 .فً التلخٌص والطحاوي

أبو السمح قال حدٌث أبً السمح صححه ابن خزٌمة  -5
والحاكم وقال البخاري حدٌث حسن قلت أخرجه أبو داود 
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والبزار والنسابً وابن ماجه وابن خزٌمة و الحاكم كما فً 

تلخٌص الحبٌر البن حجر قال البزار وأبو زرعة لٌس ألبً 
 . السمح ؼٌره و حسنه البخاري

 .الطبرانً فً األوسط: عبد هللا بن عمرو -6
لم أجد إال رواٌته عن علً بل أخرجه الطحاوي : أبو لٌلى -7

 .فً شرح معانً اآلثار
ابن منٌع فً مسنده كما فً تلخٌص الحبٌر : ابن عباس -8

 .للحافظ ابن حجر
 .البٌهقً وفٌه نافع أبو هرمز وهو متروك: أنس -9

الطبرانً وفً إسناده ضعٌؾ فٌه إسماعٌل : أم سلمة -10

بن مسلم المكً له شاهد موقوؾ عند أبً داود والبٌهقً من 
. وجه آخر وصححهما ابن حجر

وقال ابن حزم أسانٌد هذا الحدٌث كلها واهٌة وقول عبد الحق ال 
ٌصح منها شٌا وقول البٌهقً فً الخبلفٌات روي بؤسانٌد كثٌرة ما 

منها إسناد إال وله علة وانظر فٌض القدٌر للشٌخ عبد الرإوؾ 
المناوي وفتح القدٌر للكامل بن الهمام وأوردته هنا إلحتمال أن ٌعد 

قلت وهذا مما شان كتابه هذا "  فً المتواتر وإن لم أر من عده فٌه 
فكٌؾ ٌعده من المتواتر وقد حكم علٌه جهابذة  علم الحدٌث بؤنه من 

الواهً؟ خاصة وأنه لم ٌقم بجهد لتحسٌنه وشتان ما بٌن الواهً 
والمتواتر ألنهما أقصى الحدٌن ألم ٌإكد هو نفسه بؤن الحافظ ابن 

حزم والحافظ عبد الحق اإلشبٌلً والحافظ البٌهقً وؼٌرهم صرحوا 
 بؤن أسانٌده كلها واهٌة أو معلة؟ وكٌؾ ٌرتقً الواهً والمعل إلى

المتواتر؟ سامحنا هللا وإٌاه وتجاوز عنا وعنه جمٌع األخطاء وكفر 
عنا وعنه جمٌع السٌبات إنه سمٌع مجٌب الدعوات قلت وعبد الحق 

. األشبٌلً تبع فٌه الدارقطنً فً إعبلله باالضطراب
والحدٌث صحٌح مشهور كما بٌن ذلك ابن القطان الفاسً وابن حجر 

. والزٌلعً وؼٌرهم وأما التواتر فبل
إضافة إلى ما تقدم من األحادٌث التً نضح بول الصبً :  حدٌث28

 ال تخلو من مقال فٌما ٌخص بنضح بول الصبً وؼسل بول الجارٌة

: نضٌؾ
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 :وسلم رضً هللا عنها عن عابشة زوج النبً صلى هللا علٌه.12

أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌإتى بالصبٌان فٌبرك 
علٌهم وٌحنكهم فؤتً بصبً فبال علٌه فدعا بماء، فؤتبعه بوله 

. أخرجه مسلم" ولم ٌؽسله

. مثل حدٌث عابشة أخرجه مسلم: أم قٌس بنت محصن. 13
 

عن ابن عباس :نص الحدٌثو" دباغ  األدٌم طهوره":حدٌث- 29

سمعت رسول هللا صلى هللا  تعالى علٌه : رضً هللا عنهما قال
 ٌعنً دباغ األدٌم "دباؼه طهوره": وعلى آله وصحبه وسلم ٌقول

أخرجه مسلم وأبو داود والنسابً والدارقطنً والحاكم :  طهوره

وأحمد عن سلمة بن المحٌق أن نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم فً 
ما عندي إال قربة لً : ؼزوة تبوك دعا ماء من عند امرأة، فقالت

". فإن دباؼها ذكاتها:"بلى، قال: ألٌس قد دبؽتها؟ قالت: مٌتة، قال

نظم المتناثر فً الحدٌث " حدٌث متواتر تفرد به الحافظ الكتانً فً 
" الحاوي للفتاوي"وقد أجاد السٌوطً فً تخرٌجه فً " المتواتر

قال الكتانً وفً لفظ " األزهار"فإنً أستؽرب عدم إخراجه له فً 
وفً " إذا دبػ االٌهاب فقد طهر"وفً آخر" أٌما إٌهاب دبػ فقد طهر"

: عن" دباغ األدٌم ذكاته"آخر
الشافعً والبخاري ومسلم والحاكم فً تارٌخ نٌسابور : ابن عباسـ 1

والترمذي ومسلم من طرٌق أخرى عن ابن أبً شٌبة وابن حبان 

والطبرانً وابن خزٌمة والدوالبً والدارقطنً والبٌهقً والضٌاء 
.. والطحاوي وعبد الحق والبزار الخ

 .الطبرانً: المؽٌرة بن شعبةـ 2
 .ابن منده فً مستخرجه: أنسـ 3
أحمد وأبو داود والنسابً والبٌهقً وابن حبان : سلمة بن الحٌؾـ 4

وقال فً التلخٌص إسناده صحٌح والطحاوي فً شرح معانً 
 .اآلثار

النسابً وابن حبان والطبرانً والدارقطنً والبٌهقً : عابشةـ 5
 .والطحاوي والحاكم

 .الطبرانً: أبً أمامةـ 6
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مالك وأبو داود والنسابً  والطحاوي فً شرح معانً : مٌمونةـ 7

اآلثار وابن حبان والدارقطنً كما  فً تلخٌص الحبٌر وقال صححه 
 .ابن السكن والحاكم

الطبرانً فً األوسط والدارقطنً وقال ابن حجر فً : أم سلمةـ 8
 .التلخٌص وفٌه خرج بن ضالة وهو ضعٌؾ

 .انظره فً نظم المتناثر: زٌنب بنت جحشـ 9
الطبرانً والحاكم فً تارٌخ نٌسابور والحاكم : زٌد بن ثابتـ 10

 .وأبو أحمد فً الكنً
الدارقطنً بإسناد على شرط الصحة وحسنه ابن : ابن عمرـ 11

 .حجر كما فً التلخٌص والطبرانً

الخطٌب فً تلخٌص المتشابه كما فً تلخٌص الحبٌر : جابرـ 12
 .والطحاوي فً شرح معانً اآلثار وابن منده فً المستخرج

 .ابن منده فً المستخرج: ابن مسعودـ 13
 البخاري والنسابً والبٌهقً وأحمد: سودةـ 14
 لم أقؾ علً إسناده انظره  فً الكتانً:  الجون بن قتادةـ 15
 .البٌهقً: بعض أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلمـ 16
وأخرجه الدارقطنً من طرق عن عدة من : الكتانًأبو جعفر قال 

الصحابة بؤلفاظ مختلفة ثم قال أسانٌدها صحاح ذكر المناوي فً 
التٌسٌر أنه متواتر وأصله للطحاوي فً شرح معانً اآلثار ونصه 
قد جاءت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم آثار متواترة صحٌحة 

المجا مفسرة تخبر عن طهارة ذلك ٌعنً جلد المٌتة بالدباغ ثم ساق 
بعضها بؤسانٌد ثم قال جاءت هذه اآلثار متواترة فً طهور جلد 

المٌتة بالدباغ وهً ظاهرة المعنى فهً أولى من حدٌث عبد هللا بن 
عكٌم الذي لم ٌدلنا خبلؾ ما جاءت به هذه اآلثار قلت أما فٌما 

ٌخص بتواترها فقد ثبت عندنا وأما فٌما ٌخص بالعمل به فقد بٌنا فً 
نسخه وهو "  إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة: كتابنا

. المعتمد عند المذهب الحنبلً
 

تفرد به الحافظ أبو " عذاب القبرٌن من ؼٌر كبٌرة:"حدٌث-- 30

نظم المتناثر فً الحدٌث "حعفر اإلدرٌسً الحسنً الكتانً فً 
أن عن ابن عباس رضً هللا عنهما : وله ألفاظ نذكر منها" المتواتر
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النبً صلى هللا علٌه و سلم مر بقبرٌن فقال إنهما ٌعذبان وما 

ٌعذبان فً كبٌر أما أحدهما فكان ال ٌستتر من بوله وأما اآلخر 
وما ٌعذبان  وفً رواٌة البخاري والنسابً "فكان ٌمشً بالنمٌمة

:  وذكر الحدٌث رواهكان أحدهما ثم قال بلى فً كبٌر

. أخرجه أحمد والطبرانً: ـ أبو بكر الصدٌق1
 .لم أقؾ على سنده انظره فً نظم المتناثر: ـ عابشة2
 ابن خزٌمة وصححه ابن حبان: ـ أبو هرٌرة3
 الدارقطنً: ـ أنس بن مالك4
 .لم أقؾ على سنده انظره فً نظم المتناثر: ـ ابن عمر5
 أحمدأخرجه : ـ أبو أمامة6

أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسابً وابن : ـ ابن عباس7
 ماجه

 قؾ على سنده انظره فً نظم المتناثرألم : ـ ٌعلى بن مرة8
 لم اقؾ على سنده انظره فً نظم المتناثر: ـ جابر بن عبد هللا9

 لم اقؾ على سنده انظره فً نظم المتناثر: ـ علً بن أبً طالب10
 .أخرجه أحمد: ـ أبو موسى11
 
نص و. تفردنا بتخرٌجه ألهمٌته" تحرٌم آنٌة الذهب":حدٌث- 31

سمعت رسول هللا صلى هللا : الحدٌث عن حذٌفة رضً هللا عنه قال
ال تلبسوا الحرٌر، وال الدباج، وال تشربوا فً ": علٌه وسلم ٌقول

آنٌة الذهب والفضة، وال تاكلوا فً صحافها، فإنها لهم فً الدنٌا 
أحمد مسند   أخرجه البخاري ومسلم وأصله فً "ولكم فً اآلخرة

. وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
أخرجه البخاري ومسلم : ـ حذٌفة بن الٌمان1
 البخاري ومسلم والطبرانً وابن أبً شٌبة: ـ أم سلمة2
 الدارقطنً فً العلل وابن ماجه وأحمد وأبو ٌعلى: ـ عابشة3
أبو عوانه وهو فً الجعدٌات والطبرانً وابن أبً : ـ ابن عمر4

 شٌبة
 الدارقطنً فً العلل: ـ أبو هرٌرة5

وأحمد فً المسند من طرٌق مسلم  الحاكم: ـ عمر بن الخطاب6
 .األعور وهو ضعٌؾ
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 .البخاري ومسلم: ـ البراء بن عازب7

 .البٌهقً بسند حسنه الحافظ ابن حجر فً التلخٌص: ـ أنس8
باسناد "الدارقطنً وقال الحاقظ ابن حجر فً التلخٌص : ـ عل9ً

 "قوى
 .الطبرانً فً الصؽٌر بسند ضعٌؾ وأبو ٌعلى : ـ ابن عباس10

 
فضل الوضوء وأنه ٌكفر الذنوب وال ٌحافظ علٌه إال :"حدٌث- 32

:  تفردنا به ألهمٌته أخرجه"مإمن
أال أدلكم على "أخرجه البخاري ومسلم ومالك بلفظ : ـ أبو هرٌرة1

قالوا بلى ٌار سول هللا " ما ٌمحو هللا به الخطاٌا وٌرفع به الدرجات

إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد ":قال
 زاد مالك "وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط

. فذلكم الرباط ثبلثا
أخرجه عبد هللا بن أحمد فً زوابد مسند أبٌه والحاكم : ـ ابن عباس2

والكفارات المكث فً ":وعبد بن حمٌد والترمذي وابن ماجه بلفظ
المساجد بعد الصلوات والمشً على األقدام إلى الجماعات وإسباغ 

 "الوضوء على المكاره

 أخرجه الطبرانً والحاكم والبٌهقً: ـ ابن عمر3
أخرجه مالك والنسابً وابن ماجه وأحمد : ـ عبد هللا الصنابح4ً

 .والحاكم

 أخرجه أحمد والطبرانً: ـ أبو أمامة5
أخرجه أحمد والنسابً وابن ماجه وابن : ـ أبو مالك األشعري6

 .حبان
 أخرجه أبو ٌعلى والحاكم والبٌهقً: ـ علً كرم هللا وجهه7
أخرجه اإلمام أحمد وابن ماجه والبٌهقً والحاكم : ـ ثوبان8

 .وصححه ابن حبان
 .ابن ماجه والطبرانً وصححه األلبانً: ـ ابن عمر9

 أخرجه الطبرانً وصححه األلبانً: ـ سلمة بن األكوع10
 أخرجه مسلم: ـ أم حبٌبة11

 أخرجه مسلم: ـ عقبة بن عامر12
 .أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه: ـ معاذ بن جبل13
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 أخرجه مسلم والنسابً وابن ماجه: ـ عثمان بن عفان14

أخرجه االمام أحمد والبخاري وأبو داود : ـ عبادة بن الصامت15
 .والترمذي وابن ماجه وصححه األلبانً

أخرجه مسلم والنسابً وابن ماجه : ـ أبو أٌوب األنصاري16
 .وصححه األلبانً

 .أخرجه النسابً وصححه األلبانً: ـ عمرو بن عبسة17
أخرجه النسابً والحاكم وقال الحاكم : ـ أبو سعٌد الخدري18

 .صحٌح على شرط مسلم ووافقه الذهبً وقال األلبانً على شرطهما
 .أخرجه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ـ سلمة19

 
لوال أن أشق على أمتً ألمرتهم بالسواك عند كل ":حدٌث (ع

 هذه  رواٌة من رواٌات أحادٌث فعل "وضوء أو عند كل صالة

لوحدها السواك واألمر به وقد تقدمت فبل داعً إلى ذكر تواترها  
. هللا تعالى أعلم 

 
 

كتاب األذان 
 

نص و" أطول الناس أعناقا ٌوم القٌامة المإذنون":حدٌث- 33
أطول ":عن أنس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال:الحدٌث

أخرجه  الحدٌثو أحمد رواه" الناس أعناقا ٌوم القٌامة المإذنون

 عن "قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"السٌوطً فً 
لقط "تسعة من الصحابة لذلك لم ٌخرجه الحافظ الزبٌدي فً كتابه 

ألنه التزم بشرط السٌوطً " الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة
وهو أن ال ٌقل الحدٌث عن عشرة أسانٌد فؤسقط اثنٌن وأربعٌن من 

 رواه  الحدٌثأحادٌث السٌوطً وأقر حوالً سبعٌن إال أنه واهم ألن
تقلٌدا للسٌوطً وقد " نظم المتناثر"أكثر من عشرة وأقره الكتانً فً

  :ثبت عندنا تواتره فؤخرجناه رواه عند السٌوطً والكتانً كل من
أخرجه مسلم وأحمد وأبو عوانة فً : معاوٌة بن أبً سفٌانـ 1

. والحكٌم  الترمذي فً نوادر األصول" مسنده"
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اإلمام أحمد وقال الهٌثمً فً مجمع الزوابد : أنس بن مالكـ 2

 .ورجاله رجال الصحٌح
الطبرانً فً المعجم الكبٌر كما فً مجمع : ببلل بن رباح ـ 3

 .الزوابد والبزار
الطبرانً فً الكبٌر واألوسط كما فً مجمع : زٌد بن أرقم ـ 4

 الزوابد
الطبرانً فً الكبٌر واألوسط كما فً مجمع : عبد هللا بن الزبٌرـ 5

 الزوابد
 .الطبرانً فً الكبٌر ومجمع الزوابد: عقبة بن عامرـ 6
الطبرانً كما فً مجمع الزوابد والصنعانً وابن : أبً هرٌرةـ 7

 .عامر
 .الطبرانً: ابن عمرـ 8
 عبد الرزاق فً مصنفه: رجل من الصحابة لم ٌسمـ 9

 .مصنؾ الصنعانً: عطاءـ 10
 .ابن حجر فً المطالب العالٌة: مرثد بن عبد هللا المزنًـ 11
البٌهقً فً سننه باب الترؼٌب فً : أبً بكر بن داود عن أبٌهـ 12

 .اآلذان
وممن صرح أنه متواتر الشٌخ عبد الرإوؾ : "وقال الحافظ الكتانً

المناوي فً شرح الجامع الصؽٌر وقد قال ابن أبً داود سمعت أبً 
ٌقول معناه إن الناس ٌعطشون ٌوم القٌامة فإذا عطش اإلنسان 

انطوت عنقه والمإذنون ال ٌعطشون فؤعناقهم قابمة نقله ابن حجر 
فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر وقٌل معناه أنهم أكثر الناس تشوقا 

. إلى رحمة هللا وقٌل أكثرهم ثوابا وقٌل رجاءهم للشفاعة
 

عن  نص الحدٌثو" ٌؽفر للمإذن مدى صوته ":الحدٌث- 34

ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم 
ٌؽفر للمإذن مدى صوته، وٌشهد له كل رطب وٌابس :"قال

أخرجه أحمد والبٌهقً والطبرانً فً الكبٌر " سمع صوته

قطؾ األزهار المتناثر فً "والحدٌث أخرجه السٌوطً فً 

عن سبعة من الصحابة لذلك لم ٌخرجه " األخبار المتواترة
لقط الآللا المتناثرة من األحادٌث "الحافظ الزبٌدي فً كتابه 
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وأما الحافظ الكتانً فإنه قلد فٌه السٌوطً حٌث " المتواترة

: أخرجه عن ثمانٌة قلت رواه
أخرجه أبو داود والنسابً وابن ماجه وصححه : أبو هرٌرة -1

ابن خزٌمة وابن حبان وعبد الرزاق والهٌثمً فً موارد 
. الظمآن

أبو ٌعلى وابن السكن وصححه والنسابً : البراء بن عازب -2
 .وأحمد

 أحمد والدارقطنً فً العلل: أبو سعٌد -3
 أحمد والطبرانً فً الكبٌر وعنهما الهٌثمً: ابن عمر -4

 والبٌهقً

 وابن عدي الطبرانً فً األوسط: أنس -5
 .الطبرانً فً الكبٌر: أبو أمامة -6
 .الخطٌب فً الموضح: جابر بن عبد هللا -7

 :قلت زاد الكتانً
أحمد : حذٌفة -8
 .عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ: عطاء بن ٌاسر -9

 عند متابعابن حجر وعزاه لمسلم وابن حبان وله : معاوٌةـ 10
 .أحمد والبؽوي

 
قصة عبد هللا بن زٌد بن عبد ربه بن ثعلبة األنصاري  . (غ

أخرجه الحافظ الكتانً فً نظم المتناثر " بدء اآلذان"الخزرجً فً 

قال الزرقانً فً شرح الموطإ قال ابن :قال" فً الحدٌث المتواتر
 روى قصة عبد هللا بن زٌد هذه فً بدء األذان جماعة من :عبد البر

الصحابة بؤلفاظ مختلفة ومعان متقاربة واألسانٌد فً ذلك متواترة 
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر ٌقٌنا كما أن " وهً من وجوه حسان

المتواترعند ابن عبد البر مثل اإلجماع إذ األلفاظ التً استعمل 
هذا " األسانٌد فً ذلك متواترة وهً من وجوه حسان"متنافرة فبقوله 

تناقض سافر ونقض للتواتر فؤقصى ما ٌقال إن الحدٌث صحٌح 
. مشهورمشتهر
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 "فعل األذان للصلوات الخمس والجمعة دون ما عداها"/  ق

: وقال" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"أخرجه الحافظ الكتانً فً 
 األذان سنة :ذكر صاحب الهداٌة من الحنفٌة أنها متواترة ونصه

هـ قال /"للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها للنقل المتواتر
هـ  وقال الحافظ ابن /الزٌلعً فً تخرٌج أحادٌثها قلت هذا معروؾ 

قلت هذا ال ٌثبت به التواتر بل " هـ/حجر هو مؤخوذ باالستقراء 
 .، وهللا تعالى اعلمٌثبت به التصحٌح والتشهٌر

 
تفرد " أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمر باألذان"أحادٌث - ع

ذكر ابن رشد فً أوابل : "وقال" نظم المتناثر"بها الكتانً فً 

المقدمات أنها منقولة بالتواتر وأن العلم بها حاصل ضرورة قلت 
.. هذا ال ٌثبت به التواتر

 
أخرجه الحافظ " األمر بتشفٌع اآلذان وإٌتار اإلقامة"::حدٌث - 35

نص الحدٌث عن أنس  رضً هللا و  "نظم المتناثر" كتابه الكتانً فً
أخرجه الحافظ " مر بالل أن ٌشفع األذان وٌوتر اإلقامةأ: عنه قال

ذكره ابن حجر : قال" الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر
فً أمالٌه المخرجة على مختصر ابن الحاجب األصلً من طرق 

: من حدٌث 
متفق علٌه وقال الترمذي حسن صحٌح ثم قال وفً الباب : أنسـ 1

: عن
 انظره فً نظم المتناثر: عبد هللا بن زٌدـ 2
 انظره فً نظم المتناثر: ببللـ 3
 انظره فً نظم المتناثر: سعد  القرظًـ 4
النسابً والترمذي وصححه وابن ماجه والشافعً : أبً محذورةـ 5

 .وابن حبان والبٌهقً والدارمً والدارقطنً والحاكم
 انظره فً نظم المتناثر: علًـ 6
أحمد وأبو داود والنسابً والشافعً وأبو عوانة : ابن عمرـ 7

 والدارقطنً وابن خزٌمة وابن حبان والحاكم

 انظره فً نظم المتناثر: سلمة بن األكوعـ 8
 انظره  فً نظم المتناثر: جابرـ 9
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 انظره  فً نظم المتناثر: أبً هرٌرةـ 10

البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه : أبً جحٌفةـ 11
 والحاكم والترمذي وأحمد

 انظره  فً نظم المتناثر: أبً رافع ـ 12
 .بو داود والنسابً والبٌهقًأمسلم و: عمر بن الخطابـ 13

 

كتاب الصالة 
 
وإٌجاب ؼٌرها من بقٌة  إٌجاب الصلوات وأنها خمس "(ك

أركان الدٌن الخمسة كثٌرة جدا وهً بالؽة حد التواتر أو تزٌد 
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر ثم " علٌه لكن تواترها معنوي وكذا

إنه ٌحاول أن ٌجمع الكثٌر من األحادٌث فً أبواب الشرٌعة كلها 

فً حٌن تواتر كل ركن من أركان اإلسبلم بالقرآن وأما السنة 
فؤحادٌث كل ركن منها آحاد  لكنها محل إجماع متٌقن منعقد فٌما 

وتواتر وجوب الصلوات  فً هو معلوم من الدٌن بالضرورة 
. وهللا أعلمحدٌث اإلسراء 

 
أحادٌث عدد ركعات كل صالة من الصلوات الخمس وما  (ل

تشتمل علٌه كل ركعة من الركوع والسجود والرفع منهما 
قلت هنا أٌضا ال ٌثبت التواترإال إذا جمعنا جمٌع ". وترتٌب ذلك

أحادٌث باب الصبلة وهذا ما ال ٌنطبق علٌه مواصفات التواتر 
من الدٌن ولكنها محل إجماع متٌقن منعقد فٌما هو معلوم 

. بالضرورة
 

إن جبرٌل صلى بالنبً صلى هللا علٌه وسلم  :حدٌث- 36
أمنً جبرابل عند باب البٌت مرتٌن، فصلى الظهر حٌن ":لحدٌث

.  الحدٌث"حٌن كان الفا مثل الشراك: زالت الشمس، وفً رواٌة
ونص الحدٌث عن جابر بن عبد هللا قلت : فً بٌان أوقات الصالت

رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم 
جاءه جبرٌل علٌه السبلم فقال له قم فصله فصلى الظهر حٌن زالت 

الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حٌن صار ظل 
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كل شًء مثله ثم جاءه المؽرب فقال قم فصله فصلى المؽرب حٌن 

وجبت الشمس ثم جاء العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حٌن 
ؼاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال له قم فصله فصلى الفجر حٌن برق 

الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الؽد للظهر فقال قم فصله 
فصلى الظهر  حٌن صار ظل كل شًء مثله ثم جاءه العصر فقال 

قم فصله فصلى العصر حٌن صار ظل كل شًء مثلٌه ثم جاءه 
المؽرب وقتا واحدا لم ٌزل عنه ثم جاءه العشاء حٌن ذهب نصؾ 

اللٌل أو قال ثلث اللٌل فصلى العشاء ثم جاء حٌث أسفر جدا فقال قم 
أخرجه أحمد " فصله فصلى الفجر ثم قال ما بٌن هذٌن الوقتٌن وقت

والنسابً والترمذي بنحوه وقال البخاري وهو أصح شًء فً 

المواقٌت وللترمذي عن ابن عباس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم 
ٌا ":أمنً جبرٌل علٌه السالم عند البٌت مرتٌن وفٌه ثم قال: قال

". محمد هذا وقت األنبٌاء من قبلك والوقت فٌما بٌن هذٌن الوقتٌن

قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "الحدٌث أخرجه السٌوطً فً 
عن ثمانٌة من الصحابة ضمن األحادٌث المتواترة وأقره " المتواترة

وخرجه " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الحافظ الكتانً فً كتابه 
لقط الآللا المتناثرة "عن تسعة لذلك لم ٌخرجه الحافظ الزبٌدي فً 

ألنه حذؾ من كتاب السٌوطً كل حدٌث " من األحادٌث المتواترة
رواه أقل من عشرة فاكتفى بواحد وسبعٌن حدٌثا إال أن الحدٌث 

: رواه أكثر من عشرة فحكمنا علٌه بالتواتر ألنه  رواه كل من

أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحٌح، : ابن عباسـ 1
والحاكم والدارقطنً وابن خزٌمة وعبد الرزاق وهو عند 

( 1).الكتانً
النسابً والحاكم والترمذي وقال حسن صحٌح ؼرٌب :  جابرـ 2

وأحمد وابن حبان والبٌهقً ذكر الكتانً رواٌة الدارقطنً وابن عبد 
 .البر فً التمهٌد والطحاوي

النسابً والحاكم والدارقطنً والبزار وكشؾ : أبً هرٌرةـ 3
وصححه ابن السكن والحاكم وحسنه   (3)األستار وهو عند الكتانً 

 .البخاريعن الترمذي فً العلل 

وأبو عوانه وابن السكن  (4)الدارقطنً وهو عند الكتانً :أنسـ 4
 .فً صحٌحه واإلسماعٌلً
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 .و ابن حبان (5)الدارقطنً وهو عند الكتانً : ابن عمرـ 5

أحمد والطبرانً والبٌهقً ذكر الكتانً رواٌة ابن عبد : أبً سعٌدـ 6
و الطحاوي بسند فٌه ابن لهٌعة وقال أبو عٌسى  (6)البر فً التمهٌد 

 .وأنس..وأبً سعٌد..أبً هرٌرة: الترمذي وفً الباب عن
 .(والبٌهقً)الترمذي وابن خزٌمة : برٌدة ـ 7
  (البٌهقً)و (الترمذي)مسلم و:  أبً موسىـ 8
والنسابً وابن راهوٌه والدارمً وأبو  (الترمذي): أبً مسعودـ 9

 .وأصله فً الصحٌحٌن (7)عوانة والبٌهقً وهو عند الكتانً 
وابن راهوٌه وعبد الرزاق وهو  (الترمذي ): عمر بن حزمـ 10

 (.8)عند الكتانً 

 .انظره فً نظم المتناثر:البراء بن عازبـ 11
سعٌد بن منصور وهو عند الكتانً : مرسل رجل من ولد عمرـ 12

(9) 
 أبو عوانة: عروةـ 13
 عبد الرزاق: نافع بن جبٌر ـ 14
 السنن الكبرى" البٌهقً فً : أبً عباسـ 15
 الدارقطنً: أبو مسعودـ 16

قلت وأخرجه الكتانً عن تسعة وقال ابن عبد البر لم ٌختلؾ أن 
جبرٌل هبط صبٌحة اإلسراء عند الزوال فعلم النبً صلى هللا علٌه 

هـ وكانت صبلته به الخمس مرتٌن /وسلم الصبلة ومواقٌتها وهٌبتها 

 .فً ٌومٌن كما فً حدٌث أبً مسعود عند الدارقطنً
 
التام ٌوم  بشر المشابٌن فً الظلم إلى المساجد بالنور":حدٌث (-م

قطؾ األزهار المتناثرة فً " أخرجه السٌوطً فً كتابه "القٌامة

 سندا وأقره الحافظ الزبٌدي فً كتابه 15عن " األخبار المتواترة
تقلٌدا للسٌوطً مع " لقط الآللا المتناثرة فً األحادٌث المتواترة"

نظم "حذفه للحدٌثٌن المرسلٌن كما أقره الحافظ الكتانً فً كتابه 
: رواه كل من" المتناثر فً الحدٌث المتواتر

أخرجه أبو داود والترمذي : برٌدةـ 1

 ابن ماجه والحاكم: أنسـ 2
 ابن ماجه والحاكم وابن خزٌمة: سهل بن سعدـ 3
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 الطبرانً: زٌد بن حارثةـ 4

 الطبرانً: ابن عباسـ 5
 الطبرانً: ابن عمرـ 6
 الطبرانً: أبً أمامةـ 7
وابن حبان وموارد الظمآن  الطبرانً والدارمً: أبً الدرداءـ 8

 .على زوابد ابن حبان للهٌثمً
 الطبرانً: أبً هرٌرةـ 9

 الطبرانً: عابشةـ 10
 البزار و كشؾ األستار للهٌثمً: أبً موسى األشعريـ 11
 أبو داود الطٌالسً: أبً سعٌد الخدريـ 12

 ابن شاهٌن فً الترؼٌب: حارثة بن وهبـ 13
 أبو موسى المدنً: حطٌم الحدانً مرسبلـ 14
 سعٌد بن منصور: عطاء بن ٌسار مرسبلـ 15

وممن نص على أنه متواتر الشٌخ عبد الرإوؾ ":قال الحافظ الكتانً
المناوي فً الفٌض وفً التٌسٌر نقبل عن السٌوطً وقول ابن 

الجوزي حدٌث ال ٌثبت متعقب فإن حدٌث برٌدة قال فً التٌسٌر تبعا 
والحاكم  للمنذري رجاله ثقات وحدٌث سهل صححه ابن خزٌمة

وقال صحٌح على شرط الشٌخٌن قال المنذري كذا قال وحدٌث أبً 
الدرداء قال المنذري رواه الطبرانً فً الكبٌر بإسناد حسن وابن 

حبان فً صحٌحه وكذا قال فً حدٌث أبً هرٌرة أنه رواه 

قلت وهكذا قام المنذري " الطبرانً فً األوسط بإسناد حسن
موارد الظمآن من "بتصحٌح الحدٌث كما قام من بعده الهٌثمً فً 

والسٌوطً من بعدهم إال أن طعن الحافظ ابن " زوابد ابن حبان
الجوزي فً صحته وهو المعروؾ بحدسه ودقة نقده ونفاذ اطبلعه 

على علل الحدٌث وقد أعله قبله ؼٌره ٌجعلنا نقول إنه حدٌث صحٌح 
مشهور مشتهر دون أن ٌصل إلى المتواتر ألن من خصابص 

المتواتر باإلضافة إلى كثرة طرقه ال تجد أحدا من أهل علم علل 
الحدٌث ٌشك فً ثبوته وال فً صحته فعندما ٌشك فً صحته أحد 

جهابذة علم علل الحدٌث ٌنحط الحدٌث ٌقٌنا عن درجة التواتر لكنه 

. وهو ما نقول به.قد ٌرتقً إلى درجة الصحة والشهرة
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أسفروا بالفجر ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:حدٌث- 37

قطؾ " أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه "فهو أعظم لؤلجر

كما أقره الحافظ الكتانً فً " األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة
ولم ٌخرجه الحافظ " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"كتابه 

 .ألن السٌوطً لم ٌخرجه إال عن تسعة" لقط الآللا"الزبٌدي فً 
: قلت رواه

رواه أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه : رافع بن خدٌجـ 1
. والحمٌدي والبٌهقً

 أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: محمود بن لبٌدـ 2
 الطبرانً والبزار وعنهما الهٌثمً: ببللـ 3

 الطبرانً: ابن مسعودـ 4
 الطبرانً والبزار وعنهما الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبو هرٌرةـ 5
 الطبرانً: حواءـ 6
 البزار والهٌثمً فً كشؾ األستار: أنسـ 7
 البزار والهٌثمً فً كشؾ األستار: قتادةـ 8
 العراقً فً مسنده: رجل من الصحابةـ 9

 قال الترمذي وفً الباب عنه : أبو برزة األسلمًـ 10
 فً الباب عنه :  قال الترمذي: جابر بن عبد هللاـ 11
 الزبٌدي فً عقود الجواهر: ابن عمرـ 12
روى شعبة والثوري هذا الحدٌث عن محمد بن إسحاق كذا فً ـ 13

 .الترمذي قلت وهذا ٌسمى مقطوعا
ورواه محمد بن عجبلن أٌضا عن عاصم بن عمر بن قتادة ـ 14

 هكذا قال الترمذي
وقال الحافظ الكتانً بعد ما أخرجه عن التسعة األولى من هذا 

الترمذي من حدٌث رافع بن خدٌج ثم قال وفً الباب اه التخرٌج ورو
هـ وقال الزٌلعً فً تخرٌج أحادٌث /عن أبً برزة وجابر وببلل 

الهداٌة روى من حدٌث رافع بن خدٌج ومحمود بن لبٌد وببلل وأنس 
وقتادة وابن النعمان وابن مسعود وأبً هرٌرة وحواء األنصارٌة ثم 

نظره وممن صرح بتواتره تبعا للسٌوطً الشٌخ عبد اساق أحادٌثهم ؾ

. الرإوؾ المناوي فً فٌض القدٌر وهكذا نضٌؾ
. أنظره فً نصب الراٌة للزٌلعً: بشٌر بن النعمانـ 15
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إن رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبً هرٌرة أنه قال: حدٌث .- 38

إذا اشتد الحر فؤبردوا بالصالة، فإن شدة الحر من فٌح ":وسلم قال
قطؾ األزهار المتناثرة "أخرجه السٌوطً فً  قلت والحدٌث" جهنم

 إسنادا وأقره الحافظ الزبٌدي فً 17عن " فً األخبار المتواترة 
 صحابٌا 16عن " لقط الآللا المتنارة من األحادٌث المتواترة"كتابه 

ونحن " نظم المتناثر فً الحدٌث المواتر"والحافظ  الكتانً فً كتابه 
: نقول بتواتره نروٌه عن كل من

 .أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو ٌعلً: ـ أبً ذر1
أخرجه مالك والشافعً والبخاري ومسلم وأبو ٌعلً : ـ أبً هرٌرة2

وأبو داود والصنعانً والدارمً والترمذي وابن خزٌمة والنسابً 
 .وابن ماجه والبؽوي

 . وابن ماجهالبخاري وابن خزٌمة والترمذي: ـ ابن عمر3
 . وابن ماجهالبخاري والترمذي: ـ أبً سعٌد4
 .ابن ماجه  وابن حبان والبٌهقً و الترمذي:  ـ المؽٌرة بن شعبة5
 .ابن خزٌمة وابن حجر فً المطالب العالٌة: ـ عابشة6
الحاكم وأحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً : ـ صفوان والد القاسم7

 .والترمذي وابن أبً شٌبة والبؽوي
 النسابً والترمذي: ـ أبً موسى8
 الطبرانً: ـ عبد الرحمن بن حارث9

 الطبرانً: ـ عمرو بن عبسة10
 الطبرانً: ـ رجل لم ٌسم أراه عبد هللا11
أبو ٌعلى والبزار وكشؾ األستار وقال : ـ عمر بن الخطاب12

 .الحافظ ابن حجر فً التلخٌص روى موقوفا
 الترمذي والبزار وأبو نعٌم: ـ ابن عباس13
 أبو نعٌم: ـ عبد الرحمن بن علقمة14
 مالك: ـ عطاء بن ٌسار مرسبل15
 .انظره فً نظم المتناثر {له صحبة}: ـ حجاج بن الباهل16ً
 الصنعانً فً المصنؾ: ابن سٌرٌن ببلؼاـ 17

 ـ قال أبو عٌسى الترمذي وفً الباب عن أنس زاده الكتان18ً
 أبو داود والنسابً والحاكم كما فً تلخٌص الحبٌر: ـ ابن مسعود19
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 .ـ جابر بن عبد هللا انظره فً نظم المتناثر20

. لكنه لم ٌرو حدٌث ابن سٌرٌن ببلؼا وال حدٌث أنس
ذكره ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر وترك أمامه بٌاضا : ـ أنس21

. وفً الباب عن أنس: قلت وذكره الترمذي قال
. الطبرانً: ـ صحابً لم ٌسم22

 
 أنه علٌه الصالة والسالم كان ٌصلً المؽرب إذا توارت : حدٌث39

أخرجه الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث :الشمس بالحجاب

 أنه تواترت "شرح معانً اآلثار"ذكر الطحاوي فً "المتواتر وقال 
اآلثار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بذلك انظره فً باب 

قلت هذا ال ٌثبت به تواتر الحدٌث وإنما الحدٌث " مواقٌت الصبلة
: خرجناه  كما ٌلً

عن سلمة بن األكوع رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا  (ـ 1
إذا ؼربت تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم كان ٌصلً المؽرب 

 أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو "الشمس وتوارت بالحجاب

 .رواه أٌضا.داود والترمذي وابن ماجه
 أ خرجه أحمد: جابر (ـ 2
 .الطبرانً: زٌد بن خالد (ـ 3
 .أحمد وأبو داود: أنس (ـ 4
 .البخاري ومسلم: رافع بن خدٌج (ـ 5

 .بو داود والحاكمأأحمد و: أبو أٌوب (ـ 6
 .قال الترمذي وفً الباب عن أم حبٌبة:أم حبٌبة  (ـ 7
 وفً الباب :ابن ماجه وقال الترمذي: العباس بن عبد المطلب (ـ 8

 .عن العباس
 .ابن أبً حاتم فً العلل: أبً بن كعب (ـ 9

 .أحمد: السابب بن ٌزٌد (ـ 10
: رجل من أسلم من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (ـ 11

. النسابً والبؽوي فً معجمه
 

نص و" إن الصالة الوسطى هً صالة العصر": حدٌث40

عن علً رضً هللا : الصبلة الوسطى هً صبلة العصر:الحدٌث
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عنه أن النبً صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم قال ٌوم 
مؤل هللا قبورهم نارا كما شؽلونا عن الصالة الوسطى ":األحزاب

 أخرجه البخاري ومسلم ولمسلم وأحمد وأبً "حتى ؼابت الشمس
أخرجه الكتانً . "شؽلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر"داود 

: رواه: وخرجناه  كما ٌلً"  نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"فً 
أخرجه مالك والطحاوي :حفصةـ 1
 أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والطحاوي: عابشةـ 2
ومسلم والطحاوي فً شرح  أحمدوهو فً رواٌة البخاري:علًـ 3

 .معانً اآلثار
أحمد ومسلم وابن ماجه وهو فً رواٌة للترمذي :ابن مسعود ـ 4

 وقال حسن صحٌح والطحاوي
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ابن عباسـ 5
الطحاوي وأشار : أبً هشام بن عتبة  بن ربٌعة بن عبد شمسـ 6

 .إلٌه الترمذي بقوله وفً الباب عن أبً هشام
الطحاوي والدمٌاطً وأشار إلٌه الترمذي بقوله وفً : أبو هرٌرةـ 7

 .الباب عن أبً هرٌرة
 انظره فً نظم المتناثر: أم سلمةـ 8
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : ابن عمرـ 9

الذي تفوته صالة العصر فكؤنما وتر أهله والنسابً وابن ماجه بلفظ 
 .وماله

 انظره فً نظم المتناثر:أبو مالك األشعريـ 10
 انظره فً نظم المتناثر: جابرـ 11
 اتظره فً نظم المتناثر: حذٌفةـ 12

. والصالة الوسطىانظر الدر المنثور لدى قوله "وقال الكتانً   
الصالة :"سمرة بن جندب عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالـ 13

أحمد والترمذي وصححه والطحاوي فً " صالة العصر  الوسطى  

. شرح معانً اآلثار
أحمد ومسلم والطحاوي فً شرح معانً : البراء بن عازبـ 14

 .اآلثار ولكن صرح بنسخ ما فً رواٌة عابشة وحفصة
 .النسابً والترمذي وقال لٌس بإسناده بؤس: عمرـ 15 
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبً بن كعبـ 16 
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 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو سعٌد الخدريـ 17

 
 تفرد به الكتانً "جعلت لً األرض مسجدا وطهورا":حدٌث- (41

ذكره فً : "وقال" نظم المتناثر"وقد صح عندنا تواتره قال فً 
أبً ذر جعلت لً - (2أبً هرٌرة،(1الجامع بهذا اللفظ من حدٌث 

أنس قال فً التٌسٌر  (3كل األرض مسجدا وطهورا من حدٌث 
فضلنا على : حذٌفة (4وإسناده صحٌح وأخرج مسلم من حدٌث، 

جعلت صفوفنا كصفوؾ المبلبكة وجعلت لنا األرض : الناس بثبلث
مسجدا وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء، وأخرج أٌضا من 

فضلت على األنبٌاء بست ثم ذكر منها وجعلت : حدٌث أبً هرٌرة

( 5لً األرض طهورا ومسجدا، وأخرج الطبرانً فً الكبٌر عن 
فضلت على األنبٌاء بخمس ثم ذكر منها : السابب بن ٌزٌد مرفوعا

أبً  (6وجعلت لً األرض مسجدا وطهورا، وأخرج أٌضا عن  
فضلت بؤربع ثم ذكر منها جعلت لً األرض : الدرداء مرفوعا

أبً أمامة الباهلً  (7مسجدا وطهورا، وأخرج البٌهقً عن 
فضلت بؤربع وذكر منها جعلت لً األرض مسجدا : مرفوعا

وطهورا الحدٌث وأخرج الترمذي حدٌث األرض كلها مسجد إال 
: أبً سعٌد الخدري، ثم قال وفً الباب عن (8المقبرة والحمام عن 

ابن  (12جابر،  (11عبد هللا بن عمرو وأبً هرٌرة،  (10علً، (9
إن النبً صلى :عباس، وحذٌفة، وأنس وأبً أمامة، وأبً ذر قالوا

 (قلت)هـ /جعلت لً األرض مسجدا وطهورا :"هللا علٌه وسلم قال
وهو قطعة من حدٌث جابر فً الصحٌحٌن وؼٌرهما وأوله أعطٌت 

وقد عده السٌوطً فً كتاب المناقب فً المتواترات وسٌؤتً ..خمسا
 :، وقد خرجناه كما ٌلًإن شاء هللا تعالى

 قال رسول هللا صلى هللا: عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال (ـ 1
وطهورا أٌما أدركتنً الصالة  جعلت لً األرض مسجدا"علٌه وسلم 

.  أخرجه البخري ومسلم"تمسحت وصلٌت

 .أحمد والترمذي فً كتاب السٌر وقال حسن صحٌح: أبو أمامة (ـ 2
 البزار: علً (ـ 3

 مسلم والترمذي: أبو هرٌرة (ـ 4
 .البخاري ومسلم والنسابً: جابر (ـ 5
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 أحمد: ابن عباس (ـ 6

 مسلم والنسابً: حذٌفة (ـ 7
قال الترمذي وفً الباب عن أنس ورواه السراج فً : أنس (ـ 8

 .مسنده والخطابً فً معالم السنن
 .أبو داود: أبو ذر (ـ 9

 .أحمد والطبرانً بإسناد جٌد: أبو موسى (ـ 10
 .البزار والطبرانً: ابن عمر (ـ 11
 .الطبرانً: السابب بن ٌزٌد (ـ 12
 .الطبرانً: أبو سعٌد الخدري (ـ 13

 
صلوا فً مرابض الؽنم وال تصلوا فً مرابض ": حدٌث- 42

قال رسول : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قالونص الحدٌث " اإلبل
صلوا فً مرابض  ":هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم

 أخرجه أحمد والترمذي "الؽنم، وال تصلوا فً أعطان اإلبل

تفردنا .وصححه وابن ماجه ولٌس هذا إبعاد نجعة بل رواٌة األقصر
: كما ٌلً "به وخرجناه فً كتابنا اإلشعاع واإلقناع

أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه :أبو هرٌرةـ 1
 أخرجه مسلم: جابر بن سمرةـ 2
 أخرجه أبو داود: البراء بن عازبـ 3
 أخرجه ابن ماجه: سبرة بن معبدـ 4

 أخرجه النسابً وابن ماجه: عبد هللا بن مؽفلـ 5
 أخرجه ابن ماجه: ابن عمرـ 6
 أخرجه البخاري ومسلم: أنسـ 7
 أخرجه الطبرانً: أسٌد بن حضٌرـ 8
 أخرجه الطبرانً بإسناد فٌه جابر الجعفً: سلٌك الؽطفانًـ 9

 أخرجه أبو ٌعلى: طلحة بن عبد هللاـ 10
أخرجه أحمد بإسناد فٌه ابن : عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 11

 .لهٌعة ولكن أخرجه الطبرانً
 أخرجه الطبرانً: عقبة بن عامرـ 12



 Page 94 فتح الرب الساتر
 

أخرجه أحمد والطبرانً : ٌعٌش الجهنً المعروؾ ذو الؽرةـ 13

وأخرج ؼٌرهم الحدٌث فالحدٌث بلػ درجة التواتر وصح عند 
 .الجمٌع

 
من بنى هلل ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: ـ حدٌث43

 أخرجه السٌوطً فً "مسجدا بنى هللا له بٌتا فً الجنة

 21عن " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة":كتابه
" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"صحابٌا كما أخرجه الكتانً فً 

:  صحابٌا وهكذا روٌناه22عن 
 

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والدارمً :  عثمان بن عفان1
. وابن ماجه وأبو ٌعلً والبٌهقً

الترمذي :  أنس2
النسابً وفً الباب عند الترمذي :  عمرو بن عبسة3
ابن ماجه وفً الباب عند الترمذي :  عمر بن الخطاب4
ابن ماجه وفً الباب عند الترمذي والبزار :  علً بن أبً طالب5

. للهٌثمً" مجمع الزوابد" والطبرانً كما فً 
ابن ماجه وفً الباب عند الترمذي :  جابر بن عبد هللا6
أحمد وفً الباب عند الترمذي ورواه البزار :  ابن عباس7

" مجمع الزوابد"والطبرانً والهٌثمً فً 

" التارٌخ"أحمد بن حنبل والخطٌب البؽدادي فً :  ابن عمر8
أحمد وفً الباب عند الترمذي والبزار ومجمع :  واثلة بن األسقع9

. الزوابد للهٌثمً وأبو نعٌم
أحمد وابن ماجه :  أسماء بنت ٌزٌد10
الطبرانً وفً الباب عند الترمذي :  أبو بكر الصدٌق11
الطبرانً :  نبٌط بن شرٌط12
الطبرانً :  أبو أمامة13
الطبرانً وفً الباب عند الترمذي ورواه البٌهقً :  أبو ذر14

. والهٌثمً فً مجمع الزوابد وأبو نعٌم

الطبرانً :  أبو قرصافة15
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الطبرانً وفً الباب عند الترمذي وابن ماجه :  أبو هرٌرة16

" مجمع الزوابد"والهٌثمً فً 
الطبرانً وفً الباب عند الترمذي :  عابشة17
انظره عند الرافعً وعند ابن حجر فً :  عبد هللا بن أبً أوفى18

تلخٌص الحبٌر 
ابن عساكر :  معاذ بن جبل19
ابن عساكر وفً الباب عند الترمذي : أم حبٌبة 20
وفً الباب عند الترمذي  وأحمد والطبرانً :  عبد هللا بن عمر21

. كما فً مجمع الزوابد للهٌثمً والخطٌب البؽدادي فً التارٌخ
البٌهقً وهذا ٌعنً اإلعضال ألن األعمش :  األعمش مرفوعا22

من تابعً التابعبن  فٌكون سقط الصحابً والتابعً من هذا االسناد 
. عند المحققٌن

 
صالة فً " قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: ـ حدٌث  43

مسجدي هذا خٌر من ألؾ صالة فٌما سواه من المساجد إال 
 تفرد به الحافظ الكتانً فً نظم المتناثر فً "المسجد الحرام

:  وهو على حق رواه13عن " الحدٌث المتواتر
أخرجه البخاري ومسلم : ـ أبو هرٌرة1
 مسلمأخرجه : ـ ابن عمرو2
 مسلمأخرجه : ـ مٌمونة3

 أحمد أخرجه :ـ جبٌر بن مطعم4
 أحمدأخرجه : ـ سعد بن أبً وقاص5
 أحمدأخرجه : ـ األرقم بن أبً األرقم6
 أحمدأخرجه : ـ جابر بن عبد هللا7
 أحمدأخرجه : ـ عبد هللا بن الزبٌر8
 الترمذيأخرجه : ـ علً بن ابً طالب 9

 الترمذيأخرجه : ـ أبً سعٌد10
 انظره فً  نظم المتناثر: ـ عبد الرحمن بن عوؾ11
 انظره فً  نظم المتناثر: ـ عابشة 12

 انظره فً  نظم المتناثر: ـ عبد هللا بن عثمان13
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وفً اإلستذكار وهو حدٌث رواه عن أبً هرٌرة جماعة ":قال

 عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من وجوه كثٌرة قد ذكرت يورو
 :هـ وفً فٌض القدٌر/كثٌرا منها فً التمهٌد وأجمعوا على صحته

قال ابن عبد البر وروي عن أبً هرٌرة من طرق ثابتة صحاح 
هـ /متواترة قال الزٌن العراقً لم ٌرد التواتر األصلً بل الشهرة 

وال ٌلزم من نفٌه عن خصوص طرٌق أبً هرٌرة نفٌه عن  (قلت)
الحدٌث من أصله كما ال ٌخفى وقد علمت أنه وارد عن جماعة 

قلت مإٌدا الكتانً لو طعن " كثٌرة من الصحابة ؼٌر أبً هرٌرة
الحافظ العراقً وهو الزٌن العراقً الكردي شٌخ ابن حجر فً 

صحة الحدٌث أصبل لما قبلناه من التواتر، أما وقد صححه وشهره 

فقد تخفى علٌه بعض الطرق وهكذا نحكم علٌه بالتواتر ألنه ٌفٌد 
. العلم والٌقٌن قبل العمل

 
نومه صلى هللا علٌه وسلم عن صالة الصبح فً ": حدٌث-45

: عن عمران بن حصٌن رضً هللا عنه قال:  ونص الحدٌث"الوادي
سرٌنا مع النبً صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم فلما 

كان فً آخر اللٌل عرسنا فلم نستٌقظ حتى أٌقظنا حر الشمس 
فجعل الرجل منا ٌقوم دهشا إلى طهوره ثم أمر بالال فؤذن ثم صلى 

الركعتٌن قبل الفجر ثم أقام فصلٌنا فقالوا ٌا رسول هللا أال نعٌدها 
" فً وقتها من الؽد فقال أٌنهاكم ربكم تعالى عن الربا وٌقبله منكم

أخرجه أحمد وابن خزٌمة وابن حبان وابن أبً شٌبة والطبرانً 
 وأصله مطوال فً الصحٌحٌن من دون ذكر األذان

قطؾ األزهار المتناثرة فً "والحدٌث أخرجه السٌوطً فً .واإلقامة
لقط الآللا "كما أقره الحافظ الزبٌدي فً كتابه " األخبار المتواترة

والكتانً فً نظم المتناثر فً " المتناثرة من األحادٌث المتواترة
: روٌناه عن كل من" الحدٌث المتواتر

أخرجه البخاري ومسلم والطبرانً والبٌهقً : ـ عمران بن حصٌن1
 .البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبٌهقً: ـ أبً قتادة2
مسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه والطبرانً فً : ـ أبً هرٌرة3

 .األوسط كما فً المجمع والبٌهقً
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أخرجه أبو داود والبزار والطبرانً فً الكبٌر :  ـ ذي مخبر4

 .وعنهما الهٌثمً فً مجمع الزوابد
 أبو داود والبٌهقً: ـ عمرو بن أمٌة  الضمري5
 النسابً: ـ جبٌر بن مطعم6
 النسابً: ـ  أبً مرٌم السلول7ً
أحمد والنسابً والبزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ :ـ ابن مسعود8

 األستار والطبرانً وأبو ٌعلى والبٌهقً
أحمد والنسابً والبزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ : ـ ابن عباس9

 األستار والطبرانً 
 الطبرانًأخرجه : ـ ببلل10

 الطبرانًألخرجه : ـ جندب بن جنادة11
 الطبرانًأخرجه : ـ ابن عمرو12
 الطبرانً كما فً مجمع الزوابد: ـ أبً أمامة13
 الطبرانً والبزار وعنهما الهٌثمً: ـ أبً جحٌفة14
 البزارأخرجه : ـ أنس15
 مالك فً الموطإ: ـ زٌد بن أسلم16
 البزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ األستار: ـ سمرة بن جندب17
 الطبرانً كما فً مجمع الزوابد للهٌثمً: : ـ عبادة18
 .أخرجه مالك فً الموطإ: ـ سعٌد بن المسٌب مرسبل19

 
ال صالة بعد العصر  حتً تؽرب الشمس، وال صالة ": حدٌث- 46

عن أبً سعٌد : نص الحدٌثو" بعد الصبح حتى تطلع الشمس
ال صالة بعد ":رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

صالة العصر حتى تؽرب الشمس وال صالة بعد صالة الفجر حتى 
والحدٌث أخرجه السٌوطً .  أخرجه البخاري ومسلم"تطلع الشمس

 17عن " قطؾ األزهار المتناثرة فً األحادٌث المتواترة"فً كتابه 
لقط الآللا المتناثرة من "صحابٌا وأقره الحافظ الزبٌدي فً كتابه 

نظم المتاثرة فً "أقره الحافظ الكتانً فً  كما" األخبار المتواترة
: ونحن نقول بتواتره رواه" الحدٌث المتواتر

البخاري ومسلم والزبٌدي فً عقود الجواهر وأبو : أبو سعٌدـ 1
عوانة 
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البخاري ومسلم والهٌثمً فً مجمع الزوابد عن : أبو هرٌرةـ 2

 الطبرانً فً األوسط وأبو عوانة
 البخاري ومسلم والترمذي: عمرـ 3
 البخاري ومسلم والترمذي: ابن عمرـ 4
 البخاري ومسلم: عمرو بن عبسةـ 5
 البخاري ومسلم: عقبة بن عامرـ 6
 البخاري ومسلم: عابشةـ 7
 البخاري : معاوٌةـ 8
 البزار وكشؾ األستار للهٌثمً: أنسـ 9

البزار وكشؾ األستار للهٌثمً : ابن مسعودـ 10

 أحمد: زٌد بن ثابتـ 11
 أحمد: سعد بن ابً وقاصـ 12
 أحمد: سمرة بن جندبـ 13
 أحمد: كعب بن مرة أو مرة بن كعبـ 14
 أحمد: أبو أمامةـ 15
 .انظره فً نظم المتناثر:صفوان بن المعطلـ 16
 الطبرانً: أبو ذرـ 17
 أخرجه البخاري وأبو داود وأبو عوانة والدارقطنً : ابن عباسـ 18
 {معاذ بن عفراء عند الكتانً }كشؾ األستار : معاذ القاريـ 19
أحمد والترمذي والبٌهقً والهٌثمً فً مجمع : ابن عمروـ 20

 الزوابد عن البزار والطبرانً فً الكبٌر
 أحمد:  عمرو بن العاصـ 21
 الطبرانً فً األوسط: قرة بن أبً قرة عن أبً أسٌدـ 22
 .الترمذي: حفصةـ 23

 :ي وزاد الكتان
 .انظره فً نظم المتناثرر: سلمة بن األكوعـ 24
عبد هللا الصنابحً وجزم أنه صحابً لٌس التابعً انظره فً ـ 25

 .نظم المتناثر
 .انظره فً نظم المتناثر: جندب  بن جنادةـ 26

 وحفصة فؤصبح عدد ةقلت وبقى على الكتانً عمرو بن العاص وقر
ذكر ابن حجر فً :  صحابٌا، وقال الكتان26ًالرواة من الصحابة 
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األمالً المخرجة على مختصر ابن الحاجب األصلً أنه وارد عن 

جماعة من الصحابة تزٌد على العشرٌن وممن صرح بتواتره أٌضا 
ابن بطال كما تقدم عن السخاوي فً فتح المؽٌث والشٌخ عبد 

الرإوؾ المناوي فً شرح الجامع وفً شرح معانً اآلثار 
للطحاوي فً باب الركعتٌن بعد العصر بعد ذكر أحادٌث فً النهً 

 فقد جاءت اآلثار المتواترة :عن الصبلة بعدها وبعد الصبح ما نصه
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالنهً عن الصبلة بعد العصر 

حتى تؽرب الشمس وعمل ذلك أصحابه من بعده فبل ٌنبؽً ألحد أن 
 . هـ/ٌخالؾ فً ذلك 

 
نحن السباقون إلخراجه، : "فضل الخطا إلى المساجد": حادٌث-47

: رواه
أخرجه مالك والبخاري ومسلم وؼٌرهم أن النبً : أبو هرٌرةـ 1

أال أدلكم على ما ٌمحو هللا به الخطاٌا ":صلى هللا علٌه وسلم قال
إسباغ الوضوء :"وٌرفع به الدرجات؟ قالوا بلى ٌا رسول هللا، قال

على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد 
 "فذلكم الرباط "زاد مالك "الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط،

. للمرة الثالثة
أخرجه عبد هللا بن أحمد بن حنبل فً زوابد مسند : ابن عباسـ 2

والكفارات المكث فً ":أبٌه والحاكم وعبد بن حمٌد والترمذي وفٌه

المساجد بعد الصلوات،والمشً على األقدام إلى الجماعات،واسباغ 
 ".الوضوء على المكاره

 أخرجه الطبرانً والحاكم: ابن عمرـ 3
أخرجه أبو ٌعلى والبزار وعنهما الهٌثمً : علً بن أبً طالبـ 4

 "المستدرك"كما أخرجه الحاكم فً 
 أخرجه مسلم: جابر بن عبد هللاـ 5
 أخرجه البخاري ومسلم: أبو موسى األشعريـ 6
 أخرجه الطبرانً والحاكم وابن حبان والبٌهقً: عقبة بن عامرـ 7
 أخرجه أبو داود والبٌهقً: رجل من األنصارـ 8

 أخرجه الطبرانً والحاكم والبٌهقً: ابن عمرـ 9
 .أخرجه مسلم: أبً بن كعبـ 10
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نص الحدٌث عن و" من أكل ثوما أو بصال فلٌعتزلنا": حدٌث- 48

ابن عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال 
فال ٌؤتٌن  {ٌعنً الثوم }من أكل من هذه الشجرة ":فً ؼزوة خٌبر

والحدٌث  . مسلم والبخاري ومثله عن أنس وجابررواه  "المساجد

قطؾ األزهار المتناثرة فً " أخرجه السٌوطً بهذا اللفظ فً كتابه
عن إثنى عشر صحابٌا وأقره الحافظ الزبٌدي "  األخبار المتواترة

وأخرجه " لقط الآللا المتناثرة من األحادٌث المتواترة"فً كتابه 
من ":بلفظ" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الحافظ الكتانً فً 

عن عشرٌن " أكل من هذه الشجرة الخبٌثة فبل ٌقربن مسجدنا

: صحابٌا قلت خرجناه فً كتابنا هذا كما ٌلً
أخرجه البخاري ومسلم والبٌهقً وأبو ٌعلً : أنسـ 1
البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وأبو : جابر بن عبد هللاـ 2

 .عوانة والطبرانً والبٌهقً
 البخاري ومسلم وابن ماجه وأبو عوانة والبٌهقً: ابن عمرـ 3
 مسلم وابن ماجه  وأبو عوانة والبٌهقً: أبو هرٌرةـ 4
أحمد والطبرانً  فً الكبٌر والصؽٌر وعنه : معقل بن ٌسارـ 5

 مجمع االزوابد
 الطبرانً : أبو بكر الصدٌقـ 6
 الطبرانً: البشٌر األسلمىـ 7

 الطبرانً: عبد هللا بن زٌدـ 8
 الطبرانً: أبو ثعلبةـ 9

 الطبرانً: خزٌمة بن ثابتـ 10
 مسلم وأبو عوانة والطبرانً: أبو سعٌدـ 11
 البزار: جابر  بن سمرةـ 12
أبو داود وأبو عوانة وابن حبان والهٌثمً فً موارد : حذٌفةـ 13

 الظمآن 
 أبو عوانة والهٌثمً فً موارد الظمآن : المؽٌرة بن شعبةـ 14
أبو عوانة : قرة عن معاوٌة بن قرة عن أبٌهـ 15

: قلت زاد الكتانً إضافة إلى قرة و المؽٌرة كبل من 
انظره فً  نظم المتناثر : ابن عباسـ 16
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 انظره فً  نظم المتناثر: ثوبانـ 17

 انظره فً  نظم المتناثر: معبد األسلمًـ 18
 انظره فً  نظم المتناثر: شرٌك بن شرحبٌلـ 19
 العبلء بن خباب انظره فً  نظم المتناثرـ 20
 انظره فً  نظم المتناثر: علً بن أبً طالبـ 21
. ى علٌه حذٌفة فبلؽت عندنا واحدا وعشرٌن وهً قابلة للزٌادةقب

 
نهٌه صلى هللا علٌه وسلم عن إسبال الثوب تحت ": حدٌث-49

أبً ذر رضً هللا عنه، عن النبً صلى هللا علٌه  عنونصه  "الكعبة
ثالث ال ٌكلمهم هللا ٌوم القٌامة وال ٌنظر إلٌهم وال :"وسلم قال

قال فقرأها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " ٌزكٌهم ولهم عذاب ألٌم

خابوا وخسروا من هم ٌا رسول هللا؟ : ثبلث مرار، فقال أبو ذر
رواه مسلم " المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلؾ الكاذب:"قال

 نحن السباقون إلى تبٌٌن تواتره من ".المسبل إزاره"وفً رواٌة له 

خبلل تؤصٌلنا لئلجماع الذي أقره الحافظ ابن القطان الفاسً فً 
: رواه"  اإلقناع فً اإلجماع"كتابه 

عطاء بن ٌسار عن بعض أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ـ 1
إن هللا تعالى ال ٌقبل صالة عبد ": النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

أخرجه الحافظ المزي وعزاه للنسابً ولعله فً " مسبل إزاره

الكبٌرة وقال الهٌثمً أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحٌح وهوعند 

أبً داود وقد ؼر شعٌب األرنإوط سند أبً داود فحكم علٌه 
فهو تقلٌدا للمنذري كذلك األلبانً  وبالضعؾ لجهالة أبً جعفر

ٌتقوى باألسانٌد وقد وهم النووي حٌن قال فً رٌاض الصالحٌن 
ففً إسناد أبً داود أبو جعفر لٌس من .صحٌح على شرط مسلم
  أو مختلؾ فٌهرجال مسلم وفٌه جهالة

أخرجه " ما تحت الكعبة من اإلزار ففً النار"مرفوعا : عابشةـ 2

:" بلفظمسلم البخاري وأحمد بسند جٌد كما فً الهٌثمً وهو فً 
 "أزرة المإمن إلى نصؾ الساق

 أخرجه "ما أسفل  من الكعبة من اإلزار فً النار"جابر بلفظ ـ 3

 .البزار بسند جٌد كما فً  مجمع الزوابد للهٌثمً
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  "كل شا جاوز الكعبٌن من اإلزار فً النار:"ابن عباسـ 4

 .الهٌثمً فً مجمع الزوابد
رواه " ما أسفل من الكعبٌن من اإلزار ففً النار: "أبو هرٌرةـ 5

 .البخاري
 .مسلمرواه : أبو ذرـ 6
أبو داود والترمذي وقال حدٌث حسن : أبو جري جابر بن سلٌمـ 7

 .صحٌح
 أبو داودأخرجه : أبو سعٌد الخدريـ 8
وعنه الطبرانً " ما أسفل الكعبٌن فً النار:"الحسٌن بن علًـ 9

 .الهٌثمً

إزارة المإمن إلى نصؾ الساق ولٌس علٌه :" عبد هللا بن مؽفلـ 10
الهٌثمً " حرج فٌما بٌنه وبٌن الكعبٌن وما أسفل من ذلك ففً النار

وله شاهد فً . فً مجمع الزوابد عن الطبرانً بسند فٌه لٌن
 .الصحٌح

المسبل إزاره فً الصبلة لٌس من هللا فً حل "ابن مسعود بلفظ ـ 11
 .الهٌثمً فً مجمع الزوابد " وال حرام

 .نهٌه صلى هللا علٌه وسلم مطلقا عن إسبال الثوب تحت الكعبة
 .أخرجه أحمد والطبرانً وصححه األلبانً: ابن عمرـ 12
أخرجه أحمد والنسابً والترمذي وابن ماجه : حذٌفة بن الٌمانـ 13

 .وابن حبان والحمٌدي وصححه األلبانً

 أخرجه أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: سمرة بن فاتكـ 14
أخرجه الطبرانً فً المعاجم الثبلثة بسند فٌه : خرٌم بن فاتكـ 15

 .ضعؾ وأحمد بسند جٌد وعنهما الهٌثمً
أخرجه أحمد عنه الهٌثمً فً :  عمرو بن زرارة األنصاريـ 16

 .مجمع الزوابد
 .أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً:  الشرٌدـ 17
 أخرجه أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبو أمامةـ 18
أخرجه الطبرانً بسند ضعٌؾ وعنه الهٌثمً فً : ابن عمروـ 19

 .مجمع الزوابد

أبو إسحاق عن ابن عمر وزٌد بن األرقم وأسامة بن زٌد ـ 20
 .الطبرانً وعنه الهٌثمً: والبراء بن عازب
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أخرجه أبو داود الطٌالسً وابن ماجه : جابر بن سلٌم الجهمً-21

 .والسٌوطً فً الجامع الصؽٌر
 
صالة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً ثوب واحد " :حدٌث-(ن

 أخرجه الحافظ الكتانً فً "متوشحا به وفً لفظ مخالفا بٌن طرفٌه

أم هانا بنت أبً - 1: عن" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"
- 5أبً سعٌد الخدري،- 4عمار بن ٌاسر،- 3ابن عباس، - 2طالب، 

إذا صلى ":أنس وقال- 7عمر بن أبً سلمة، - 6جابر بن عبد هللا، 
أحدكم فً ثوب واحد فلٌخالؾ بٌن طرفٌه وقد ساق هإالء كلهم 

بؤسانٌده الطحاوي فً شرح معانً اآلثاروقال بعدها ما نصه فقد 

تواترت هذه اآلثار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالصبلة فً 
هـ قلت هذا ال ٌثبت /الثوب الواحد متوشحا به فً حال وجود ؼٌره 

به التواتر والخبلؾ بٌن الصحابة فً صحة الصبلة فً الثوب 
. الواحد مشهور

. وبالرؼم من ذلك فإن الحدٌث صحٌح إال أنه لم ٌبلػ درجة التواتر
 

خٌر صفوؾ ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:حدٌث- 50
الرجال أولها وشرها آخرها وخٌر صفوؾ النساء آخرها وشرها 

أخرجه مسلم و : وقال"  تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر"أولها

أبً هرٌرة وقال الترمذي حدٌث حسن  (1األربعة من حدٌث، 

أبً  (4وابن عباس،  (3جابر،  (2صحٌح قال وفً الباب عن 
سعٌد،  

أنس أهـ وقال  (8العرباض بن سارٌة،  (7عابشة ، (6أبً ذر،  (5
المنذري فً الترؼٌب بعد أن أورده من حدٌث أبً هرٌرة وروي 

عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر بن الخطاب وأنس 
بن مالك وأبو سعٌد وأبو أمامة وجابر بن عبد هللا وؼٌرهم اهـ فزاد 

" فاطمة بنت قٌس (11أبا أمامة وزاد ؼٌره أٌضا  (10عمر، (9
:  قلت رواه

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن : أبو هرٌرةـ 1

. ماجه
 الترمذي قال فً الباب عنه: جابرـ 2
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الترمذي قال فً الباب عنه رواه الطبرانً فً الكبٌر : ابن عباسـ 3

 واألوسط وكذلك البزار
الترمذي قال فً الباب عنه رواه أحمد بطوله وأبو : أبو سعٌدـ 4

 ٌعلى
 الترمذي قال فً الباب عنه: أبو ذرـ 5
 الترمذي قال فً الباب عنها: عابشةـ 6
 الترمذي قال فً الباب عنه: العرباض بن سارٌةـ 7
 الترمذي قال فً الباب عنه رواه البزار: أنسـ 8
رواه  الطبرانً فً األوسط وفٌه ٌزٌد بن :  عمر بن الخطابـ 9

 .عبد الملك النوفكً

 .الطبرانً فً الكبٌر وفٌه عفٌر بن معدان:  أبو أمامةـ 10
 .انظره فً نظم المتناثر.فاطمة بنت قٌسـ 11

 
األمر بتعدٌل الصفوؾ وسد خللها تفرد بها الكتانً : "حدٌث- 51

: عن أبً أمامة رضً هللا عنه قال:نص الحدٌثو" فً نظم المتناثر
إن هللا وملبكته ٌصلون على : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

الصؾ األول قالوا وعلى الثانً قال إن هللا وملبكته ٌصلون على 
 وقال الصؾ األول قالوا ٌارسول هللا وعلى الثانً قال وعلى الثانً

سووا صفوفكم وحاذوا بٌن مناكبكم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
ولٌنوا فً أٌدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشٌطان، ٌدخل فٌما 

رواه أحمد والطبرانً فً - ٌعنً أوالد الضؤن- بٌنكم بمنزلة الحذؾ

: قال. الكبٌر ورجال أحمد موثقون كما فً مجمع الزوابد للهٌثمً
ذكر أبو عمر ابن عبد البر فً كتاب االستذكار له أنها صحاح  

متواترة وأما تسوٌة الصفوؾ فً الصبلة فاآلثار فٌها متواترة من 
طرق شتى صحاح كلها ثابتة فً أمر النبً صلى هللا علٌه وسلم 

بتسوٌة الصفوؾ وعن الخلفاء الراشدٌن بذلك بعده وهذا ما ال 
خبلؾ فٌه بٌن العلماء وأسانٌد الحدٌث فً ذلك كثٌرة فً كتب 

هـ وقال الحافظ ابن حجر فً فتح /المصنفٌن فلم أر لذكرها وجها 
الباري قد ورود األمر بسد خلل الصؾ و الترؼٌب فٌه أحادٌث 

كثٌرة أجمعها حدٌث ابن عمر عند أبً داود وصححه ابن خزٌمة 
أقٌموا الصؾ والحاكم ولفظه أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال 
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وحاذوا بٌن المناكب وسدوا الخلل وال تذروا فرجات للشٌطان ومن 

هـ وترجم الترمذي /وصل صفا وصله هللا ومن قطع صفا قطعه هللا 

باب ما جاء فً إقامة الصؾ ثم أخرج عن النعمان بن بشٌر قال 
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسوي صفوفنا فخرج ٌوما 

فرأى رجبل خارجا صدره عن القوم فقال لتسون صفوفكم أو 
لٌخالفن هللا بٌن وجوهكم، وقال وفً الباب عن جابر بن سمرة 

والبراء وجابر بن عبد هللا وأنس وأبً هرٌرة وعابشة قال حدٌث 
هـ وانظر الترؼٌب والترهٌب للمنذري /النعمان حدٌث حسن صحٌح 

فإن فٌه من هذا الباب أحادٌث كثٌرة وقد عزا حدٌث النعمان هذا 

وإنا لنحن الصافون وإنا لمالك والستة والدر المنثور لدى قوله 

 فقد أورد فٌه أحادٌث عدة منه أٌضا ونقل أٌضا لنحن المسبحون

عن زٌد بن مالك أن الناس كانوا ٌصلون متبددٌن حتى نزلت هذه 
: قلت رواه" اآلٌة فؤمروا أن ٌصفوا

 
أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزٌمة والحاكم : ابن عمرـ 1

. والطبرانً والبزار والنسابً
البخاري ومسلم والترمذي وقال حسن صحٌح : النعمان بن بشٌرـ 2

 وأبو داود والنسابً وابن ماجه
مسلم وله آخر عند أحمد وأبو ٌعلى والطبرانً : جابر بن سمرةـ 3

 .وفٌه عبد هللا بن محمد بن عقٌل
 مسلم: البراء بن عازبـ 4
 عبد الرزاق الصنعانً: جابر بن عبد هللاـ 5
 البخاري ومسلم: أنسـ 6

 مسلم: أبو هرٌرةـ 7
 أحمد وابن ماجه: عابشة ـ 8
 الدر المنثور للسٌوطً: زٌد بن مالكـ 9

 .مسند أحمد: أبو موسى األشعريـ 10
 الترمذي وقال وروى عن علً وعثمان ":عمر بن الخطابـ 11
أحمد " أحسنوا إقامة الصفوؾ فً الصالة":أبو هرٌرة بلفظ ـ12

إنً ألنظر من ورابً كما أنظر من بٌن "وله آخر عند البزار بلفظ 
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وفً الباب عن  "ٌدي سووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم

: 
 أحمد والطبرانً: ابن مسعودـ 13
 .أحمد والطبرانً: أبو أمامةـ 14
الطبرانً فً األوسط وفٌه الحارث : علً بن أبً طالبـ 15

 ضعٌؾ
 
مفتاح الصالة ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث-52

 أخرجه السٌوطً "الطهور وتحرٌمها التكبٌر وتحلٌلها التسلٌم

: وؼٌره رواه

والدارمً وابن ماجه  أخرجه أبو داود والترمذي: علًـ 1
والدارقطنً والطٌالسً وأحمد وابن أبً شٌبة والبٌهقً وأبو نعٌم 

والخطٌب والطحاوي والمقدسً  
أخرجه الترمذي :  جابرـ2
الترمذي وابن ماجه والدارقطنً والزبٌدي فً عقود : أبو سعٌدـ 3

الجواهر 
الدارقطنً : عبد هللا بن زٌدـ 4
الطبرانً : ابن عباسـ 5
الطبرانً والبٌهقً : ابن مسعودـ 6
 يابن عد: أنسـ 7

الترمذي : عابشةـ 8
الدارمً : محمد بن الحنفٌةـ 9

ابن أبً شٌبة فً المصنؾ : أبو الدرداءـ 10
قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "هكذا أخرجه السٌوطً فً

لذلك " نظم المتناثر"عن السبعة األول وتبعه الكتانً فً " المتواترة
" لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة"لم ٌخرجه الزبٌدي فً 

ومن جواب ألبن تٌمٌة ما : "وقد قال الكتانً معلقا على هذا الحدٌث
وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمٌن أن النبً صلى هللا : نصه

". علٌه وسلم والصحابة كانوا ٌفتتحون الصبلة بالتكبٌر

 
 "تحرٌم الكالم أثناء الصالة لؽٌر ضرورة ":أحادٌث-53
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بٌنما أنا أصلً مع : نص الحدٌث عن معاوٌة بن الحكم السلمً قالو

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت 
ٌرحمك هللا فرمانً القوم بؤبصارهم فقلت ما شؤنكم تنظرون إلً 
فجعلوا ٌضربون بؤٌدٌهم وأفخاذهم فلما رأٌتهم ٌصمتوننً لكنً 

سكت، فلما صلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فبؤبً وأمً، ما 
رأٌت مسلما قبله وال بعده أحسن تعلٌما منه، فوهللا ما كهرنً وال 

إن هذه الصالة ال ٌصلح فٌها شًء من : ضربنً وال شتمنً قال
أخرجه "  كالم الناس، وإنما هو التسبٌح والتكبٌر وقراءة القرآن

كنا نتكلم  فً : مسلم وعن زٌد بن األرقم  رضً هللا عنه قال

فؤمرنا بالسكوت؛ ونهٌنا  وقوموا هلل قانتٌن الصالة  حتى نزلت

 أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي "عن الكالم

 :والنسابً وؼٌرهم رواه كل من
ٌعنً البخاري  }أخرجه الجماعة إال ابن ماجه : زٌد بن أرقمـ 1
 .وأحمد {مسلم وأبو داود والترمذي والنسابًو
 البخاري ومسلم: جابر بن عبد هللاـ 2
 الدارقطنً: عمار بن ٌاسرـ 3
 الطبرانً: أبً أمامةـ 4

 البزار: أبً سعٌدـ 5
 أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً: معاوٌة بن الحكمـ 6
البخاري ومسلم والنسابً وأبو داود وأحمد وابن : ابن مسعودـ 7

 .حبان
إكمال المنة فً معرفة النسخ من "وقد بٌنا هذا الحدٌث فً كتابنا 

 "القرآن و السنة
 

أن بنً آدم ال ٌقطعون الصالة إذا مروا "األحادٌث الدالة على- هـ
قلت تفرد به الكتانً " بٌن ٌدي المصلً أو كانوا فً جهة صالته

: وقال رواه" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"فً
 الطحاوي: المطلب بن أبً  رواحه ـ 1
 الطحاوي: ابشةـ ع2
 الطحاوي: أم سلمةـ 3
 الطحاوي: مٌمونة بنت الحارثـ 4
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 الطحاوي: علً بن أبً طالبـ 5

ذكر أحادٌثهم الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وقال بعدها ما "قال 
نصه قال أبو جعفر فقد تواترت هذه اآلثار عن رسول هللا صلى هللا 

قلت هذا .هـ/علٌه وسلم بما دل على أن بنً آدم ال ٌقطعون الصبلة 
ال ٌفٌد التواتر وإنما ٌفٌد الصحة فقط ألن التواتر كما تقدم تعرٌفه 

. ٌفٌد العلم القطعً وهذا ما لم ٌتوفر فً هذا الحدٌث وهللا أعلم
قلت وبعد اطبلعً على ما أخرجه الطحاوي فً الجزء األول من 

شرح معانً اآلثار ال ٌثبت به التواتر ٌقٌنا وال حتى األحكام 
الشرعٌة مع أن  ابن عبد البر وافقه فً رأٌه هذا وكذلك ابن حزم 

. ولكن من وراء ستر

 
:  نص الحدٌثو" إن القبلة هً الكعبة": حدٌث (54

بٌنما الناس بقبا فً صبلة ":عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال (ـ 1
إن النبً صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله : الصبح إذ جاءهم آت فقال

قد أنزل علٌه اللٌلة قرآن وقد أمر أن ٌستقبل القبلة وصحبه وسلم 
" فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

. أخرجه البخاري ومسلم
وعن أنس رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه  (ـ 2

قد :}وعلى آله وصحبه وسلم كان ٌصلً نحو بٌت المقدس فنزلت
نرى تقلب وجهك فً السماء فلنولٌنك قبلة ترضاها فول وجهك 

 فمر رجل من بنً سلمة وهم ركوع فً شطر المسجد الحرام
فنادى أال إن القبلة قد حولت فمالوا "صبلة الفجر وقد صلوا ركعة 

 :  أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وفً الباب عن"كما هم نحو القبلة

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي : البراء بن عازب (ـ 3
 .والنسابً وابن ماجه

 .أحمد والبزار والطبرانً فً الكبٌر: ابن عباس (ـ 4

أبو ٌعلى الموصلً فً مسنده والطبرانً فً : عمارة بن أوس (ـ 5
 .الكبٌر

 .البزار والطبرانً: عمرو بن عوؾ المزنً (ـ 6
 .البٌهقً بإسناد جٌد: سعد بن أبً وقاص (ـ 7
 .الطبرانً والدارقطنً: سهل بن سعد (ـ 8
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 .الطبرانً: عثمان بن حنٌؾ (ـ 9

. الطبرانً: عمارة بن روٌبة (ـ 10
ذكر ابن رشد ": " قال الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر

قلت " فً أوابل المقدمات أنها متواترة وأن العلم بها حاصل ضرورة

ومن حٌث خرجت أما  حصول العلم الٌقٌنً بها فهو مإكد لقوله 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحٌث ما كنتم فولوا وجوهكم 

. وقد وردت أربع آٌات فً الموضوع وهللا الموفق {البقرة} شطره

 
 "أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فً جوؾ الكعبة ":حدٌث (و

أخرجه الحافظ الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر عن كل 
أسامة بن زٌد - 3وعنه أٌضا عن ببلل،-2ابن عمر،- 1: من

 6جابر بن عبد هللا، - 5عمر بن الخطاب، - 4وروٌت أٌضا عن ،
عثمان بن طلحة وفً شرح معانً اآلثار - 7شٌبة بن عثمان،

للطحاوي ما نصه وقد روٌت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
آثار متواترة أنه صلى فٌها ٌعنً الكعبة ثم ذكر بعضها بؤسانٌده ثم 

قال قال أبو جعفر فإن كان هذا الباب ٌإخذ من طرٌق تصحٌح 
تواتر اآلثار فإن اآلثار قد تواترت أن رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم قد صلى فً الكعبة ما لم ٌتواتر بمثله أنه لم ٌصل اهـ قلت هذا 
منها صٌؽة التمرٌض التً : ال ٌثبت به التواتر وفٌه ثبلثة نواقص

ثم ذكر بعضها "والنقص الثانً قول الكتانً " روٌت"استعمل قوله 
فهذه صؽة تمرٌض أخرى والثالثة قول الطحاوي بكثرة " بؤسانٌده

طرق اآلثار المثبتة لصبلته على الطرق النافٌة لصبلته فً جوؾ 
الكعبة والنقص الرابع هو رفض مالك لها وقد تقدم أن أبمة الحدٌث 

إذا عارضوا ثبوت حدٌث فإنه ال ٌرتقً إلى التواتر وإنما قد ٌتم 
. تصحٌحه فقط ونحن لهذه األسباب نرد تواتر الحدٌث

 
رفع الٌدٌن فً الصالة عند اإلحرام، والركوع :"حدٌث- 55

كان : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: نص الحدٌثو" واإلعتدال

النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا قام إلى الصبلة رفع ٌدٌه حتى ٌكونا 
بحذو منكبٌه ثم ٌكبر فإذا أراد أن ٌركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع 

رأسه من الركوع رفعهما كذلك أٌضا وقال سمع هللا لمن حمده ربنا 
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والحدٌث أخرجه . أخرجه البخاري ومسلم والبٌهقً" ولك الحمد

" قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"السٌوطً فً كتاب 
والزبٌدي " نظم المتناثر" صحابٌا كما أخرجه الكتانً فً 23عن 
: رواه" لقط الآللا"فً 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً : ابن عمر (1
وابن ماجه والدارقطنً والبٌهقً وابن أبً شٌبة وابن خزٌمة 

. والطحاوي
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : مالك بن الحوٌرث (2

والنسابً وابن ماجه والدارقطنً وابن أبً شٌبة  وأبو عوانة  
. والطحاوي

مسلم  وأبو داود والترمذي وابن ماجه : وابل بن حجر (3
والدارقطنً وابن أبً شٌبة والهٌثمً فً موارد الظمآن وابن حجر 

. فً الدراٌة والطحاوي
أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والدارقطنً :علً (4
أبو داود والترمذي : سهل بن سعد (5
أبو داود : ابن الزبٌر (6
أبو داود وابن ماجه : ابن عباس  (7
أبو داود والترمذي : محمد بن مسلمة (8
أبو داود والترمذي : أبو أسٌد  (9

أبو داود والترمذي وابن ماجه والبٌهقً والطحاوي : أبو حمٌد (10

أبو داود والترمذي وابن ماجه : أبو قتادة (11
مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والدارمً : أبو هرٌرة (12

. وابن ماجه والبٌهقً والطحاوي
الترمذي وابن ماجه والدارقطنً : أنس (13
الترمذي وابن ماجه : جابر بن عبد هللا (14
الترمذي وابن ماجه : عمٌر اللٌثً (15
أحمد : الحاكم بن عمٌر (16
أحمد : األعرابً (17
البٌهقً : أبو بكر الصدٌق (18

البٌهقً : البراء بن عازب (19
الترمذي والدارقطنً : عمر بن الخطاب (20
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الترمذي والدارقطنً : أبو موسى األشعري (21

الطبرانً : عقبة بن عامر (22
الهٌثمً عنه الطبرانً و: معاذ بن جبل (23
الهٌثمً فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد : ابن مسعود(24
البٌهقً : قتادة (25
" شرح معانً اآلثار"الطحاوي فً : زٌد بن ثابت (26
مسلم : ابن جرٌج مرسبل  (27
مسلم : سعٌد بن قتادة مرسبل (28

طلحة،  (30عثمان،  (29قلت بقى من العشرة المشهود لهم  بالجنة 
الزبٌر،  (31

عبٌدة  ( 35عبد الرحمن بن عوؾ،   (34سعٌد،  (33سعد، (32 
. بن الجراح

 
نص و" وضع الٌدٌن الٌمنى على الٌسرى فً الصالة: "حدٌث- 56

ألنظرن إلى رسول هللا ":الحدٌث عن وابل بن حجر الحضرمً قال
صلى هللا علٌه وسلم كٌؾ ٌصلً، قال فنظرت إلٌه قام فكبر ورفع 

ٌدٌه حتى حاذتا أذنٌه، ثم وضع ٌده الٌمنى على ظهر كفه الٌسرى 
لما أراد أن ٌركع رفع ٌدٌه مثلها، : والرسػ والساعد، ثم قال

ووضع ٌدٌه على ركبتٌه، ثم رفع رأسه فرفع ٌدٌه مثلها ثم سجد 
فجعل كفٌه  بحذاء أذنٌه ثم قعد، فافترش رجله الٌسرى، فوضع 

كفه الٌسرى على فخذٌه، وركبته الٌسرى وجعل حد مرفقه األٌمن 
على فخذه وركبته الٌسرى فقبض بٌن أصابعه فحلق حلقة، ثم رفع 
أصبعه فرأٌته ٌحركها ٌدعو بها ثم جبت بعد ذلك فً زمان فٌه برد 

فرأٌت الناس علٌهم الثٌاب تحرك أٌدٌهم من تحت الثٌاب من 
 أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً والدارمً وابن الجارود "البرد

والبٌهقً وأبو عوانه وصححه ابن خزٌمة كما فً فتح الباري 
وابن حبان كما فً خبلصة البدر المنٌر ولهذا صححه  (1/314)

قلت وهذه طرق " النووي فً المجموع وابن القٌم فً زاد المعاد
تنوٌر كل قول حالك "تعضد  طرٌق مسلم كما بٌنت ذلك فً نقلتً

قلت والحدٌث تفرد به الكتانً ". ٌنفً القبض فً الفرض عند مالك
وعنه أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري فً " فً نظم المتناثر
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 منها خمسة مراسٌل، قلت ونحن نقول 25عن " الهداٌة" كتابه

تنوٌر كل قول حالك ٌنفً القبض فً "بتواتره كما بٌنا ذلك فً كتابنا 
: خرجناه كما ٌلً" الفرض عند مالك

مالك وأحمد والبخاري ومسلم مع : سهل بن سعد الساعدي -1
شرح النووي 

مسلم وأبو داود والنسابً : وابل بن حجر الحضرمً -2
 .والدارمً وأحمد وابن الجارود  وابن خزٌمة و البٌهقً

أبو داود  و النسابً وابن ماجه و : عبد هللا بن مسعود -3
 الدارقطنً

الترمذي وابن ماجه و أحمد و الدارقطنً و : هلب الطابً  -4

 البٌهقً
أبو داود وفً زوابد مسند أحمد و : علً بن أبً طالب  -5

 .أخرجه الدارقطنً و البٌهقً وابن أبً شٌبة
أبو داود وٌشهد له ما رواه ابن أبً شٌبة عن : عبد هللا بن الزبٌرـ 6

هشام بن عروة أخبرنً من رأى ابن الزبٌر ٌصلى قد صؾ بٌن 
 .قدمٌه و أخذ باألخرى

 أبو داود: أبو هرٌرةـ 7
 أحمد و الدارقطنً بسند فٌه لٌن: جابر بن عبد هللاـ 8
الحارث بن ؼطٌؾ الثمالً وٌقال إنه ؼضٌب بن الحارث بالضاد ـ 9

أحمد وحسنه ابن حجر فً الدراٌه  وقال : المعجمة وقٌل ؼطٌؾ

 .عنه ابن عبد البر فً التمهٌد صحٌح
 "نظم المتناثر" أنظره فً: عمرو بن حرٌث المخزومً ـ 10
الطبرانً و فً سنده عبد هللا بن ٌعلى : ٌعلى بن مرة الثقفًـ 11

 .وهو ضعٌؾ
العقٌلً فً الضعفاء و ضعفه و ٌشهد له ما : عبد هللا بن عمر ـ 12

 .رواه ابن أبً شٌبة عن هشام بن عروة بسند أصح
 .الدارقطنً مرفوعا وابن أبً شٌبة موقوفا: أبو الدرداءـ 13
 الدارقطنً: حذٌفةـ 14
الدارقطنً و البٌهقً و صحح ابن حجر وقفه فً : عابشةـ 15

 .التلخٌص
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الدارقطنً والبٌهقً كما فً تلخٌص الحبٌر وابن : ابن عباسـ 16

 .حبان والطبرانً بسند فٌه حرملة وصححه المناوي تبعا للسٌوطً
 انظره فً الجوهر النقً: أنس بن مالكـ 17
 .رواه البزار وفً إسناده عباس بن ٌوسؾ: شداد بن شرحبٌلـ 18
 الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: معاذ بن جبلـ 19
المدونة وسنده جٌد : سفٌان الثوري عن ؼٌر واحد من الصحابةـ 20

 ..رجاله موثقون إال أنه منقطع فسفٌان لم ٌسمع من الصحابة
مالك فً الموطإ و : أبو أمٌة بن أبً المخارق المصريـ 21

صححه ابن عبد البر فً التمهٌد بالشواهد والمتابعات رؼم اإلجماع 
 .على ضعؾ ابن أبً المخارق

 .أبو داود مرسبل وعنه الشوكانً فً نٌل األوطار: طاووسـ 22
زعم الشوكانً فً نٌل األوطار أنه فً سنن : الحسن البصريـ 23

أبً داود ومن قبله ابن عبد البر فً التمهٌد ولم أجده فٌه فً باب 
 ..جعل الٌمنى على الٌسرى

 .انظره  فً نٌل األوطار: عطاء بن أبً رباحـ 24
 انظره  فً نٌل األوطار و المؽنً : إبراهٌم النخعًـ 25
 من التمهٌد وابن 20ابن عبد البر فً الجزء : أبو بكر الصدٌقـ 26

 .أبً شٌبة فً المصنؾ
الهٌثمً موقوفا بإسناد حسن كما فً نٌل : عقبة بن أبً عابشةـ 27

 .األوطار للشوكانً

انظره فً التمهٌد و فً اإلستذكار البن عبد : أبو عثمان النهديـ 28
 البر
 البٌهقً: سعد بن جبٌرـ 29
 20التمهٌد الجزء : أبو الجوزاءـ 30

 
 أخرجه الحافظ الكتانً فً كتابه "إن الفخذ عورة":  حدٌث (ي ـ

:  وقال رواه" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"
 4علً،- 3ابن عباس، - 2ـ جرهد األسلمً وهو من أهل الصفة، 1
محمد بن عبد هللا بن جحش و ؼٌرهم و فً شرح معانً اآلثار - 

وقد جاءت عن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : للطحاوي ما نصه
هـ قلت الحدٌث /آثار متواترة صحاح فٌها أن الفخذ من العورة 
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مقبول لكنه لم ٌصل إلى درجة التواتر ٌقٌنا وال باألربعة ٌثبت 

التواتر وإذا كانت فً الصحٌحٌن كما تقدم فً المقدمة خاصة أن 
. الحافظ ابن حجر أعطاه مثاال للصحٌح لؽٌره

 
ال صالة لمن لم ": قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:حدٌث- 57

كل صبلة ال ٌقرأ فٌها بؤم الكتاب " وفً لفظ "ٌقرأ بفاتحة الكتاب

" من صلى صبلة لم ٌقرأ فٌها بؤم الكتاب"وفً آخر " فهً خداج
تفرد " ال صبلة إال بفاتحة الكتاب وشٌا من القرآن بعدها":وفً آخر

:  وقلنا بتواتره روٌناه عن" به الكتانً فً نظم المتناثر
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود :عبادة بن الصامت ـ 1

والترمذي وابن حبان والدارقطنً وعبد الحق وصححه ابن القطان 
والحاكم والبٌهقً والطحاوي وأبو عوانه وابن أبً شٌبة والدارمً 

. وابن الجارود والطبرانً فً الصؽٌر
ابن خزٌمة وابن حبان فً صحٌحٌهما والطحاوي : أبً هرٌرةـ 2

 فً شرح معانً اآلثار
  الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عابشةـ 3
 .ابن حبان:أنسـ 4
 .البخاري والطحاوى فً شرح معانً اآلثار:أبً قتادةـ 5
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار موقوفا: ابن عمرـ 6
 .انظره فً نظم المتناثر: ابن عمروـ 7

 الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: علًـ 8
 .انظره فً نظم المتناثر: أبً أمامةـ 9

ابن ماجه وضعفه وابن حجر فً التلخٌص وأبو : أبً سعٌدـ 10
 .داود وصححه ابن حجر

 .انظره فً نظم المتناثر: عمران بن حصٌنـ 11
 .انظره فً نظم المتناثر: رفاعة بن رافعـ 12
 .انظره فً نظم المتناثر: ابن مسعودـ 13
 أحمد: رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ـ 14
الطحاوي فً شرح معانً اآلثار موقوفا : جابر بن عبدهللا ـ 15

 ومثله
 .ألبً الدرداءـ 16
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وفً كتاب خٌر كبلم فً القراءة خلؾ اإلمام لئلمام : "ثم قال

البخاري رضً هللا عنه ما نصه قال البخاري وتواتر الخبر عن 
. هـ/رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال صبلة إال بقراءة القرآن 

 
قطؾ " أخرجه السٌوطً فً "الجهر بالبسملة: "حدٌث- 1ي

عن "  إسنادا و الزبٌدي فً لقط الآللا المتناثرة19عن " األزهار
 قلت رواه كما فً 18عن " نظم المتناثر" وأقره الكتانً فً 18

: األزهار
أخرجه الحاكم والدارقطنً والبٌهقً :  أنس ـ1
الحاكم والدارقطنً والبٌهقً وأبو داود والترمذي : ابن عباسـ 2

وضعفه الزٌلعً 
الحاكم والدارقطنً والبٌهقً والطحاوي وابن خزٌمة : أبو هرٌرةـ 3

 .والنسابً والخطٌب
 الحاكم والدارقطنً والطحاوي والزٌلعً:  أم سلمةـ 4
 الدارقطنً: عثمانـ 5
 الدارقطنً وقال الحاكم فً الباب عنه والزٌلعً: علًـ 6
 الدارقطنً: جابر بن عبد هللاـ 7
 الدارقطنً وقال الحاكم وفً الباب عنه: الحكم بن عمٌرـ 8
 الدارقطنً وابن أبً شٌبة والزٌلعً: ابن عمرـ 9

 الدارقطنً: عمار بن ٌاسرـ 10

 الدارقطنً وقال الحاكم فً الباب عنها:  عابشةـ 11
 البٌهقً: أبً بن كعبـ 12
 البٌهقً وقال الحاكم وفً الباب عنه: سمرة بن جندبـ 13
 الخطٌب فً كتاب البسملة وقال الحاكم وفً الباب عنه: برٌدهـ 14
 الخطٌب فً كتاب البسملة: بشر أو بشٌر بن معاوٌةـ 15
 الخطٌب فً كتاب البسملة: حسٌن بن عرفطةـ 16
 الخطٌب فً كتاب البسملة: مجالد بن ثورـ 17
 الشافعً: جماعة من المهاجرٌن واألنصارـ 18
 قال الحاكم وفً الباب عنه: طلحة بن عبٌد هللا ـ 19

 قال الحاكم وفً الباب عنه وابن أبً شٌبة: عن أمٌر المإمنٌنـ 20
 قال الحاكم وفً الباب عنه: جابر بن عبد هللا بن عمرـ 21
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 قال الحاكم وفً الباب عنه: النعمان بن بشٌرـ 22

 الدارقطنً: سعٌد بن أبً هبلـ 23
 الدارقطنً: خالد بن ٌزٌدـ 24
 ابن أبً شٌبة فً المصنؾ: ابن الزبٌرـ 25
 .الطحاوي والزٌلعً وأبو عوانة: نعٌم المجمرمرسبلـ 25

قلت وانطبلقا من القاعدة الذهبٌة التً ختمنا بها مقدمتنا وهً أن كل 
حدٌث طعن فً جملته أحد جهابذة علم علل الحدٌث ال ٌمكنه أبدا أن 

ٌذكر فً جملة المتواتر وإنما ٌترقى إلى الصحة والشهرة وهللا 
. الموفق

قلت رواه الكتانً عن الثمانٌة عشرة األول وقال فً خبلصة نقله 

وقال ابن خزٌمة أما الجهر ببسم هللا الرحمن الرحٌم فقد ثبت وصح 
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم نقله الخازن ولكن انظر هذا مع ما 

فً شرح اإلحٌاء من أن أحادٌث الجهر لٌس فٌها صحٌح صرٌح بل 
فٌها عدمهما أو عدم أحدهما وأن فً رواٌتها الكذابٌن والضعفاء 

والمجاهٌل وقال أٌضا أحادٌث الجهر وإن كثرت رواٌتها لكنها كلها 
ضعٌفة وكم من حدٌث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حدٌث 
ضعٌؾ بل قد ال ٌزٌد الحدٌث كثرة الطرق إال ضعفا وقال أٌضا 

إنما كثر الكذب فً أحادٌث الجهر على النبً صلى هللا علٌه وسلم 
وأصحابه ألن الشٌعة ترى الجهر وهم أكذب الطوابؾ فوضعوا فً 
ذلك أحادٌث وؼالب أحادٌث الجهر تجد فً رواٌتها من هو منسوب 

هـ وقال ابن القٌم فً الهدى بعد ما ذكر أنه علٌه السبلم /إلى التشٌع
كان ٌجهر بالبسملة تارة وٌخفٌها أكثر مما ٌجهر بها وأن القابلٌن 
بالجهر تشبثوا فٌه بؤلفاظ مجملة وأحادٌث واهٌة ما نصه فصحٌح 

تلك األحادٌث ؼٌر صرٌح وصرٌحها ؼٌر صحٌح قال وهذا موضع 
هـ وحدٌث أبً هرٌرة فٌه من طرٌق نعٌم /ٌستدعً مجلدا ضخما

وإن قال البٌهقً فً السنن إسناده صحٌح وله شواهد وقال فً 
الخبلفٌات رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم فً 

الصحٌح ورواه ابن خزٌمة وابن حبان فً صحٌحٌهما  والحاكم فً 
المستدرك وقال إنه على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه والدارقطنً فً 

سننه وقال حدٌث صحٌح ورواته كلهم ثقات فهو حدٌث معلول تفرد 
به بذكرالبسملة نعٌم المجمر من بٌن أصحاب أبً هرٌرة وهم 
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ثمانمابة ما بٌن صاحب وتابع وذلك مما ٌؽلب على الظن أنه وهم 

على أبً هرٌرة وإن كان ثقة وعلى تقدٌم عدم الوهم فلٌس فٌه 
تصرٌح بالجهر إنما قال فقرأ بسم هللا الرحمن الرحٌم وهو محتمل 

ألن ٌكون قرأها سرا مسمعا بها نفسه فسمعها منه لقربه وكذا حدٌث 
علً وإن صححه الحاكم وقال ال أعلم فً رواته منسوبا للجرح فقد 
رد ذلك الذهبً فً مختصره وقال إنه خبر  واه كؤنه موضوع وكذا 
حدٌث ابن عباس وإن قال الحاكم إسناده صحٌح ولٌست له علة فقد 

أعترض بؤن فٌه عبد هللا بن عمرو بن حسان الواقعً كان ٌضع 
الحدٌث على أنه لٌس بصرٌح فً الجهر وانظر شرح اإلحٌاء والبد 

. وتؤمل كبلمه مع كبلم السٌوطً رحمه هللا

 
" نظم المتناثر" تفرد بإخراجه الكتانً فً "القراءة بالبسملة": -58

وقال نص ؼٌر واحد على أن قراءة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً 
وأخفى أخرى وهو  الصبلة قطعً إال أنه جهر تارة وذلك قلٌل

قلت هو كذلك رؼم عدم عمل مالك واألوزاعً به  رواه " الؽالب
: باإلضافة إلى أسانٌد الجهر كل من

ستة وعشرون :  باإلضافة إلى ما سبق من أسانٌد الجهر وهً- 1

 إسنادا نضٌؾ
صلٌت خلؾ النبً صلى هللا ":ـ عن أنس رضً هللا عنه قال26

علٌه وسلم وأبً بكر وعمر وعثمان فكانوا ال ٌجهرون ببسم هللا 

رواه أحمد والنسابً بإسناد على شرط الصحٌح " الرحمن الرحٌم

وابن حبان والدارقطنً والطحاوي والطبرانً وفً لفظ البن 
 وألحمد ومسلم "كانوا ٌسرون ببسم هللا الرحمن الرحٌم":خزٌمة

صلٌت مع النبً صلى هللا علٌه وسلم وأبً بكر وعمر وعثمان "
". فلم أسمع أحدا منهم ٌقرأ بسم هللا الرحمن الرحٌم

أخرجه مسلم : ـ عابشة27
: كان للنبً صلى هللا علٌه وسلم سكتتان":ـ وعن سمرة قال28

سكتة إذا قرأ بسم هللا الرحمن الرحٌم وسكتة إذا فرغ من القراءة، 
فؤنكر ذلك عمران بن الحصٌن فكتبوا إلى أبً بن كعب فكتب أن 

 هذه أدلة أهل اإلسرار بالبسملة أضفناها إلى أهل "صدق سمرة

 .، وهللا تعالى أعلمالجهر لٌتحقق تواتر قراءة البسملة
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 تفرد به الكتانً "ترك قراءة البسملة فً الصالة: " ـ  حدٌث2ي

نقل األبً فً شرح مسلم عن عٌاض أنها متواترة ونصه عنه : وقال
بعد ذكر الخبلؾ فٌها وأنها عندنا لٌست بآٌة من الفاتحة فً الصبلة 

أحادٌث الترك وإن كانت  (قلت)هـ /والٌكون قرآنا ما اختلؾ فٌه 
 بل ظاهر فقط ممن رواه صرٌحا أو ةصحٌحة فجلها ؼٌر صرٌح

كالصرٌح أنس بن مالك فً الصحٌحٌن وعبد هللا بن مؽفل عند 
الترمذي والنسابً وابن ماجه وعابشة عند مسلم فً صحٌحه قلت 
هذا ال ٌثبت به التواتر ٌقٌنا وأما بعدم القراءة التواتر الذي ٌقصد 

وفً تواتر عدم  القراءة بالبسملة انطبلقا من مقرأ نافع : األبً فهو

وأما فى  تواتر األحادٌث القراءة بالبسملة خبلؾ فً مقرإ نافع وأما
األحادٌث التً ذكر فٌه كلها محمولة على اإلسرار بها إال حدٌث 

" قسمت الصبلة بٌنً وبٌن عبدي نصفٌن"عابشة فً صحٌح مسلم 
وقد بٌن ابن عبد البر علته وهو وجود علة فً إسناده وإن سلمنا 

إلى أنه من ابن عبد البر وقرٌنه الخطٌب البؽدادي بتحسٌنه فقد أشار 
فإن ٌصرح بالبسملة المجمل مبٌن فً حدٌث آخر دونه فً الصحة 

. كان إسناده أضعؾ من إسناد مسلم ٌقٌنا فهو ٌبٌن مجمبل وهللا أعم
 

عن أبً مسعود عقبة " وضع الٌدٌن على الركبتٌن:"أحادٌث-59
أنه ركع فجافى ٌدٌه ووضع ٌدٌه على بن عمرو رضً هللا عنه 

ركبتٌه وفرج بٌن أصابعه من وراء ركبتٌه وقال هكذا رأٌت رسول 
. أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً" هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً

: وهو متواتر إن شاء هللا رواه" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً 
الطحاوي فً شرح رواه " أمسوا فقد سنت لكم الركب"عمر بلفظـ 1

وعند النسابً والترمذي وصححه . معانً اآلثار وحكمه حكم الرفع
وقال وفً الباب عن سعد، وأنس، وابً جنٌد، وابً أسٌد وسهل بن 

. سعد، ومحمد بن مسلمة وأبو مسعود
الطحاوي فً شرح  معانً اآلثار وحكمه : أبو مسعود البدريـ 2

 .حكم الرفع وهو عند أحمد و أبو داود والنسابً

أبو حمٌد الساعدي فً عشرة من أصحاب رسول هللا صلى هللا ـ 3
علٌه وسلم منهم أبو أسٌد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو 
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قتادة إلى تمام عشرة أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار 

 .وأصله فً صحٌح البخاري والخمسة
الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وأصله فً : وابل بن حجرـ 4

 .الصحٌحٌن
أخرجه فً شرح معانً " استعٌنوا بالركب":أبً هرٌرة بلفظـ 5

 اآلثار للطحاوي،
فً شرح معانً اآلثار ووهو  فً الصحٌحٌن وأصحاب : سعدـ 6

 السنن األربعة
 .أخرجه أبو داود: رفاعة بن رافعـ 7
 ابن ماجه: عابشة رضً هللا عنها ـ 8

قال الترمذي وفً الباب عنه وقال الحافظ العراقً فً : أنسـ 9
 .التقرٌب إنه فً الصحٌحٌن

باإلضافة إلى التسعة اآلخرٌن . ابن حبان والطبرانً: ابن عمرـ 10
 .الواردٌن فً حدٌث أبً حمٌد الساعدي

وقد قال الطحاوي فً شرح معانً اآلثار بعد تخرٌج أحادٌثهم ":وقال
ما نصه فكانت هذه اآلثار معارضة لؤلثر ٌعنً أثر عبد هللا بن 

هـ  قلت هذا ٌثبت /مسعود فً التطبٌق ومعها من التواتر ما لٌس معه
به التواتر فهو صحٌح متفق علٌه كما بٌن ذلك الحافظ العراقً فً 

تقرٌب األسانٌد وترتٌب المسانٌد كما بٌن أن الحافظ النووي " كتابه 
تردد فً نسخ التطبٌق وقال ما معناه  إنه  لم ٌقع اإلجماع على 

إكمال المنة "نسخه وإنما ٌقول بذلك الجمهوروقد بٌنا  ذلك فً كتابنا 
 ."فً معرفة النسخ من القرآن والسنة

 
" سمع هللا لمن حمده"القول عند الرفع من الركوع :"حدٌث-60

كان رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
سمع : وسلم ٌكبر حٌن ٌقوم إلى الصالة ثم ٌكبر حٌن ٌركع ثم ٌقول
ربنا : هللا لمن حمده حٌن ٌرفع صلبه من الركعة ثم ٌقول وهو قابم 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانه وأبو داود والنسابً " ولك الحمد
 تقدم عن :والدارمً والبٌهقً وأحمد والسراج فً الفوابد المنتخبة

قلت " السخاوي فً فتح المؽٌث عن ابن حزم الظاهري أنه متواتر
وهكذا تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر اقتباسا مما نقله الحافظ 
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العراقً فً شرحه أللفٌته وابن حزم ونقبل عن السخاوي وهو فً 

: هذا صابب إن شاء هللا رواه
سمع هللا لمن ":أبو هرٌرة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقولـ 1

" حمده ٌرفع صلبه من الركوع  ثم ٌقول وهو قابم ربنا ولك الحمد
رواه البخاري ومسلم كما أخرجا مع أبً داود والترمذي والنسابً 

. أمر النبً صلى هللا علٌه وسلم المصلٌن أن ٌقولوها
إذا "ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كانـ 2

" رفع رأسه من الركوع قال سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد
 .أخرجه البخاري

علً بن أبً طالب رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم ـ 3

كان إذا رفع رأسه من الركعة قال سمع هللا لمن حمده ربنا ولك 
 .أخرجه مسلم والترمذي: الحمد

عبد هللا بن أبً أوفى أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان إذا رفع ـ 4
" سمع هللا لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد"ظهره من الركوع قال 

 .أخرجه مسلم
 .مسلم وقال الترمذي وفً الباب عنه: أبو سعٌد الخدريـ 5
 البخاري: رفاعة بن رافع الزرقًـ 6
 مسلم: أنسـ 7
 قال الترمذي وفً الباب عن ابن عباس: ابن عباسـ 8
 .قال الترمذي وفً الباب عنه: أبً جحٌفةـ 9

إذا قال اإلمام سمع هللا لمن حمده " أبو موسى األشعري مرفوعاـ 10
 أخرجه مسلم وأبو داود ".فقولوا ربنا لك الحمد ٌسمع هللا لكم

والنسابً وابن ماجه قلت ومثله عند الحاكم عن أبً هرٌرة وابن 
عمر، وعلً بن أبً طالب وعبد هللا بن أبً أوفى، وأبً سعٌد 

الخدري، ورفاعة بن رافع، وأنس وابن عباس وأبً جحٌفة وأبً 
 :موسى األشعري نضٌؾ

رفاعة الزرقً، وقال الكتانً وفً الباب عن أبً جحٌفة ـ 11
 :وحدٌثه فً شرح معانً اآلثار للطحاوي وبهذا نضٌؾ

 .انظره فً نظم المتناثر: عابشة رضً هللا عنهاـ 12

قلت وقد صلٌت خلؾ طالب فً السنة الثالثة من الجامعة اإلسبلمٌة 
 فكانت  صبلته كلها تكبٌرا فلما سلم أمرته أن 1988بالنٌجر سنة 
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سمع "ٌسجد ركعتٌن فزعم أنه شافعً وأنه لم ٌسمع عند مشابخه قط 

 .وهذا إفتراء على الشافعٌة" هللا لمن حمده
 

: بعض ألفاظ التشهد" التشهد: "حدٌث- 61
علمنً رسول هللا صلى ":عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال (ـ 1

هللا علٌه وسلم التشهد كفى بٌن كفٌه كما ٌعلمنً السورة من 
القرآن التحٌات هلل والصلوات والطٌبات السالم علٌك أٌها النبً 

ورحمة هللا وبركاته السالم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن أشهد 
رواه الجماعة  " أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

. وقد عمل به أحمد بن حنبل ومن تبعه والحنفٌة
التحٌات هلل الزاكٌات ":عمر بن الخطاب رضً هللا عنه بلفظ (ـ 2

هلل الطٌبات الصلوات هلل السالم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا تعالى 
وبركاته السالم علٌنا وعلى عباد هللا الصلحٌن أشهد أن ال إله إال 

أخرجه مالك فً الموطإ " هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

والشافعً والحاكم والبٌهقً وقد عمل به مالك وادعى الباجً فً 
المتنقى أنه متواتر واختلفوا هل حكمه الرفع أو الوقؾ وضعفه 

 ..الشوكانً وصححه األلبانً
كان رسول هللا صلى هللا ":ابن عباس رضً هللا عنهما قال (ـ 3

علٌه وسلم ٌعلمنا التشهد كما ٌعلمنا السورة من القرآن فكان 
التحٌات المباركات الصلوات الطٌبات هلل السالم علٌك أٌها : ٌقول

النبً ورحمة هللا تعالى وبركاته السالم علٌنا وعلى عباد هللا 
 "الصالحٌن أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا

رواه مسلم وأبو داود والترمذي و صححه وأحمد والشافعً وعمل 
. فمن السنة التشهد بهذه التشهدات كلها.به فهو تشهد الشافعٌة
 صحابٌا 24قطؾ األزهار المتناثرة عن " ذكره السٌوطً فً

لقط الآللا المتناثرة من األخبار "أخرجه الزبٌدي فً كتابه 
عن نفس العدد ونقله الكتانً عن األزهار بمثل العدد وهو " المتواترة

: حدٌث متواتر رواه
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن :ابن مسعود (ـ 4

ماجه ومالك فً الموطإ والدارقطنً من رواٌة محمد بن الحسن 
. والبٌهقً والزٌلعً
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عبد الرزاق ومسلم والترمذي وقال حدٌث حسن : ابن عباس (ـ 5

ؼرٌب صحٌح وابن ماجه وابن خزٌمة والطحاوي والهٌثمً 
 .والزٌلعً

مسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه : أبو موسى األشعري (ـ 6
والدارقطنً وعبد الرزاق والصنعانً فً المصنؾ والطبرانً 

 .والزٌلعً  
الحاكم  من ؼٌر طرٌق و البٌهقً والموطإ رواه ٌحى بن : عمر (ـ 7

 .ٌحى وؼٌره والطحاوي والزٌلعً والهٌثمً ومالك وعمل به
الحاكم من ؼٌر طرٌق والترمذي فً العلل والنسابً : جابر (ـ 8

 وابن ماجه والدارقطنً والحاكم والزٌلعً

أبو داود والترمذي ومالك فً الموطإ والبٌهقً : ابن عمر (ـ 9
 والطحاوي والهٌثمً والدارقطنً والطبرانً

 أبو داود بإسناد ضعٌؾ: سمرة بن جندب (ـ 10
الترمذي ومالك فً الموطإ والبٌهقً والهٌثمً والحسن : ـ عاابشة11

 .بن سفٌان فً مسنده
 الطبرانً: ـ  عل12ً
 الطبرانً والهٌثمً والطحاوي : ـ ابن الزبٌر13
 الطبرانً: ـ معاوٌة بن أبً سفٌان14
 الطبرانً والبزار بإسناد ضعٌؾ: ـ سلمان15
 الطبرانً: ـ أبو حمٌد الساعدي16

 ابن مردوٌه والبزار وابن أبً شٌبة: ـ أبو بكر الصدبق17
 ابن مردوٌه وحسنه ابن حجر: ـ طلحة بن عبٌد هللا18
 ابن مردوٌه وصححه ابن حجر: ـ أنس19
 ابن مردوٌه: ـ حذٌفة20
 ابن مردوٌه والطبرانً: ـ الحسٌن بن عل21ً
 ابن مردوٌه: ـ ابن أبً أوفى22
 ابن مردوٌه: ـ الفضل بن عباس23
 ابن مردوٌه وصححه ابن حجر: ـ أبو سعٌد24
 ابن مردوٌه وصححه ابن حجر: ـ أبو هرٌرة25

 ابن مردوٌه: ـ أم سلمة26
 ابن ماجه: ـ قتادة27
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 الدارمً:  ـ أبو مسعود28

 الدارمً: ـ كعب بن عجرة29
ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر عن ابن : ـ المطلب بن ربٌعة30

 مردوٌه
 علٌه الثبلثة اآلخرٌن ي المطلب بن ربٌعة وبق27قلت زاد الكتانً 

 ذكر ابن الملقن "مزٌل الخفا عن ألفاظ الشفا"فً   {قلت }: "قال
التشهدات الواردة عنه صلى هللا علٌه وسلم فً تخرٌج أحادٌث 

هـ وفً تخرٌج أحادٌث الشرح /الرافعً الكبٌر فبلؽت ثبلثة عشر 
الكبٌر للرافعً للحافظ وعمدة القاري للعٌنً ومناهل الصفا 

للسٌوطً وشرح اإلحٌاء وؼٌرها أنه رواها أربعة وعشرون 

صحابٌا كما فً عدد السٌوطً هنا وقد بٌن مخارجهم الحافظ فً 
التخرٌج المذكور فلٌنظر فٌه أٌضا فً باب اآلذان قال ألفاظ التشهد 

هـ ونقله السخاوي فً المقاصد فً /متواترة عنه صلى هللا علٌه وسلم
حدٌث أشهد أنً رسول هللا وأقره وقدم الترمذي فً حدٌث ابن 

مسعود بعد تخرٌجه هو أصح حدٌث فً التشهد والعمل علٌه عند 
أكثر أهل العلم وقال البزار وأصح حدٌث فً التشهد عندي حدٌث 

 عنه من نٌؾ وعشرٌن طرٌقا ثم سرد أكثرها وقال يابن مسعود رو
ال أعلم فً التشهد أثبت منه ال أصح أسانٌد وال أكثر رجاال قال 

الحافظ و ال خبلؾ فً ذلك وممن جزم به البؽوي فً شرح السنة 
. هـ/

 
عن وابل بن حجر ونصه  "اإلشارة بالسبابة فً التشهد"-:62

ألنظرن إلى رسول هللا صلى هللا ":الحضرمً رضً هللا عنه قال
علٌه وسلم كٌؾ ٌصلً، قال فنظرت إلٌه قام فكبر ورفع ٌدٌه حتى 
حاذتا أذنٌه، ثم وضع ٌده الٌمنى على ظهر كفه الٌسرى والرسػ 

لما أراد أن ٌركع رفع ٌدٌه مثلها، ووضع ٌدٌه : والساعد، ثم قال
على ركبتٌه، ثم رفع رأسه فرفع ٌدٌه مثلها ثم سجد فجعل كفٌه 

بحذاء أذنٌه ثم قعد، فافترش رجله الٌسرى، فوضع كفه الٌسرى 
على فخذٌه، وركبته الٌسرى وجعل حد مرفقه األٌمن على فخذه 

وركبته الٌسرى فقبض بٌن أصابعه فحلق حلقة، ثم رفع أصبعه 
فرأٌته ٌحركها ٌدعو بها ثم جبت بعد ذلك فً زمان فٌه برد فرأٌت 
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 "الناس علٌهم الثٌاب تحرك أٌدٌهم من تحت الثٌاب من البرد

أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً والدارمً وابن الجارود والبٌهقً 
( 1/314) وصححه ابن خزٌمة كما فً فتح الباري ةوأبو عوان

وابن حبان كما فً خبلصة البدر المنٌر ولهذا صححه النووي فً 
قٌم فً زاد المعاد قلت تفرد به الحافظ الكتانً فً الالمجموع وابن 

فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "وخرجناه فً كتابنا " نظم المتناثر"
: كما ٌلًهذا "  المتواتر

تلخٌص "أخرجه مسلم والطبرانً فً األوسط كما فً : ابن عمرـ 1
" الحبٌر

مسلم وأحمد وأبو داود والنسابً وابن حبان فً : ابن الزبٌرـ 2

 .صحٌحه
أبو داود والترمذي والنسابً والدارمً وابن : وابل بن حجرـ 3

 .ماجه والبٌهقً وابن خزٌمة وابن الجارود والطحاوي
 انظره فً نظم المتناثر: نمٌر بن أبً نمٌر الخزاعًـ 4
 انظره فً نظم المتناثر: أبو هرٌرةـ 5
انظره فً نظم المتناثر : سعد ابن أبً وقاصـ 6
أبو حمٌد الساعدي فً عشرة من الصحابة منهم أبو سعٌد وسهل ـ 7

البخاري وأبو داود والترمذي : بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو قتادة
 . وابن حزموابن ماجه

 انظره فً نظم المتناثر: معاذ بن جبلـ 8

 انظره فً نظم المتناثر: جابر بن سمرةـ 9
الحرمً وهو جد عاصم بن كلٌب عن أبٌه  شهاب بن المجنويـ 10

 الطحاوي: عن جده
 انظره فً نظم المتناثر: أنس بن مالكـ 11
 انظره فً نظم المتناثر:قفاؾ بن إٌمان الؽفاريـ 12
 انظره فً نظم المتناثر: قبة بن عامرـ 13
 انظره فً نظم المتناثر: ابن عباسـ 14
  انظره فً نظم المتناثر:عبد الرحمن بن أبزيـ 15
 انظره فً نظم المتناثر: أسماء بنت حارثةـ 16

معانً اآلثار " الطحاوي فً شرح: عابشة أم المإمنٌن موقوفاـ 17
 "كانت عابشة تعلمنا التشهد وتشٌر بٌدها" بلفظ



 Page 125 فتح الرب الساتر
 

 ابن قٌم الجوزٌة:عبادة بن الصامتـ 18

: رجل عن عشرة من صحابة النبً صلى هللا علٌه وسلمـ 19
 وفٌه تابعً مجهول" معانً اآلثار" الطحاوي فً شرح

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عٌسى-20
ستة وعشرٌن نفسا من الصحابة وقد ذكر أحادٌثهم ":وقال الكتانً

اإلؼارة "ومن خرجها العبلمة محمد رسول الحسنً البرزنجً فً
: المصٌحه على مانع اإلشارة بالمسبحة، وقال بعد ذكرها ما نصه

حاصل ما سبق من سوق الرواٌات أن الحدٌث بلػ التواتر المعنوي 
ألنه عن خمسة أو ستة وعشرٌن صحابٌا بطرق متعددة كلها محتج 

هـ وقال /بها لصحة أكثرها إما لذاتها أو لؽٌرها وحسن البقٌة كذلك

" تزٌٌن العبارة لتحسٌن اإلشارة"علً القاري فً رسالته التً سماها 
بعد ذكره لكثٌر من أحادٌثها ما نصه فهذه أحادٌث كثٌرة بطرق 

متعددة شهٌرة فبل شك  فً صحة أصل اإلشارة ألن بعض أسانٌدها 
موجود فً صحٌح مسلم وبالجملة فهو مذكور فً الصحاح الستة 

مما كاد  أن ٌكون متواترا بل ٌصح أن ٌقال إنه متواتر معنوي 
فكٌؾ من ٌإمن باهلل ورسوله أن ٌعدل عن العمل به وٌؤتً بالتعلٌل 

. هـ/فً معرض النص الجلٌل 
 

قد علمنا كٌؾ نسلم علٌك، فكٌؾ نصلً ":إنهم قالوا": حدٌث63
أتانا : عن أبً مسعود رضً هللا عنه قال: نص الحدٌثو "؟علٌك

رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن فً 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشٌر بن سعد أمرنا هللا أن نصلً 

علٌك فكٌؾ نصلى علٌك قال فسكت رسول هللا صلى هللا علٌه 
وعلى آله وصحبه وسلم حتى تمنٌنا أنه لم ٌسؤله ثم قال رسول هللا 

اللهم صل على : صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم قولوا
محمد وعلى آل محمد كما صلٌت على آل إبراهٌم وبارك على 

محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهٌم إنك حمٌد 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً " والسالم كما علمتم

والترمذي وصححه ابن خزٌمة وابن حبان والدارقطنً وحسنه 
وعن ". النبً األمً ":والحاكم وصححه والبٌهقً وصححه وزادوا

ٌا رسول هللا قد علمنا أو ":كعب بن عجرة رضً هللا عنه قال
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 الحدٌث رواه أحمد "؟عرفنا كٌؾ السالم علٌك فكٌؾ الصالة

الحدٌث . والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
لقط "وأقره الزبٌدي فً " قطؾ األزهار"أخرجه السٌوطً فً كتابه 

فتح " وبٌناه وخرجناه فً كتابنا"نظم المتناثر"والكتانً فً" الآللا
: هذا فقلنا رواه"الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : كعب بن عجرةـ 1
. والنسابً والدارمً وابن ماجه وأبو عوانه والصنعانً

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : أبو حمٌد الساعديـ 2
 .والنسابً وابن ماجه

 البخاري والترمذي والنسابً وابن ماجه: أبو سعٌد الخدريـ 3

مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً : أبو مسعود األنصاريـ 4
 .والدارمً ومالك والدارقطنً وأبو عوانة 

 .الترمذي والنسابً: طلحة بن عبٌد هللاـ 5
 أحمد والترمذي والنسابً: زٌد بن خارجةـ 6
 الترمذي والبزار والطبرانً والهٌثمً: أبو هرٌرةـ 7
 أحمد والترمذي والهٌثمً: برٌدة ـ 8
 الطبرانً: سهل بن سعد  الساعديـ 9

 المستؽفري فً الدعوات: روٌفع بن ثابتـ 10
 المستؽفري فً الدعوات : جابر بن عبد هللاـ 11
 المستؽفري فً الدعوات: عبد هللا بن  عباسـ 12

 المستؽفري فً الدعوات: النعمان بن أبً عٌاشـ 13
 النسابً وانظره فً نظم المتناثر: أبو طلحة ـ 14
 أبو داود والدارقطنً: عقبة بن عمروـ 15
ابن ماجه والدارقطنً والطبرانً فً : عبد هللا بن مسعودـ 16

 الكبٌر وعنه الهٌثمً
قال الترمذي وفً الباب عن علً والنسابً : علً بن أبً طالبـ 17

 .فً مسند علً
الصنعانً واإلمام أحمد والهٌثمً : رجل من أصحاب محمدـ 18
 "مجمع الزوابد"فً
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أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌسلم عن ٌمٌنه :"حدٌث- 3ي

السالم علٌكم ورحمة هللا حتى ٌرى بٌاض خده األٌمن، وفً األٌسر 
 صحابٌا 14عن " قطؾ األزهار" أخرجه السٌوطً فً "كذلك

نظم "عن نفس العدد والكتانً فً " لقط الآللا"والزبٌدي فً 
:  إسنادا، ونحن ال نقول بتواتره  لقاعدتنا رواه19عن " المتناثر

أخرجه مسلم والنسابً والدارمً وابن ماجه : سعد بن أبً وقاصـ 1
والدارقطنً وابن عبد البر والبٌهقً والطحاوي وابن حجر فً 

الدراٌه  
 مسلم وابن حجر فً الدراٌة: جابر بن سمرةـ 2
 أبو داود وابن حجر فً الدراٌة: وابل بن حجرـ 3

النسابً وأبو داود وابن ماجه والدارقطً والبٌهقً : ابن مسعودـ 4
وابن خزٌمة والطحاوي وابن حجر فً الدراٌة واٌن عبد البرفً 

 .االستذكار
 ابن ماجه والدارقطنً وابن حجر فً الدراٌة: عمار بن ٌاسرـ 5
 ابن ماجه وابن حجر فً الدراٌة: حذٌفةـ 6
 ابن ماجه:  بن عمٌرة الحضرمًيعدـ 7
 أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: سهل بن سعدـ 8
 أحمد والطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: طلق بن علًـ 9

 الطبرانً: المؽٌرة بن شعبةـ 10
 الطبرانً: أبو رثمة البلويـ 11

 الشافعً وابن حجر فً الدراٌة: واثلة بن األسقعـ 12
 الدارقطنً و البٌهقً و ابن حجر فً الدراٌة: البراء بن عازبـ 13
 أبو نعٌم فً المعرفة: ٌعقوب بن الحصٌنـ 14
 انظره فً نظم المتناثر: علًـ 15
 انظره فً نظم المتناثر: علقمة بن أبً قٌسـ 16
 انظره فً نظم المتناثر: خٌثمة بن عبد الرحمنـ 17
 انظره فً نظم المتناثر: شفٌق بن سلمةـ 18
  انظره فً نظم المتناثر:إبراهٌم النخعًـ 19
 انظره فً نظم المتناثر: أبو عبد الرحمن السلمًـ 20

 انظره فً نظم المتناثر: مسروق بن األجدعـ 21
 انظره فً نظم المتناثر: عبد الرحمن بن أبً لٌلىـ 22
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 انظره فً نظم المتناثر: عمرو بن مٌمونـ 23

 ابن عبد البر فً االستذكار: عطاء وؼٌرهمـ 24
 ابن حجر فً الدراٌة: طلحةـ 25
 ابن حجر فً الدراٌة: ابن عمرـ 26
 ابن حجر فً الدراٌة: أبو موسىـ 27
 ابن القٌم فً الهدى: أبو مالك األشعريـ 28
 انظره فً نظم المتناثر: وس بن أوسـ أ29
 الترمذي: جابر بن عبد هللاـ 30

تلخٌص الحبٌر "أورده ابن حجر فً " نظم المتناثرة"قال الكتانً فً 
 14ٌعنً ) من حدٌث هإالء كلهم "تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر

وبٌن مخارجهم فانظره وفً الهدى البن القٌم كان صلى هللا  (األول
علٌه وسلم ٌسلم عن ٌمٌنه السبلم علٌكم ورحمة هللا و عن ٌساره 

كذلك هذا فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابٌا ثم سردهم عد 
أبا مالك (17عبد هللا بن عمر، (16 أبو موسى األشعري 15منهم 

 ثم قال وكثٌر 18أوس بن أوس فكملت العدة بهم  (18األشعري،
هـ ونحوه له فً أعبلم الموقعٌن /من أحادٌثه صحٌح والباقً حسان

هـ  وزاد الترمذي /والحدٌث بذلك ما بٌن الصحٌح والحسن:وقال
وفً شرح معانً اآلثار { ..}جابر بن عبد هللا  (19ممن رواه 

 .للطحاوي النص على التواتر هذا أٌضا
قلت وقد سبق عن ابن مهدي وابن معٌن وؼٌرهما أنهم قالوا حدٌثان 

ال ٌصحان وال أصل لهما التسلٌمتان فً الصبلة والتوقٌت فً المسح 
على الخفٌن لذلك تقٌدنا بقاعدتنا فلم نخرجه فً التواتر رؼم أن 

. نفسنا تمٌل إلى تواتره
 

صالة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً نعلٌه أو أمره :"حدٌث- 64
: سؤلت أنسا: عن أبً مسلمة سعٌد بن ٌزٌد قال الحدٌث ونص "بذلك

 "نعم: أكان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً فً نعلٌه؟ قال

قال : أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وعن شداد بن أوس قال
خالفوا الٌهود فإنهم ال ٌصلون فً :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

الحدٌث  تفرد به . رواه أبو داود وابن حبان" نعالهم وال خفافهم

: قلت وهو متواتر إن شاء هللا رواه" نظم المتناثر"الكتانً فً



 Page 129 فتح الرب الساتر
 

 

أنظره فً شرح معانً اآلثار وأصله فً : عبد هللا بن مسعودـ 1
المستدرك أخرجه ابن ماجه والطبرانً والبزار والبٌهقً 

انظره فً شرح معانً اآلثار للطحاوي وأصله : أنس بن مالكـ 2
 أخرجه الطبرانً والبٌهقً والبزار وابن مردوٌه. فً المستدرك

انظره فً شرح معانً اآلثار للطحاوي أخرجه أبو : أبو هرٌرةـ 3
 داود وكذلك أحمد والبٌهقً والبزار والطبرانً

 انظره فً شرح معانً اآلثار للطحاوي: عبد هللا بن أبً جحٌفةـ 4
أن رسول هللا صلى "بلفظ : عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جدهـ 5

الطحاوي فً شرح معانً " هللا علٌه وسلم صلى حافٌا ومتنعبل

 .اآلثار
رأٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً " :عمرو بن حرٌث بلفظـ 6

وفٌه إبهام رواه الطحاوي فً شرح معانً " فً نعلٌن مخصوفتٌن

 اآلثار وأخرجه النسابً والترمذي فً الشمابل
رأٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً : "أوس بن أوس بلفظـ 7

 وأخرج له ابن ماجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار" فً نعلٌه
وسنده " فرأٌناه ٌصلً، وعلٌه نعالن مقابلتان":وفد ثقٌؾ بلفظـ 8

 .لٌن عند الطحاوي فً شرح معانً اآلثار
 أبو داود وابن حبان: شداد بن أوسـ 9

ابن عدى من رواٌة الحسٌن بن ضمٌرة عن :علً بن أبً طالبـ 10

 .أبٌه عن جده
الطحاوي فً " فلٌصل فٌهما"أبو داود بلفظ : أبو سعٌد الخدريـ 11

 .شرح معانً اآلثار
ابن منده فً معرفة الصحابة والطبرانً وابن : عطاء الشٌبًـ 12
 .قانع
أبو الشٌخ بإسناد فٌه سوار بن مصعب وهو : البراء بن عازبـ 13

 ضعٌؾ
وله ثالث عند .مسلم وله آخر عند الطبرانً: عبد هللا بن الشخٌرـ 14

 "فلٌصل فٌهما"الدارقطنً بسند فٌه لٌن بلفظ 

الطبرانً والبزار وابن عدى وفً إسناده النضر بن : ابن عباسـ 15
 .عمرو وهو ضعٌؾ جدا
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 .الطبرانً: عبد هللا بن عمرـ 16

 .الطبرانً: فٌروز الدٌلمًـ 17
أحمد وفً إسناده ٌزٌد بن عٌاض وهو : مجمع بن جارٌةـ 18

 .ضعٌؾ
ابن حبان فً الثقات والطبرانً فً الكبٌر : الهرماس بن زٌادـ 19

 .واألوسط
 وفً إسناده بحر بن يالبزار وأبو ٌعلى وابن عد: أبو بكرةـ 20

 .مرار اختلط
 .أبو الشٌخ والبٌهقً: أبو ذرـ 21
 .الطبرانً: عابشةـ 22

ابن أبً شٌبة فً المصنؾ وأحمد : أعرابً من الصحابة لم ٌسمـ 23
 .فً المسند

" الدارقطنً فً سننه بسند فٌه ضعؾ بلفظ : عبد هللا بن عباسـ 24
 ."فلٌصل فٌهما

رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه " عبد هللا بن أبً جٌبة بلفظ ـ 25
رواه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وله " وسلم صلى فً نعلٌه

آخر عند أحمد والبزار والطبرانً وهكذا نحكم علٌه بالتواتر ألنه 
 .بلػ الحد الذي ٌفٌد الٌقٌن

وبعد فلما بٌنا تواتر هذا الحدٌث فاعلم أننً لقٌت الكثٌر من ـ 26
 هـ فً نعلٌن ؼسلتهما بماء زمزم 1416الزجر عندما صلٌت سنة 

عند الكعبة المشرفة ابتؽاء اتباع السنة وكان الزجر نابعا من جهلة 
ال ٌتكلمون بالعربٌة وأكثرٌته سب وإشارات توحً بالؽضب فهذه 
سنة متواترة أولى أن تحٌا وأن تتبع وهللا ولً التوفٌق وهو الهادي 

 .إلى سواء السبٌل
 

رسول هللا صلى هللا علٌه  قال ونصه: حدٌث تواتر الوتر- 65
 "إن هللا زادكم صالة هً خٌر لكم من حمر النعم وهً الوتر":وسلم

 عن ثمانٌة من "قطؾ األزهار المتناترة"أخرجه السٌوطً فً 
لقط الآللا المتناثرة من "الصحابة لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي  فً 

نظم المتناثر عن تسعة أسانٌد، "وأقره الكتانً فً " األخبار المتواترة
: قلت  رواه
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أخرجه أبو داود والترمذي وقال حدٌث ؼرٌب : خارجة بن حذافةـ 1

والدارمً والحاكم والدارقطنً والمنذري وحسنه 
أحمد وقال الترمذي وفً الباب عنه : أبو بصرة الؽفاريـ 2

 والطبرانً والمنذري وصححه
 أحمد: معاذ بن جبلـ 3
 أحمد وقال الترمذي وفً الباب عنه: ابن عمروـ 4
 الطبرانً والدارقطنً: ابن عباسـ 5
 الطبرانً: عقبة بن عامر الجهنًـ 6
 الطبرانً: عمرو بن العاصـ 7
 ابن حبان  فً الضعفاء: ابن عمرـ 8

 قال الترمذي وفً الباب عنه: أبو هرٌرةـ 9
 قال الترمذي وفً الباب عنه:  برٌدةـ 10
الزٌلعً وهو الذي أضاؾ الكتانً وقال : أبو سعٌد الخدريـ 11

أخرجه الطبرانً فً مسند الشامٌٌن بسند قال الحافظ ابن حجر أنه 
 .حسن
 الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ابن مسعودـ 12
 النسابً:  علً بن أبً طالبـ 13

قلت وهكذا ٌرتقً إلى درجة التواتر علما بتصرٌح البعض بتواتره 
. إال أن ذلك قد ٌكون تساهبل منهم ألنهم لم ٌخرجوه إال عن ثمانٌة

 
 تفرد بها الكتانً "صالة الضحى والترؼٌب فٌها:"أحادٌث-66

: فً نظم المتناثر ونحن نوافقه روٌناها عن
 

أخرجه الترمذي وأخرجه السٌوطً فً الحاوي عن : أبً سعٌدـ 1
أخرجه أٌضا عن الترمذي وابن ماجه - الدارقطنً فً األفراد

 .ورواٌة الترمذي فٌها أبو هبلل
السٌوطً فً الحاوي عن حمٌد بن زنجوٌة : عمر بن الخطابـ 2

. فً فضابل األعمال وابن أبً شٌبة فً المصنؾ مثله
صبلة األوابٌن حبن ترمض "أخرجه مسلم بلفظ : زٌد بن أرقمـ 3

أن  الرسول صلى هللا علٌه وسلم " ابن أبً شٌبة بلفظ " الفصال
 .خرج على أهل قباء وهم ٌصلون فقال الحدٌث
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 السٌوطً فً الحاوي عن الطبرانً: عبد هللا بن خدٌجـ 4

البخاري ومسلم وأخرجه السٌوطً فً الحاوي عن : أبً هرٌرةـ 5
 البزار بسند ضعٌؾ وابن أبً شٌبة

السٌوطً فً الحاوي عن حمٌد بن زنجوٌة فً : برٌدة األسلمًـ 6
 .فضابل األعمال

الترمذي والطبرانً وضعفه الحافظ ابن حجر فً : أبً الدرداءـ 7
وأحمد " أوصانً حبٌبً"التلخٌص وأخرج مسلم عنه حدٌث 

 .والبٌهقً مثله
السٌوطً فً الحاوي عن البزار وابن : عبد هللا بن أبً أوفىـ 8

 والبٌهقً فً دالبل النبوة كما أخرجه عن عبد بن حمٌد يعد

 .وسموٌة
 أخرجه السٌوطً فً الحاوي عن اإلمام أحمد: عثمان بن مالكـ 9

السٌوطً فً الحاوي عن الطبرانً فً : عتبة بن عبد السلمىـ 10
الكبٌر والبٌهقً فً شعب اإلٌمان وحمٌد بن زنجوٌة فً فضابل 

 .األعمال
قال هللا تعالى ٌا ابن آدم : "أحمد وأبو داود بلفظ:  نعٌم بن همارـ 11

 .والبٌهقً" ال تعجز عن أربع ركعات أول النهار  أكفٌك آخره
 انظره فً نظم المتناثر: أبً أمامة الباهلًـ 12
كان ٌصلى الضحى أربع : "مسلم بلفظ: عابشة بنت أبً بكرـ 13

 أبو نعٌم: ركعات وٌزٌد ما شاء هللا

أبو داود وإسناده على شرط : قال الحافظ فً التلخٌص: أم هاناـ 14
أخرجه السٌوطً : البخاري وأصله فً الصحٌحٌن مطوال متفق علٌه

 .عن ابن أبً لٌلى
السٌوطً فً الحاوي عن البٌهقً وعن سعٌد بن : أم سلمةـ 15

 .منصور نحوه وكذلك الطبرانً
السٌوطً فً الحاوي وابن أبً شٌبة : جبٌر بن مطعمـ 16

 والبخاري فً تارٌخه والطبرانً فً الكبٌر بسنده وحسنه
ؼرٌب، وضعفه الحافظ ابن حجر فً : الترمذي وقال: أنسـ 17

التلخٌص كما أخرجه الدارقطنً وابن شاهٌن فً ناسخه وفٌه عبد 

هللا بن  محرر متروك وقال السٌوطً أخرجه الطبرانً فً األوسط 
 واألصبهانً فً الترؼٌب وفً رواٌة ألحمد والحاكم وصححه
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السٌوطً فً الحاوي عن سعٌد بن منصورو الترمذي :  علًـ 18

 .والنسابً وابن ماجه كما أخرج أحمد وأبو ٌعلً مثله
 انظره فً نظم المتناثر: أبً بكرةـ 19
السٌوطً فً الحاوي عن البخاري فً : جابر بن عبد هللاـ 20

 .التارٌخ والطبرانً فً األوسط وكذلك عن األصبهانً
 يوالحاكم وابن عد أحمد وأبو ٌعلً والبزار:ابن عباسـ 21

 والدارقطنً والبٌهقً وابن حبان وابن شاهٌن باسانٌد ضعٌفة
السٌوطً فً الحاوي عن ابن أبً شٌبة فً : حذٌفة بن الٌمانًـ 22

 المصنؾ وكذلك عن البٌهقً فً شعب اإلٌمان
 السٌوطً فً الحاوي عن أحمد والطبرانً: عابذ بن عمروـ 23

السٌوطً فً الحاوي عن البزار بسند : سعد بن أبً وقاصـ 24
 .ضعٌؾ

السٌوطً فً الحاوي عن البٌهقً فً دالبل : عبد هللا بن بشرـ 25
 النبوة
السٌوطً فً الحاوي وابن منده وابن شاهٌن كبلهما فً : قدامةـ 26

 معرفة الصحابة
السٌوطً فً الحاوي وابن منده وابن شاهٌن : حنظلة الثقفًـ 27

 .كبلهما فً معرفة الصحابة
السٌوطً فً الحاوي عن أحمد : عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 28

 .والطبرانً  بسند رجاله ثقات

السٌوطً فً الحاوي عن البٌهقً كما : عقبة بن عامر الجهنًـ 29
 أخرج عن أحمد وأبو ٌعلً بسند صححه أحادٌث تإكد صحة ذلك

 أحمد: أبً مرة الطابفًـ 30
السٌوطً فً الحاوي عن أبً داود : معاذ بن أنس الجهنًـ 31

 والبٌهقً
 السٌوطً فً الحاوي عن الدٌلمً: عبد هللا بن جرادـ 32
السٌوطً فً الحاوي عن الطبرانً فً : أبً موسى األشعريـ 33

 الكبٌر
قال هللا تعالى ٌا "الطبرانً فً الكبٌر بلفظ : النواس بن سمعانـ 34

 .ن آدم ال تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفٌك آخرهبا
 السٌوطً فً الحاوي عن ابن عدى: رجل من الصحابةـ 35
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السٌوطً فً الحاوي عن حمٌد بن زنجوٌة : الحسن بن علًـ 36

 .فً فضابل األعمال، والبٌهقً فً شعب اإلٌمان 
 

 وخرجناه كما تفردنا به: "فضل السجود وصالة اللٌل: "حدٌث- 67

: ٌلً
أبو فارس ربٌعة بن كعب األسلمً خادم النبً صلى هللا علٌه  (ـ 1

هو ذاك، : علٌك قلت:قال" لك مرافقتك فً الجنةأأس" وفٌه :وسلم
 .م أخرجه مسل"فؤعنً على نفسك بكثرة السجود: "قال

أبو عبد الرحمن وٌقال أبو عبد هللا ثوبان مولى النبً صلى هللا  (ـ 2
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : "علٌه وسلم قال

علٌك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد هلل سجدة  إال رفعك هللا ":ٌقول
 .أخرجه مسلم" بها درجة وحط عنك بها خطٌبة

ما من عبد ٌسجد هلل سجدة إال كتب ":وفٌه: عبادة بن الصامت (ـ 3
هللا له بها حسنة، وحط عنه بها سٌبة،ورفع له بها درجة 

أخرجه أحمد والطبرانً والضٌاء " فاستكثروا من هللا السجود

 .وصححه األلبانً
اعلم أنك ال تسجد سجدة إال رفع هللا لك بها ":أبو أمامة بلفظ (ـ 4

 أخرجه أحمد وأبو ٌعلى وابن حبان "درجة، وحط بها خطٌبة
ما أذن هللا لعبد فً شًء ": والطبرانً وصححه األلبانً و له

أفضل من ركعتٌن ٌصلٌهما وإن أكثر لٌذر فوق رأس العبد مادام 

 ."فً صالته

 .أبو ذر الؽفاري  (ـ 5
أقرب ما ٌكون العبد من ربه وهو ساجد، ":أبو هرٌرة بلفظ (ـ 6

  أخرجه أبو داود والنسابً وصححه األلبانً"فؤكثروا الدعاء
 بذنوبه كلها يإن العبد إذا قام ٌصلً أت":ابن عمرو بلفظ (ـ 7

 "فوضعت على رأسه وعتقٌه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه

والبٌهقً وصححه األلبانً " الحلٌة"أخرجه الطبرانً وأبو نعٌم فً
 .وهذا ٌشهد له

فإنه دأب الصالحٌن قبلكم، : علٌكم بقٌام اللٌل" بلفظ : ببلل (ـ 8

وقربة إلى هللا تعالى، ومنهاة عن اإلثم وتكفٌر السٌبات ومطردة 
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 أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والبٌهقً "للداء عن الجسد

 .وأخرجه الترمذي والحاكم والبٌهقً عن أبً أمامة
 . أخرجه ابن عساكر:بلفظ الحدٌث الذي قبله: أبو الدرداء (ـ 9

 .أخرجه الطبرانً بلفظ الحدٌث الذي قبله: سلمان (ـ 10
 .أخرجه ابن السنى بلفظ الحدٌث الذي قبله:جابر (ـ 11
أقرب ما ٌكون الرب من العبد فً ":بلفظ: عمرو بن عبسة (ـ 12

جوؾ اللٌل اآلخر،فإن استطعت أن تكون ممن ٌذكر هللا فً تلك 
 .أخرجه النسابً والترمذي والحاكم وصححه األلبانً" الساعة فكن

فضل صالة اللٌل على صالة النهار كفضل ":بلفظ:ابن مسعود (ـ 13
 . الطبرانً وعنه الهٌثمً"صدقة السر على صدقة العالنٌة

إن فً الجنة ؼرفا ٌرى باطنها من ":أبومالك األشعري بلفظ (ـ 14
ظاهرها وظاهرها من باطنها أعدها هللا لمن أطعم الطعام وأالن 

 أخرجه الطبرانً "الكالم وتابع الصٌام وقام باللٌل والناس نٌام

 .وعنه الهٌثمً
أخرجه اإلمام أحمد وابن سعد عن كثٌر األعرج : أبو فاطمة (ـ 15

قال : سمعت أبا فاطمة وهو معنا بذي الفواري ٌقول: الصفً قال
، ٌا أبا فاطمة أكثر من السجود ":رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

فإنه لٌس من مسلم ٌسجد هلل تبارك وتعالى سجدة إال رفعه هللا 
 وقال "تبارك وتعالى بها درجة فً الجنة وحط عنه بها خطٌبة

رواه ابن ماجه عن أبً : " األلبانً فً سلسلة األحادٌث الصحٌحة

قلت ٌا رسول هللا أخبرنً بعمل أستقٌم علٌه وأعمله، : فاطمة قال
علٌك بالسجود فإنك ال تسجد هلل سجدة إال رفعك بها درجة، ":قال

 ."وحط عنك بها خطٌبة

 
نص و" قصر الصالة الرباعٌة فً السفر:"أحادٌث- 68

صحبت : عن عبد هللا  بن عمر رضً هللا عنهما قال: الحدٌث
وكان ال رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم 

" ٌزٌد فً السفر على ركعتٌن وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك

متفق علٌه والحدٌث تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث 

: وخرجناه كما ٌلًإٌد ما ذهب إلٌه الكتانً ننا إالمتواتر و
 أخرجه مسلم والطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عمرـ 1
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أقام بؤذرجان ستة أشهر ٌقصر ":أحمد والبٌهقً بلفظ: ابن عمرـ 2

 الصبلة، وصحح ابن حجر فً التلخٌص إسناد البٌهقً  و الطحاوي 
 الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: حارثة بن وهب الخزاعًـ 3
ؼزوة هوازن أبو داود وابن حبان من حدٌث عكرمة : ابن عباسـ 4

تسعة عشر وعبد بن حمٌد " رواه عنه أحمد والبخاري بلفظ آخر 
 .والنسابً وابن ماجه والبٌهقً والطحاوي

 الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ابن مسعودـ 5
أبو داود والترمذي والبٌهقً : ؼزوة هوازن: عمران بن حصٌنـ 6

 .وكذلك فتح مكة والطحاوي
 البخاري ومسلم والطحاوي: أنس بن مالكـ 7

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو جحٌفةـ 8
البٌهقً فً ؼزوة تبوك وجل كتب السنة فً حجة الوداع : جابرـ 9

 ورواه أبو حاتم فً العلل بلفظ آخر و الطبرانً
 انظره فً نظم المتناثر: أبو سعٌدـ 10

 :قلت وعن
النسابً والدارقطنً والبٌهقً والطحاوي فً شرح : عابشةـ 11

 .معانً اآلثار
 .البخاري ومسلم: أسامة بن زٌدـ 12
 (موقوفا)الطحاوي فً شرح معانً اآلثار : سلمان الفارسًـ 13
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: سعد بن أبً وقاص موقوفاـ 14

وقد :"وفً شرح معانً اآلثار للطحاوي ما نصه" وقال الكتانً
جاءت اآلثار متواترة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بتقصٌر 

 ثم ذكر بإسناده بعضها فانظره فً شرح "الصبلة فً أسفاره كلها
الشٌخ كرٌم الدٌن البرمونً على المختصر أول فصل القصر ما 
. هـ/نصه وقال ابن بشٌر أن القصر مما نقل بالتواتر من جهة المعنى

الطحاوي فً شرح : أبو برزة األسلمً فً األهواز موقوفاـ 15
معانً اآلثار 

الطحاوي : رجل من بنً عامر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم- 16
إن هللا عز وجل وضع شطر الصبلة : "فً شرح معانً اآلثار وفٌه

 "عن المسافر
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أتٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم : عن أبً قبلبة عن رجل قالـ 17

 .الطحاوي: مثله 
عن عمه أنه ذهب إلى إبل  (أٌوب )عن شٌخ من بنى قشٌر -18

 .الطحاوي: فؤنتهى إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم كمثله
إنما  ٌقصر الصبلة من حمل الزاد وحل : "عثمان بن عفان-19

 .وارتحال الطحاوي
 

 "قٌامه صلى هللا علٌه وسلم باللٌل فً رمضان وؼٌره:"حدٌث-69

قال العٌنً فً عمدة " :تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر وقال
:  قلت وفً هذا الباب عن"القاري

حجاج بن / 3، جابر بن عبد هللا/ 2، البخاريأخرجه : أنسـ 1
 عمرو

صفوان / 6 ،زٌد بن خالد/ 5، رواه مسلم فً حدٌث طوٌل:حذٌفة/ 4
 بن المعطل

 عبد هللا بن عباس/ 7
كان النبً صلى  هللا علٌه وسلم ٌصلً "بلفظ : عبد هللا بن عمر/ 8

 .متفق علٌه" من اللٌل مثنى مثتى و ٌوتر بركعة 

أن النبً صلى هللا علٌه وسلم طرقه "بلفظ : علً بن أبً طالب/ 9
الفضل بن /10 .متفق علٌه" أال تصلٌان: " وفاطمة لٌبل، فقال

/ 13،أبو أٌوب/ 12،معاوٌة بن الحكم السلمً/ 11،العباس

 صحابً لم ٌسم/ 15،أم سلمة/ 14،خباب
كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقوم من اللٌل : "بلفظ: عابشة/16

حتى تتفطر قدماه، فقلت له لم تصنع هذا ٌارسول هللا، وقد ؼفر لك 
متفق علٌه " قال أفبل أكون عبدا شكورا: ما تقدم من ذنبك وما تؤخر

 .ولها أحادٌث أخرى
 .متفق علٌه: عبد هللا بن عمرو بن العاص/ 17
صلٌت مع النبً صلى هللا علٌه : "بلفظ: عبد هللا بن مسعود/ 18

وسلم فلم ٌزل قابما حتى هممت بؤمر سوء، قٌل ما هممت؟ قال 
 . متفق علٌه"هممت أن أجلس وأدعه
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 عن أبً قتادة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :حدٌث- 70

 "من ترك الجمعة ثالثا من ؼٌر عذر طبع هللا على قلبه":قال

 إسنادا14 عن "قطؾ األزهار"الحدٌث أخرجه السٌوطً فً
نظم " من الصحابة والكتانً فً 11 عن "لقط الآللا"والزبٌدي فً 

: قلت رواه:  من الصحابة15عن " المتناثر
أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه : أبو الجعد الضمريـ 1

والحاكم والهٌثمً فً موارد الطمآن والمنذري والبٌهقً والدارمً 
. وابن خزٌمة والبؽوي

 النسابً وابن ماجه والحاكم وابن خزٌمة: جابرـ 2
 الحاكم وأحمد وعنه الهٌثمً: أبو قتادةـ 3

 أسامة الطبرانًـ 4
 الطبرانً: حارثة بن النعمانـ 5
 الطبرانً: ابن عمروـ 6
 الطبرانً: أبو هرٌرةـ 7
 الطبرانً: ابن أبً أوفىـ 8
 أبو نعٌم فً المعرفة: أبو عبس بن جبر ـ 9

أبو ٌعلى والطبرانً قال الترمذي والنسابً وفً : ابن عباسـ 10
 الباب عنه وعبد الرزاق فً المصنؾ

 .قال الترمذي وفً الباب عنه وقال النسابً مثله: ابن عمرـ 11
 .قال الترمذي وفً الباب عنه: سمرة ـ 12

 ابن سعد: أبو زرارةـ 13
 مالك: صفوان بن سلٌم مرسبلـ 14
 الهٌثمً فً مجمع الزوابد: كعب بن مالكـ 15

 :قلت وزاد الكتانً فً نظم المتناثر
باإلضافة إلى كعب بن مالك وذكر ابن عمر بدل ابن : عابشة ـ 16

عمرو 
ومحمد بن عباد بن جعفر مرسبل لكنه بقً علٌه ابن عمر ـ 17

 .وسمرة
 
عن  نص الحدٌثو" إذا أتى أحدكم الجمعة فلٌؽتسل":حدٌثـ 71

وهو : عبد هللا بن عمر عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
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وعنه أن عمر " من جاء منكم الجمعة فلٌؽتسل":قابم على المنبر

ا وهو ٌخطب الناس ٌوم الجمعة، دخل رجل من م، بٌنبن الخطاب
أٌة ساعة : أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فناداه عمر

هذه؟ فقال إنً شؽلت الٌوم، فلم أنقلب إلى أهلً حتى سمعت 
الوضوء أٌضا، وقد : ، قال عمرالنداء، فلم أزد على أن توضؤت

". هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌؤمر بالؽسل علمت أن رسول

وأقره الزبٌدي فً " قطؾ األزهار"الحدٌث أخرجه السٌوطً فً
نظم " كما أحرجه الكتانً فً 16عن "لقط الآللا المتناثرة"

:   قلت رواه17عن " المتناثر
أبو داود أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم و:ابن عمر ـ 1

الترمذي وابن حبان والهٌثمً فً موارد الظمآن وعبد الرزاق فً و
المصنؾ وابن خزٌمة والنسابً وحدٌث ابن عمر قال أبو القاسم 

:  نفسا وقال الحافظ ابن حجر300ٌعنً ابن منده رواه عن نافع 
 .199وقع لً منهم 

 أحمد وابن ماجه: ابن عباسـ 2
 الطبرانً والبزار كما فً مجمع الزوابد: برٌدةـ 3
إذا أتى أحدكم الجمعة "الطبرانً والترمذي وقال الكتانً: عابشة ـ 4

 "فلٌؽتسل
 البزار والطبرانً فً الكبٌر كما فً مجمع الزوابد: أبً أٌوبـ 5
 البزار: عبد هللا بن الزبٌرـ 6

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن : عمر بن الخطابـ 7
 .خزٌمة وأبو ٌعلً

 .أخرجه أبو داود: ابنته حفصةـ 8
 . والترمذي والبزار والبٌهقًأخرجه مسلم: عبد هللا بن مسعودـ 9

" فمن جاء إلى الجمعة فلٌؽتسل"عبٌد بن السباق مرسبل بلفظ ـ 10
 .أخرجه مالك والشافعً

 لبزارا: أنسـ 11
 انظره فً نظم المتناثر: عثمانـ 12
 أبو داود: أبو سعٌدـ 13

 أبو داود: أوس بن أوسـ 14
 . والترمذيأحمد: أبو الدرداءـ 15
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 أحمد: بثٌنة الهذلًـ 16

 البزار: ثوبانـ 17
 الطبرانً: أبو هرٌرةـ 18
 الترمذي والطبرانً:  جابر بن عبد هللاـ 19
 الطبرانً: سهل بن حنٌؾـ 20
 الطبرانً: أبو أمامةـ 21
 الطبرانً: أبو بكر الصدٌقـ 22
 الطبرانً: عمران بن حصٌنـ 23
 الطبرانً: أبو قتادةـ 24
 الطبرانً: عبد الرحمن بن سمرةـ 25

 الطبرانً: علً بن أبً طالبـ 26
 الترمذي: البراء بن عازبـ 27

 متفق علٌه "ذا أتى أحدكم الجمعة فلٌؽتسلإ":وقال أبو جعفر الكتانً

من حدٌث ابن عمر ورواه ابن حبان واللفظ له وله طرق كثٌرة وعد 
أبو القاسم ابن منده من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلؽوا ثبلثمابة 

ن صحابٌا وقد يوعد من رواه ؼٌر ابن عمر فبلؽوا أربعة وعشر
هـ قال فً /جمعت طرقه عن نافع فبلؽوا مابة وعشرٌن نفسا 

 "األزهار وأما ؼسل الجمعة مطلقا من ؼٌر تقٌٌد بهذا اللفظ 
 
أنه علٌه الصالة والسالم كان ٌقول أما بعد فً خطبه -:"72

"  تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"وشبهها

: إٌد  ما ذهب إلٌه، فقد رواهننا إو
مسلم : زٌد بن أرقمـ 1
 أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه: جابر بن عبد هللاـ 2
 أخرجه البخاري: عمرو بن ثعلبـ 3
 انظره فً نظم المتناثر: ابن عباسـ 4
 البخاري ومسلم: فً صبلة التراوٌح وفً اإلفك: عابشةـ 5
 فً كسوؾ الشمس أخرجه الستة: أسماء بنت أبً بكرـ 6
قام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عشٌة بعد : أبو حمٌد قالـ 7

الهٌثمً : أما بعد: الصبلة فتشهد وأثنى على هللا بما هو أهله ثم قال
 فً مجمع الزوابد
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 (فً شؤن وفد هوازن)اإلمام أحمد : المسور بن مخرمة ومروانـ 8

والبخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه فً إنكاحه العاص 
 بن الربٌع بنت أبً

 انظره فً نظم المتناثر: محمود بن لبٌدـ 9
 البخاري موقوفا: ابن مسعودـ 10
 أحمد والترمذي والبٌهقً فً شعب اإلٌمان: أبو سعٌدـ 11
 انظره فً نظم المتناثر:  بن حاتميعدـ 12
أحمد و الطبرانً وعنهما  : (خبر مسٌلمة الكذاب ): أبو بكرةـ 13

 الهٌثمً
 .البٌهقً فً الدالبل وابن عساكر: عقبة بن عامر الجهنًـ 14

 انظره فً نظم المتناثر: أبو الدرداءـ 15
 انظره فً نظم المتناثر: سعد بن أبً وقاصـ 16
الدنٌا سجن المإمن وجنة "أحمد ومسلم فً: عقبة بن ؼزوانـ 17

 .والنسابً فً الكبرى والترمذي" الكافر
 أحمد: بهزـ 18
أحمد والبخاري ومسلم وأبو : أبو ظبٌان عمٌر بن الحارثـ 19
 .داود
 .أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود: أبو حمٌد الساعديـ 20
 .أحمد: عبد هللا بن حمٌدـ 21
البخاري فً التفسٌر ومسلم وأبو داود والترمذي : ابن عمرـ 22

 .والنسابً وأحمد فً خطبة تحرٌم الخمر
 انظره فً نظم المتناثر: ابن عمروـ 23
البزار والبٌهقً والطبرانً فً الكبٌر : الفضل بن العباسـ 24

 واألوسط وأبً ٌعلى بسند فٌه ضعؾ
 انظره فً نظم المتناثر: أبو هرٌرةـ 25
 انظره فً نظم المتناثر: سمرة بن جندبـ 26
 انظره فً نظم المتناثر: الطفٌل بن سخٌرةـ 27
 .أحمد و مسلم و النسابً و ابن ماجه: جرٌر بن عبد هللاـ 28
 انظره فً نظم المتناثر: أبو سفٌان بن حربـ 29

 انظره فً نظم المتناثر: أنس بن مالكـ 30
 البخاري: عمرو بن ثعلبةـ 31
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 انظره فً نظم المتناثر: عمرو بن حزمـ 32

البزار فً خطبته التً تحث على محبة : جابر بن عبد هللا ـ 33
 .األنصار

 انظره فً نظم المتناثر: زٌد بن خالدـ 34
 انظره فً نظم المتناثر: قرة بن دحموصـ 35
 انظره فً نظم المتناثر: رزٌن بن أنس السلمًـ 36
 انظره فً نظم المتناثر: األسود بن سرٌعـ 37
 انظره فً نظم المتناثر: أبو شرٌح بن عمروـ 38
 انظره فً نظم المتناثر: عبد هللا بن علٌمـ 39
اإلمام أحمد حول تحرٌم  قتال من قال إنً : عقبة بن مالكـ 40

 .مسلم
 .البخاري فً األدب المفرد: هشام بن عروةـ 41

 :أنظر عمدة القاري وؼٌرها وفً فتح الباري ما نصه:"وقال الكتانً
وقد تتبع طرق األحادٌث التً وقع فٌها أما بعد الحافظ عبد القاهر 

الرهاوي وفً خطبه األربعٌن المتباٌنة له فؤخرجه عن اثنٌن 
وثبلثٌن صحابٌا منها ما أخرجه من طرٌق ابن جرٌج عن محمد بن 

سٌرٌن عن المسور بن مخرمة كان النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا 
 ورجاله ثقات وظاهره المواظبة على ،خطب خطبة قال أما بعد

 ألن فٌه ابن جرٌج مدلس وقد فٌه نظرهـ قلت المثال الذي قدمه /ذلك
البهٌة لشرح الدرة المضٌة  وفً شرح لوابح األنوار"عنعنه، وقال 

وقال اإلمام القاضً عبلء الدٌن المرداوي الحنبلً فً كتابه :ما نصه
شرح التخرٌج أنه نقل إتٌانه صلى هللا علٌه وسلم بؤما بعد فً خطبه 

. هـ ومثله له ؼداة األلباب/ونحوها خمسة وثبلثون صحابٌا 
وذكر اإلمام القاضً علً بن سلٌمان عبلء الدٌن المرداوي فً 

وفً أول شرح المواهب اللدنٌة للزرقانً ما ...شرح التحرٌر أنه الخ
 فً ، وقد ثبت أنه صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقول أما بعد:نصه

خطبه وشبهها كما روي ذلك أربعون صحابٌا كما أفاده الرهاوي فً 
هـ قلت ومما ٌإكد تواتره أن جمٌع الفقهاء /أربعٌنه المتباٌنة األسانٌد

تقبلوه وعملوا به باإلجماع دون مخالؾ وهم مطمبنون أنهم 

أما بعد فً خطبهم وقد تجاوزنا ما نقله مصٌبون للسنة بقولهم 
 .الكتانً عن اآلخرٌن فلله الحمد والمنة
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من قال لصاحبه ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث/73

 تفرد به الكتانً وقد وافقناه وخرجناه "أنصت واإلمام ٌخطب فقد لؽا

:  كما ٌلً
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وعلى  (ـ 1

إذا قلت لصاحبك ٌوم الجمعة أنصت واإلمام : آله وصحبه وسلم قال
 أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود "ٌخطب فقد لؽوت

ومن لؽا فال جمعة :"والترمذي والنسابً ومالك وفً أحادٌث أخرى
". له

 .أخرجه أحمد وأبو داود بسند فٌه لٌن: علً بن أبً طالب (ـ 2

أحمد وابن أبً شٌبة والبزار والطبرانً فً الكبٌر : ابن عباس (ـ 3
 .بسند فٌه لٌن

 .أخرجه أحمد والطبرانً: أبو الدرداء (ـ 4
 .أبو ٌعلى والطبرانً وله آخر عند ابن أبً شٌبة: جابر (ـ 5
 .الطبرانً: أبو ذر (ـ 6
ابن أبً شٌبة وله آخر عند النسابً ورواه أٌضا : ابن أبً أوفى (ـ 7

 .البزار وأبو ٌعلى
 .أبو داود: ابن عمر (ـ 8
 .ابن أبً شٌبة والطبرانً فً الكبٌر: ابن مسعود (ـ 9
 

إن الشمس والقمر ":قال رسول هللا صلى  هللا علٌه وسلم   -74
آٌتان من آٌات هللا  ال ٌنكسفان لموت أحد وال لحٌاته فإذا رأٌتم ذلك 

نظم "تفرد به الكتانً فً  الحدٌثومتفق علٌه  " فؤفزعوا إلى الصالة

:  ووافقناه وقلنا  رواه"المتناثر فً الحدٌث المتواتر
انظره فً نظم المتناثر : المؽٌرة بن شعبةـ 1
 انظره فً نظم المتناثر: ابن عمرـ 2
أخرجه البخاري والنسابً وابن ماجه والحاكم ونفى : أبو بكرةـ 3

 .ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر أن ٌكون فً صحٌح مسلم
 انظره فً نظم المتناثر: ابن مسعودـ 4

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن : عابشةـ 5
 ماجه وؼٌرهم
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الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وقد رواه : عبد هللا بن عمروـ 6

 .األبمة كما فً تلخٌص الحبٌر
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن : ابن عباسـ 7

 .ماجه وصححه البٌهقً والشافعً ومالك
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : أسماء بنت أبً بكرـ 8

 .والنسابً وابن ماجه
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو موسى األشعريـ 9

 انظره فً نظم المتناثر: ببللـ 10
 انظره فً نظم المتناثر: أبو برزةـ 11
 انظره فً نظم المتناثر: عقبة بن عامرـ 12

 انظره فً نظم المتناثر: محمود بن لبٌدـ 13
 أبو داود والحاكم: قبٌصة بن مخارق الهبللًـ 14
الطحاوي فً شرح معانً : أبو مسعود البدري األنصاريـ 15

 اآلثار واألبمة كما فً تلخٌص الحبٌر
 األبمة والبٌهقً كما فً تلخٌص الحبٌر: جابرـ 16
 األبمة وابن حبان كما فً تلخٌص الحبٌر: سمرة بن جندبـ 17
 انظره فً نظم المتناثر: أبو هرٌرةـ 18
أبو داود والنسابً وأحمد والحاكم وصححه : النعمان بن بشٌرـ 19

. ابن عبد البر وأعله أبو حاتم باإلنقطاع
 .البٌهقً: حذٌفةـ 20

وفً عمدة القاري فً الكبلم عن صبلة : " أبو جعفر الكتانً قال
( 1:  روٌت عن أربعة وعشرٌن من الصحابة وهم:الكسوؾ قال

( 5علً بن أبً طالب  (3ابن عباس،  (2أسماء بنت أبً بكر، 
المؽٌرة بن  (7النعمان بن بشٌر،  (6عبد هللا بن عمرو، (5عابشة،
( 11سمرة بن جندب،  (10أبً بكرة،  (9أبً مسعود،  (8شعبة،

( 15جابر،  (14قبٌصة الهبللً،  (13ابن عمر،  (12ابن مسعود، 
( 18أبً بن كعب،  (17عبد الرحمن بن سمرة،  (16أبً موسى، 

( 22أبً الدرداء،  (21محمود بن لبٌد،  (20حذٌفة،  (19ببلل، 
عقبة بن عامر وانظر تخرٌج  (24أم سفٌان،  (23أبً هرٌرة، 

نظر أٌضا شرح اإلحٌاء للشٌخ مرتضى الزبٌدي اأحادٌثهم و
 " .الحسٌنً
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 استسقاء رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه: حدٌث- 75

:  وسلم وقد تفردنا بتخرٌجه  ونص الحدٌث
أن رجال دخل "ـ عن شرٌط بن أبً  نمر عن أنس رضً هللا عنه 1

المسجد ٌوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول هللا 
صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم قابم ٌخطب فاستقبل رسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم قابما ثم قال ٌا رسول هللا هلكت األموال 
وانقطعت السبل فادع هللا ٌؽنٌنا قال فرفع رسول هللا صلى هللا تعالى 

قال أنس وال وهللا  علٌه وسلم ٌدٌه ثم قال اللهم أؼنٌنا، اللهم أؼنٌنا
ما نرى فً السماء من السحاب وال قزعة وما بٌننا وبٌن سلع من 

بٌت وال دار، فقال فطلعت من ورابه سحابة مثل الترس فلما 
قال فال وهللا ما رأٌنا الشمس  توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت

سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب فً الجمعة المقبلة ورسول 
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌخطب فاستقبله قابما فقال ٌا رسول هللا 

فرفع : هلكت األموال وانقطعت السبل فادع هللا ٌمسكها عنا، قال
رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم ٌدٌه ثم قال اللهم حوالٌنا وال 

علٌنا اللهم على اآلكام والظراب وبطون األودٌة ومنابت الشجر 
وخرجنا نمشً فً الشمس، قال شرٌك فسؤلت أنسا  قال فانقطعت

أخرجه البخاري ومسلم وفً الباب " ال أدري: أهو الرجل األول فقال

:  عن

 .أخرجه ابن ماجه وأبو عوانه: ابن عباسـ 2
رواه أبو داود : {ابن عمرو }عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده ـ 3

 .متصبل ومالك مرسبل
 .رواه الشافعً مرسبل: المطلب بن حنطبـ 4
 .رواه و أبو داود وأصله فً الصحٌح: عبد هللا بن زٌدـ 5
 .أخرجه أحمد والبخاري والنسابً: عابشةـ 6
 .أخرجه أبو داود والحاكم: جابرـ 7
 .الحاكم فً المستدرك: كعب بن مرةـ 8
 .البٌهقً وإسناده ضعٌؾ: عبد هللا بن جرادـ 9

 .أخرجه الشافعً: ابن عمرـ 10
 .أبو عوانه بسند واه: عابشة بنت الحكم عن أبٌهاـ 11
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 .أبو عوانه: عامر بن خارجة بن سعٌد عن جدهـ 12

 .أبو عوانه بإسناد ضعٌؾ: سمرةـ 13
 .أبو عوانه: عمرو بن حرٌث عن أبٌه ـ 14
 .الطبرانً بسند ضعٌؾ: أبو أمامةـ 15

 
  تفرد بإخراجه الكتانً فً "السجود فً المفصل: " حدٌث4ي

ابن  (3ابن عباس،  (2أبً الدرداء،  (1عن  " نظم المتناثر"
المطلب أبً وداعة كلهم  (6أبً هرٌرة،  (5ابن عمر، (4مسعود، 

 إذا السماء* فً النجم وعن أبً هرٌرة وعمرو بن العاص فً
وذكر الطحاوي فً شرح معانً  *قرأ باسم ربكاو* انشقت

اآلثارأنها تواترت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالسجود فً 
قلت هذا ال " المفصل انظره فً باب المفصل هل فٌه سجود أو ال

ٌثبت به التواتر إطبلقا وهل الصحة ثابتة فٌه نظر ولم ٌعمل بها 
. مالك فاألفضل العمل بها إال أنها ؼٌر متواترة

 
نظم المتناثر فً " تفرد به الكتانً فً"سجود الشكر:"حدٌث- 5ي

عن أبً بكرة أنه صلى هللا علٌه وسلم  (1: عن " الحدٌث المتواتر
كان إذا جاءه أمر ٌسره سجد شكرا هلل أخرجه أبو داود وابن ماجه 

والحاكم وإسناده ضعٌؾ لكن له شواهد  
البراء بن عازب أنه علٌه السبلم سجد حٌن جاءه كتاب علً   (2

( 3من الٌمن باسبلم همدان أخرجه البٌهقً وقال إسناده صحٌح، 
عبد الرحمن بن عوؾ أنه صلى هللا علٌه وسلم سجد فؤطال فلما 
رفع قٌل له فً ذلك فقال أخبرنً جبرٌل أن من صلى علً مرة 

صلى هللا علٌه عشرا فسجدت شكرا هلل أخرجه البزار وأحمد 
أبً جعفر محمد بن علً الباقر مرسبل أنه  (4والحاكم وؼٌرهم، 

علٌه الصبلة والسبلم رأى  نؽاشٌا بضم النون وبؽٌن وشٌن 
معجمتٌن أي قصٌرا جدا ضعٌؾ الحركة ناقص الخلق فخر ساجدا 

ثم قال أسؤل هللا العافٌة أخرجه الدارقطنً والبٌهقً من حدٌث جابر 
الجعفً عنه قال الحافظ فً تخرٌج أحادٌث الرافعً قال البٌهقً 

أبً  (9جرٌر،  (8أنس، (7ابن عمر، (6جابر،  (5وفً الباب عن 
أبً موسى األشعري،  (10جحٌفة اهـ قال بعضهم وفٌه أٌضا عن 
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سعد بن  (13عبد الرحمن بن أبً بكر،  (12معاذ بن جبل،  (11و

هـ وفً مرقات /أبً وقاص كلهم عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 
الوصول لنوادر األصول ما نصه فسجدة الشكر معلوم رسمها فً 

أفعال الرسول فتواترت عنه صلى هللا علٌه وسلم قد فعلها ؼٌر مرة 
هـ قلت قام الكتانً من خبلل /ثم بعده أصحابه رضوان هللا علٌهم 

هذا الجهد الهابل لتصحٌح هذا الحدٌث علما من أنه مكروه عند 
المالكٌة وال شك أن الحدٌث ٌتقوى بعدة طرق وٌترقى إلى الصحة 

. بل الشهرة وإن كان تواتره محل خبلؾ بل مشكوك فٌه
 

مواظبته صلى هللا علٌه وسلم على عبادة ربه :"حدٌث-6ي

ذكر الزرقانً فً شرح المواهب ": تفرد بها الكتانً وقال"تعالى

سمه افً الكبلم على أسمابه صلى هللا علٌه وسلم لما تكلم على 
مواظبته على العبادة تواترت بها "العابد لها متواترة ونصه 

هـ قلت هذا ال ٌشك فٌه مسلم والكافر لكنه لٌس بهذا /األحادٌث 
وهو قطعة من الحدٌث الذي قبله وكذلك أحادٌث .ٌثبت التواتر

.. أو صٌام إلخ الدعاء وذلك ألن العبادة إما صبلة أو دعاء
 

 تفرد بها الكتانً "الهرج والفتن فً آخر الزمان: "حدٌث -7ي

سبق أن جبلل الدٌن السٌوطً فً إتمام ":فً نظم المتناثر وقال
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وكثرة " الدراٌة عدها من المتواتر

فً باب . الهرج قطعة من أحادٌث متفرقة تواترت وتم تخرٌجها
. البعث وأهوال ٌوم القٌامة

 
 

كتاب فضل المرض والجنابز 
 
من عاد مرٌضا "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث- 76

 أخرجه "خاض فً الرحمة حتى ٌجلس فإذا جلس ؼمرته الرحمة

وعنه أٌضا " قطؾ األزهار"نقبل عن " نظم المتناثر"الكتانً فً
  :رواهقلت " لقط الآللا"الزبٌدي فً 
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أخرجه أحمد والبخاري قال الترمذي وفً  :جابر بن عبد هللاـ 1

الباب عنه والهٌثمً فً موارد الظمآن والهٌثمً فً المجمع 
. والبزار

 .أحمد قال الترمذي وفً الباب عنه وأبو ٌعلً: أنس بن مالكـ 2
 أحمد والطبرانً فً الكبٌر واألوسط: كعب بن مالكـ 3
 أحمد: أبو أمامةـ 4
 الطبرانً: عبد الرحمن بن عوؾـ 5
 الطبرانً: عمرو بن حزمـ 6
 الطبرانً وأحمد بمعناه: ابن عباسـ 7
 الطبرانً: صفوان بن عسالـ 8

 الطبرانً: أبو الدرداءـ 9
قال الترمذي وفً الباب عنه والطبرانً فً :  أبو هرٌرةـ 10

 .األوسط
 أحمد بمعناه وقال الترمذي وفً الباب عنه: علًـ 11
 أحمد ومسلم والترمذي والطبرانً بمعناه: ثوبانـ 12
 قال الترمذي وفً الباب عنه: أبو موسىـ 13
 .قال الترمذي وفً الباب عنه: البراء بن عازبـ 14
الحمى من فٌح ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌثـ 77

 تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر وقد وافقناه "جهنم فؤبردوا بالماء

 :وقلنا رواه

أخرجه البخاري : ابن عباسـ 1
 أخرجه البخاري ومسلم: ابن عمرـ 2
 البخاري ومسلم: عابشةـ 3
 البخاري ومسلم: رافع بن خدٌجـ 4
وأحادٌثهم فً الصحٌحٌن وحدٌث ابن : أسماء بنت أبً بكرـ 5

 .عباس فً الصحٌح خاصة
 انظره فً نظم المتناثر: أبو بشٌر الحارث بن حزمة األنصاريـ 6
 انظره فً نظم المتناثر: سمرة بن جندبـ 7
 انظره فً نظم المتناثر: أبو هرٌرةـ 8

 انظره فً نظم المتناثر: ثوبانـ 9
 انظره فً نظم المتناثر. عبد هللا بن رافع وؼٌرهمـ 10
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فهذه عشرة وهً شرط السٌوطً والزبٌدي منهم أربعة فً 

 .فً البخاري (الخامس )وابن عباس  (متفق علٌها)الصحٌحٌن 
 

ٌقول هللا من أذهبت حبٌبتٌه فصبر واحتسب لم أرض : " حدٌث8ي
: نص الحدٌثو" له ثوابا ؼٌر الجنة

سمعت رسول هللا صلى : عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال ـ 1
إن هللا عز وجل إذا ":هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم ٌقول

ابتلى عبدا من عباده بحبٌبتٌه فصبر عوضه منهما الجنة،وٌرٌد 
إذا ابتلٌت عبدي بحبٌبتٌه " أخرجه البخاري وفً رواٌة "عٌنٌه
.  الحدٌث"فصبر

أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود الحدٌث تفرد به : زٌد بن أرقمـ 2
أبً هرٌرة،  (3أنس، (2أبً سعٌد،  (1:الكتانً فً نظم المتناثر عن

زٌد  (7ابن عمر،(6عابشة بنت قدامة بن مظعون، (5أبً أمامة،(4
العرباض بن  (9جرٌر بن عبد هللا البجلً،(8بن أرقم،
( 12عابشة بنت أبً بكر الصدٌق،  (11ابن عباس،(10سارٌة،

برٌدة، قال وفً الآللا  (14ابن مسعود،  (13سمرة بن جندب،
المصنوعة أنه ورد بؤسانٌد بعضها صحٌح وبعضها حسن وبعضها 

بٌن صاحبها وضعٌؾ قال وقد سقتها فً األحادٌث الموضوعة 
جبلل الدٌن السٌوطً أنها أحادٌث استقاها ونقاها من كتاب العلل 
المتناهٌة من األحدٌث الموضوعة والواهٌة البن الجوزي، فكٌؾ 

ٌرتقً بما ٌرمً بالوضع إلى المتواتر الذي ٌفٌد العلم الٌقٌنً والعمل 
وقد تقدم أن كل حدٌث رمً بالضعؾ من طرؾ أحد جهابذة علم 

. علل الحدٌث ال ٌجوز أبدا أن ٌطلق علٌه صفة التواتر وهللا أعلم
 

لقنوا موتاكم ال ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث-78
 عن اثنى عشر "قطؾ األزهار"أخرجه السٌوطً فً " إله إال هللا

لقط البللا المتناثرة من األخبار "صحابٌا وقلده الحافظ الزبٌدي فً 
نظم المتناثر فً الحدٌث "كما أخرجه الحافظ الكتانً فً " المتواترة
وصرح بتواتره المناوي كما ذكره عنه الكتانً، قلت " المتواثر

:  والظاهر من حاله التواتر رواه
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أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً :أبو سعٌد الخدريـ 1

وقال حسن ؼرٌب صحٌح وابن ماجه وابن حجر فً الدراٌة 
. والبٌهقً وابن أبً شٌبة

مسلم وقال الترمذي فً الباب عنه وابن ماجه وابن : أبو هرٌرةـ 2
حجر فً الدراٌة والطبرانً فً الصؽٌر وعنه الهٌثمً والبٌهقً 

 .وابن أبً شٌبة والبؽوي
 .النسابً وابن ماجه وابن أبً شٌبة فً مصنفه: عبد هللا بن جعفرـ 3
النسابً وقال الترمذي فً الباب عنها وابن أبً شٌبة : عابشةـ 4

 .ومصنؾ الصنعانً
 .الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ابن عباسـ 5

الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد : ابن مسعودـ 6
 .والصنعانً فً المصنؾ

البزار وقال الترمذي فً الباب عنه والعقٌلً : جابر بن عبد هللاـ 7
 .فً الضعفاء وعنه ابن حجر فً الدراٌة والبزار وعنه الهٌثمً

 .العقٌلً فً الضعفاء: عروة بن مسعودـ 8
 ابن أبً الدنٌا فً المختصر: حذٌفةـ 9

 .ابن أبً الدنٌا فً المختصر والصنعانً فً المصنؾ: عمرـ 10
 .ابن أبً الدنٌا فً المختصر: عثمانـ 11
 .ابن أبً الدنٌا فً المختصر: أنسـ 12
 .قال الترمذي وفً الباب عنها: أم سلمةـ 13

سعدٌه المرٌة و هً إمرأة طلحة بن عبٌد هللا قال الترمذي وفً ـ 14
 .الباب عنها

 .أخرجه الزٌلعً: جعفرـ 15
 .الزٌلعً وأبو نعٌم: واثلة بن األسقعـ 16
 الزٌلعً: ابن عمرـ 17

. فالظاهر تواتره وهللا أعلم
 

أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كفن فً ثالثة أثواب : "حدٌث- 79
"  لٌس فٌها قمٌص وال عمامة

أن رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه عن عابشة رضً هللا عنها ـ 1
وسلم كفن فً ثالثة أثواب بٌض سحولٌة لٌس فٌها قمٌص وال 
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 أخرجه مالك والشٌخان واألربعة والبٌهقً والطٌالسً "عمامة

. وأحمد وؼٌرهم
 .يالبزار وفٌه ناصح المحلً وهو ضعٌؾ وابن عد: جابرـ 2
 .الطبرانً فً األوسط وحسنه الهٌثمً: أنس بن مالكـ 3
 .الطبرانً فً الكبٌر وفٌه قعٌب بن المحرز: عبد هللا بن مسعودـ 4
 .الطبرانً وفٌه صدقة بن موسى: عبد هللا بن مؽفلـ 5
 .البزار: أبو هرٌرةـ 6
أحمد وأبو داود وفً إسناده ٌزٌد بن أبً زٌاد وقد : ابن عباسـ 7

 . وفٌه قٌس بن الربٌعيتؽٌر وابن عد
 .مسلم: أبو سلمة عن عابشةـ 8

 انظره فً نظم المتناثر:أبو بكر الصدٌقـ 9
 انظره فً نظم المتناثر: عروة عن عابشةـ 10

قال : قال فً المواهب اللدنٌة: تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر وقال
البٌهقً فً الخبلفٌات قال أبو عبد هللا ٌعنً الحاكم تواترت األخبار 
عن علً بن أبً طالب وابن عباس وعابشة وابن عمر وجابر بن 
عبد هللا بن المؽفل فً تكفٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً ثبلثة 

هـ قلت حكمنا علٌه بالتواتر وقد / قمٌص وال عمامة اأثواب لٌس فٌه
وذلك ألنه ورد عن عابشة بطرٌق متفق .ٌكون تساهبل منا

 ورواه عشرة، وعن أبً سلمة من طرٌق فً صحٌح مسلم.علٌها
 .والعلم عند هللا

 
 تفرد به الكتانً فً "دخول أطفال المسلمٌن الجنة: " حدٌث9ي

قال فً  مرآة الوصول  لنوادر األصول ما : نظم المتناثر وقال
 األخبار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً أطفال :نصه

أبً  (1منها حدٌث  (قلت)هـ /المسلمٌن متواترة أنهم فً الجنة 
ذراري المسلمٌن فً الجنة :"هرٌرة عند أحمد والحاكم وؼٌرهما

علً عند عبد هللا بن أحمد فً زوابده أن  (2 وحدٌث "ٌكفلهم إبراهٌم
ابن عمر عند ابن أبً الدنٌا  (3المإمنٌن وأوالدهم فً الجنة وحدٌث 

فً كتاب العزابم كل مولود ٌولد فً االسبلم فهو فً الجنة شبعان 

عابشة عند الحكٌم الترمذي  (4ٌقول ٌارب أورد علً أبوي وحدٌث 
فً نوادر األصول وابن عبد البر قالت سؤلت رسول هللا صلى هللا 
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 فً الجنة الحدٌث وفً : قال؟علٌه وسلم عن أوالد المسلمٌن أٌن هم

سمرة بن جندب عند البخاري وعن  (5الباب أٌضا عن 
قلت لٌس بهذا ٌثبت التواتر وفً الباب أحادٌث تناقض .هـ/ؼٌره
. ذلك

 
من مات ال ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":حدٌث -80

جاء :   عن جابر رضً هللا عنه"ٌشرك باهلل شٌبا دخل الجنة
: ٌا رسول هللا: أعرابً إلى النبً صلى هللا تعالى علٌه وسلم فقال

من مات ال ٌشرك باهلل شٌبا دخل الجنة، ومن ":ما الموجبتان؟ قال
الحدٌث تفرد به الكتانً .  رواه مسلم"مات ٌشرك به شٌبا دخل النار

 :ووافقناه فخرجناه كما ٌلً" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"فً 
:  رواه

. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم بهذا اللفظ: ابن مسعودـ 1
من كان آخر ":عند أحمد وأبً داود والحاكم بلفظ: معاذ بن جبلـ 2

 ."كبلمه ال إله إال هللا دخل الجنة
من مات وهو ٌعلم أن الإله "أحمد ومسلم بلفظ : عثمان بن عفانـ 3

 "إال هللا دخل الجنة
 .أخرجه الطبرانً فً األوسط: أبو هرٌرةـ 4
من قال "أخرجه الطبرانً فً األوسط بلفظ : أبو سعٌد الخدريـ 5

عند موته الإله إال هللا وهللا أكبر والحول والقوة إال باهلل ال تطعمه 

 "النار أبدا
ما من عبد قال ال إله إال هللا ثم مات على ":مسلم بلفظ: أبو ذرـ 6

 . عثمان/7 الحدٌث و"ذلك إال دخل الجنة
إنً ألعلم كلمة ال ٌقولها عبد حقا من قلبه ":الحاكم بلفظ: عمرـ 8

 "الإله إال هللا"فٌموت على ذلك إال حرم على النار 

 انظره فً نظم المتناثر: أبو الدارداءـ 9
 انظره فً نظم المتناثر: عبادة بن الصامت ـ 10
 انظره فً نظم المتناثر: طلحةـ 11
 انظره فً نظم المتناثر: حذٌفةـ 12

 انظره فً نظم المتناثر: جابرـ 13
 انظره فً نظم المتناثر: ابن عمرـ 14
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وؼٌرهم فً أوابل الطبقات الكبرى للتاج السبكً ما ":قال الكتانً

األحادٌث الدالة على أن من مات ال ٌشرك باهلل شٌبا دخل : نصه
هـ وانظره فقد ذكر /الجنة كثٌرة بلػ القدر المشترك منها مبلػ التواتر

. منها جملة وانظر أٌضا تخرٌج أحادٌث الرافعً البن حجر
 
لعن هللا الٌهود ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث .-81

 تفرد به الكتانً فً نظم "والنصاري اتخذوا قبور أنبٌابهم مساجد

 :قال ابن حجر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر: المتناثر وقال
لعن رسول هللا "ابن عباس،  (2عابشة،  (1متفق على صحته عن 

صلى هللا علٌه وسلم زابرات القبور والمتخذٌن علٌها المساجد 

جندب قال سمعت النبً  (3رواه الخمسة إال ابن ماجه " والسرج
أال وإن من كان ":صلى هللا علٌه وسلم قبل أن ٌموت بخمس ٌقول

قبلكم كانوا ٌتخذون قبور أنبٌابهم وصالحٌهم مساجد أال فال تتخذوا 
هـ وفً الزواجر أخرج أحمد /القبور مساجد إنً أنهاكم عن ذلك

أسامة والنسابً والشٌخان عن عابشة وابن عباس ومسلم   (4عن 
لعن هللا الٌهود والنصارى اتخذوا قبور ":أبً هرٌرة (5عن 

أن رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وفً رواٌة " أنبٌابهم مساجد
 متفق "قاتل هللا الٌهود اتخذوا قبور أنبٌابهم مساجد:"وسلم قال

. علٌه
ورد أٌضا من مرسل الحسن بن الحسن بن علً بن أبً  (قلت) 

طالب أخرجه سعٌد بن منصور فً سننه وإسماعٌل بن إسحاق 
الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وسلم "القاضً فً كتاب فضابل 

من جملة حدٌث ولفظه فٌه لعن هللا الٌهود اتخذوا قبور أنبٌابهم 
مساجد وفً الجامع الصؽٌر قاتل أي لعن هللا الٌهود اتخذوا قبور 

هـ قلت هذا ٌثبت به التواتر /أنبٌابهم مساجد الشٌخان عن أبً هرٌرة 
: ألنه صح بصفة ال طعن فٌها عن أربعة

 رواه مسلم وؼٌره: أبو هرٌرة رضً هللا عنه (ـ1
رواه البخاري ومسلم   :  وابن عباس رضً هللا عنهما  (ـ 2
مالك وعبد الرزاق فً المصنؾ وهو : عمر بن عبد العزٌز (ـ 3

مقطوع 
 مالك وهو موقوؾ: زٌد بن أسلم عن عطاء بن ٌسار (ـ 4
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 البزار: أبو سعٌد الخدري (ـ 5

 البخاري ومسلم والنسابً: أم حبٌبة (ـ 6
 .البخاري ومسلم والنسابً: أم سلمة (ـ 7
 اخرجه البخاري ومسلم : عابشة (ـ 8
 رواه أحمد والنسابً : أسامة (ـ 9

 رواه ابن ماجه وؼٌره: جندب (ـ 10
 رواه سعٌد بن منصور وؼٌره: الحسن بن الحسن بن علً (ـ 11

. وهكذا نحكم علٌه بالتواتر وهللا أعلم
 

ال ٌموت ألحد ثالثة من الولد فتمسه النار إال تحلة :"حدٌث- 82

قال : عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال: نص الحدٌثو "القسم

ما من مسلم  ":رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله صحبه وسلم
ٌتوفى له ثبلثة أطفال لم ٌبلؽوا الحنث إال أدخله الجنة بفضل رحمته 

تفرد به والحدٌث . متفق علٌه وله ألفاظ أخرى قرٌبة من هذا"إٌاهم
: ووافقناه  رواه" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الكتانً فً 

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه : أنسـ 1
أبو ٌعلً وفٌه أبو عبٌدة الناجً وهو ضعٌؾ لكنه : أبو هرٌرةـ 2

 فً الصحٌحٌن
 أخرجه البخاري ومسلم: أبو سعٌدـ 3
  نظم المتناثر:برٌدةـ 4

 رواه ابن ماجهوؼرٌب : أخرجه الترمذي وقال: ابن مسعودـ 5
 أبو داود وصححه األلبانً: أبو ذرـ 6
 أحمد والطبرانً فً الكبٌر وفٌه ٌحً بن عبٌد هللا الهٌثمً: معاذـ 7
 أخرجه ابن ماجه وأحمد: عتبة بن عبد السلمًـ 8
 نظم المتناثر:عقبة بن عامرـ 9

 نظم المتناثر:عمرو بن عبسةـ 10
 نظم المتناثر:عبد الرحمن بن بشٌرـ 11
 نظم المتناثر:جابر بن عبد هللاـ 12
الطبرانً فً األوسط والكبٌر وفٌه ناصح بن : جابر بن سمرةـ 13

 .عبد هللا أبو عبد هللا وهو متروك
 نظم المتناثر:عمر بن الخطابـ 14
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 نظم المتناثر:حبٌبة بنت سهلـ 15

 نظم المتناثر: أم سلٌم بنت ملحانـ 16
 تظم المتناثر: أم بشر األنصارٌةـ 17
  نظم المتناثر:أم أٌمنـ 18
  نظم المتناثر:عابشةـ 19
  نظم المتناثر:أم هاناـ 20
  نظم المتناثر:ابن عباسـ 21
النسابً وأحمد ورجاله رجال الصحٌح : ن إٌاس المزيـقرة بـ 22

 .كما فً مجمع الزوابد للهٌثمً
نظم : أبو ثعلبة األشجعً ولٌس له إال هذا وهو ؼٌر الخشنًـ 23

 المتناثر
وذكر الحافظ السٌوطً فً  المقامة األزرورٌة أنه : " الكتانًوقال

.. متواتر
 

تفرد به " بقاء األرواح وعدم فنابها بفناء الجسد": حدٌث10ي

شرح "ذكر الشٌخ جسوس فً ":الكتانً فً نظم المتناثر وقال
 ونص الزناتً فً شرح "الرسالة نقبل عن الزناتً أنها متواترة

الرسالة وزعم قوم أن األرواح تفنً وال وجود لها فً البرزخ حتى 
ٌحٌٌها هللا عند إحٌاء جسودها وهذا مكابرة ألحادٌث رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم ونبذ نصوصها المتواترات ولظاهر القرآن فً 
 اآلٌة وال ٌقرب المبعد من الزمان إال كؤنهم ٌوم ٌرونهاقوله تعالى 

هـ وقال اللقانً /على الحً فٌه ال على المعدوم فٌه إذ ال ٌعلم عنده به
فً شرح جوهرته كما ذكر إختبلؾ العلماء فً بقاء الروح عند 
النفخة األولى من النفختٌن وهً نفخة الفناء وأن الذي استظهره 

السبكً ووافقه القرطبً هو بقاإها وامتناع الفناء علٌها ما نصه ما 
بعد الموت وقبل النفخ فبل خبلؾ بٌن المسلمٌن فً  بقابها منعمة أو 

هـ قلت هذا مما /معذبة فقد بلؽت النصوص المفٌدة له مبلػ التواتر 
شان به كتابه إذ ال ٌثبت التواتر ٌقٌنا بقول فبلن أو قول زٌد أو 

، فالتواتر ال ٌثبت إال بشروط قدمناها فً (هذا متواتر)عمرو 

المقدمة فراجعها مع أن الروح تبقى حٌة فً أجساد طٌور خضر 
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راجع التمهٌد البن عبد )ترتع فً الجنة كما وردت بذلك األحادٌث 

. (البر
 
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم مر بقبر دفن لٌال، ":حدٌث- 83
كرهنا : أفال أذنتمونً؟قالوا:البارحة، قال: متى دفن؟ قالوا: "فقال

 أخرجه السٌوطً والزبٌدي والكتانً "أن نوقظك، فصلى علٌه

:  وخرجناهوهكذا اعتمدناه
أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وابن ماجه وابن : ابن عباسـ 1

. أبً شٌبة
 .والبٌهقًوابن ماجه البخاري ومسلم وأبو داود : أبو هرٌرةـ 2

 البخاري:  عقبة بن عامرـ 3
 النسابً والبٌهقً: زٌد بن ثابتـ 4
 النسابً وأحمد: عبد هللا بن عامر  بن ربٌعةـ 5
 النسابً وابن ماجه:أبو سعٌدـ 6
 الطبرانً: ابن عمرـ 7
 الطبرانً: عمران بن حصٌنـ 8
 الطبرانً: عمرو بن عوؾـ 9

مسلم والبزار والدارقطنً  وابن هانا وأحمد : أنس بن مالكـ 10
 وعنه الهٌثمً

مالك فً الموطإ والنسابً والطبرانً فً : أبو أمامة بن سهلـ 11

 .األوسط والبزار والبٌهقً وعبد الرزاق والهٌثمً
 حرب الكرمانً: برٌدةـ 12
 حرب الكرمانً و ابن ماجه: عامر بن ربٌعةـ 13
 حرب الكرمانً:  عبادةـ 14
 حرب الكرمانً والطبرانً فً األوسط: أبو قتادةـ 15

قلت هكذا أخرجه السٌوطً عن خمسة عشر صحابٌا و أخرجه 
عن ."لقط الآللا المتناثرة فً األخبار المتواترة"الزبٌدي فً 

مثل " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"والكتانً فً(14)
 .السٌوطً

ابن ماجه وٌزٌد أكبر من زٌد والهٌثمً فً : ـ ٌزٌد بن ثابت16
 .موارد الظمآن وابن أبً شٌبة وابن حبان
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 الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: ـ سهل بن حنٌؾ17

 الهٌثمً فً موارد الظمآن وابن حبان: ـ عثمان بن حكٌم18
الهٌثمً فً موارد الظمآن وابن : ـ ٌحى بن سعٌد عن القاسم19

 .حبان
 

 تفرد به الكتانً "عود الروح للبدن وقت السإال: " حدٌث11ي

 نقل السٌوطً فً":وقال" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"فً
وابن تٌمٌة أن األحادٌث متواترة بذلك وسإال البدن  شرح الصدور

ببل روح قول طابفة منهم ابن الزاؼونً وحكً عن ابن جرٌر 
هـ قلت هذا ال ٌثبت به التواتر ٌقٌنا علما بؤنه قد /وأنكره الجمهور

. وردت أحادٌث فً الصحٌحٌن تفٌد ذلك إال أنها لم تبلػ التواتر
 

: عنروٌناه  "االستعاذة من عذاب القبر:"حدٌث -84
بٌنما النبً صلى هللا ":عن زٌد بن ثابت رضً هللا عنه قال/ 1

تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم فً حابط لبنً النجار على 
بؽلة له، ونحن معه إذ حادت به فكادت تقلبه، وإذا أقبر ستة أو 

إن هذه األمة :"خمسة أو أربعة شك الحرٌري وهو أحد الرواة فقال
تبتلى فً قبورها، فلوال أن تدافنوا لدعوت هللا أن ٌسمعكم من 

: ثم أقبل علٌنا بوجهه، فقال: عذاب القبر الذي أسمع منه، قال زٌد
نعوذ باهلل من عذاب القبر، : تعوذوا باهلل من عذاب القبر، قالوا

نعوذ باهلل من عذاب القبر، :قالوا: تعوذوا باهلل من عذاب القبر:فقال
 تعوذوا باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ باهلل  :قال

تعوذوا باهلل من فتنة الدجال : من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال
.  أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه"نعوذ باهلل من فتنة الدجال: قالوا

": أعاذك هللا من عذاب القبر"عابشة وقصتها مع الٌهودٌة وفٌه  (ـ 1

 .البخاري ومسلم ولها آخر أخرجه البوصٌري عن مسدد وأحمد
الحارث ومحمد بن ٌحً بن عمر وأحمد بن منٌع : أبوهرٌرة (ـ 2

اللهم أعذه من "وفٌه " إتحاؾ الخٌر المهره "وعنهم البوصٌري فً 
 ".عذاب القبر
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أحمد بن منٌع وأحمد بن حنبل وابن حبان وأبو : أبً بن كعب (ـ 3

أن رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم تعوذ من عذاب : داود
 .القبر

ابن أبً شٌبة وأحمد بن حنبل وأحمد بن منٌع وأبو : أم مبشر (ـ 4
 ".استعٌذوا باهلل من عذاب القبر"ٌعلى وعنه ابن حبان بلفظ 

إتحاؾ الخٌره المهره بزوابد "البوصٌري فً : ابن عباس  (ـ 5
   "المسانٌد العشرة

إتحاؾ الخٌره المهره بزوابد "البوصٌري فً : خباب بن األرت (ـ 6
 ."المسانٌد العشرة 

إتحاؾ الخٌره المهره بزوابد "البوصٌري فً : أنس بن مالك (ـ 7

  "المسانٌد العشرة
إتحاؾ الخٌره المهره بزوابد "البوصٌري فً: البراء بن عازب (ـ 8

 .عن الحمٌدي وأحمد وأصله فً مسلم وأبً داود"المسانٌد العشرة
إتحاؾ الخٌره المهره بزوابد "البوصٌري فً :ـ البراء بن عازب9

  "المسانٌد العشرة
" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً

" شرح التثبٌت"ذكر ؼٌر واحد أنها متواترة ونص الفاسً فً: وقال
وقد تواترت األخبار باستعاذة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بربه 

من عذاب القبر واستفاض فً األدعٌة المؤثورة ورواه ؼٌر واحد من 
الصحابة اهـ قلت هذا ال ٌثبت به التواتر فقد تقدمت الشروط البلزمة 

. لتقبل المتواتر وثبوته لكننا بٌنا تواتره خبلل هذا التخرٌج
 

 علٌها يأن النبً صلى هللا علٌه وسلم مر بجنازة فؤثن":حدٌث- 85
 علٌها يوجبت ثم مر بؤخرى فؤثن:خٌرا فقال علٌه الصالة والسالم

نص الحدٌث عن و "أنتم شهداء هللا فً األرض. وجبت:بشر فقال

مروا بجنازة، فؤثنوا علٌها خٌرا، فقال ": أنس رضً هللا عنه قال
 ثم مروا بؤخرى، فؤثنوا علٌها "وجبت":النبً صلى هللا علٌه وسلم

بن  فقال عمر" وجبت":شرا، فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم
هذا أثنٌتم علٌه خٌرا، ":الخطاب رضً هللا عنه ما وجبت؟ فقال

فوجبت له الجنة، وهذا أثنٌتم علٌه شرا فوجبت له النار، أنتم 
والحدٌث أخرجه السٌوطً .متفق علٌه"شهداء هللا فً األرض
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نظم "قطؾ األزهار عن تسعة من الصحابة وقلده الكتانً فً"فً

لقط "لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً " المتناثر فً الحدٌث المتواتر
: قلت وهو متواتر أخرجه " الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة

أخرجه البخاري ومسلم  والنسابً والترمذي وابن : أنس بن مالكـ 1
ماجه والبزار وعنه الهٌثمً فً المجمع وموارد الظمآن وكشؾ 

. األستار وابن حبان
 أخرجه البخاري والنسابً والترمذي: عمر بن الخطابـ 2
أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه : أبو هرٌرةـ 3

والطبرانً فً األوسط والبزار وعنهما الهٌثمً فً المجمع وموارد 
 .يالظمآن وكشؾ األستار وابن حبان وابن عد

 أحمد: قتادةـ 4
 أحمد: أبو هرٌرةـ 5
 الطبرانً: سلمة بن األكوعـ 6
 الترمذي والطبرانً وعنه الهٌثمً: كعب بن عجرةـ 7
 يالبزار وابن عد: عامر بن ربٌعةـ 8
 يابن عد: ابن عمرـ 9

 أحمد: ابن عباسـ 10
 وابن حبان" موارد الظمآن"الهٌثمً فً : أبو قتادةـ 11
الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد : مسلمة بن األكوعـ 12

 .6قلت ولعله سلمة بن األكوع المتقدم فً النقطة 
 كنا نقبر أما لنا ومعنا من ٌدعً أنه شٌخ فً الصوفٌة فلما :تنبٌه

أقبرناها التفت إلٌنا وقال لنا هل فً المئل شاهدان ٌشهدان علٌها 
ٌا شٌخ اتق هللا فهذه امرأة مسنة ٌشهد لها الجمٌع  : بخٌر فقلت له

بالخٌر والحدٌث الذي تقصد متواتر وهو عندي فً كتابً هذا؛ علما 
بؤن هذه األم توفٌت بالبطن ومعلوم أن المطعون والمبطون من 

شهداء أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم فكان أولى بهذا الشٌخ  
الصوفً الذي ٌبدو أن زاده من الحدٌث قلٌل وبضاعته مزجاة أن 

. ٌسكت أو ٌشهد علٌها بالخٌر
 

عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":حدٌث- 86
رواه مسلم والحدٌث أخرجه "إن المٌت ٌعذب ببكاء الحً:"قال
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عن "قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"السٌوطً فً 

ولما كان " نظم المتناثر من الحدٌث المتواتر"تسعة وقلده الكتانً فً
 "لقط الآللا المتناثرة من األحادٌث المتواترة"شرط الزبٌدي فً 

: عشرة ال دونها لم ٌخرجه قلت وهو متواتر رواه
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وابن أبً : عمر بن الخطابـ 1

. شٌبة والصنعانً فً المصنؾ
البخاري ومسلم والترمذي ومالك وابن أبً : عبد هللا بن عمرـ 2

 .شٌبة والصنعانً فً المصنؾ
 مسلم : حفصةـ 3
 ابن حبان: أنس بن مالكـ 4

 ابن حبان: عمران بن حصٌنـ 5
 الترمذي وابن ماجه: أبو موسىـ 6
 أبو ٌعلً: أبو بكر الصدٌقـ 7
 أبو ٌعلً قال الترمذي وفً الباب عنه: أبو هرٌرةـ 8
 الطبرانً: سمرة بن جندبـ 9

" من نٌح علٌه ٌعذب بما نٌح علٌه"البخاري بلفظ : المؽٌرةـ 10

 .(متفق علٌه)مسلم 
 ابن ماجه: عن  موسى األشعري عن أبٌهـ 11
 .ابن ماجه ومالك فً الموطإ: عابشةـ 12

 هذا الحدٌث أٌضا ٌحتاج إلى تبٌٌن وذلك ألن خلٌل أجاز :تنبٌه

البكاء من دون نٌاحة فً مختصره وحرم النووي فً رٌاض 
الصالحٌن النٌاحة على من أوصى بها وقال إنه ال ٌعذب المٌت إال 

إذا أوصى بالنٌاحة فً الوقت الذي وردت فٌه أحادٌث أخرى تنص 
على أن من أخبلق الجاهلٌة النٌاحة و قد أشرنا إلى ذلك فً كتابنا 
اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع وسنخص هذا الحدٌث برسالة 
 .مستقلة تبٌن ما أشكل وتوضح ما ورد من األحادٌث فً هذا الباب

 
نص و "كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها":حدٌث -87

خرجنا مع رسول هللا :"الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

صلى هللا علٌه وسلم فً سفر، فنزلنا منزال، ونحن معه قرٌبا من 
ألؾ راكب، فقام وصلى ركعتٌن ثم أقبل علٌنا وعٌناه تذرفان، فقام 
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إلٌه عمر رضً هللا عنه، ففداه باألب واألم، وقال له مالك ٌا رسول 

إنً استؤذنت ربً فً استؽفاري ألمً، فلم ٌؤذن لً، ":هللا؟ قال
فبكٌت لها رحمة لها من النار،وإنً كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور 

الحدٌث أخرجه أحمد ومسلم وأبو " فزوروها،والتزدكم زٌارتها خٌرا

نعٌم فً مستخرجه والنسابً وابن ماجه وابن أبً شٌبة والبٌهقً 
والحدٌث أخرجه السٌوطً فً قطؾ األزهار عن .وهذا لفظ أحمد

 13ثمانٌة وأقره الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر عن 
 13قلت خرجناه عن : إسنادا ولم ٌخرجه الزبٌدي فً لقط الآللا

: هم
 

أخرجه مسلم : برٌدةـ 2
مالك وأحمد والترمذي قال وفً الباب عنه : أبو سعٌد الخدريـ 3

 والبزار والهٌثمً فً المجمع و البٌهقً
أحمد و أبو ٌعلى وعنه الهٌثمً فً مجمع : علً بن أبً طالبـ 4

 الزوابد
الطبرانً قال الترمذي وفً الباب عنها والهٌثمً فً : أم سلمةـ 5

 مجمع الزوابد
 الطبرانً: زٌد بن الخطابـ 6
 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ابن عباسـ 7
 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ثوبانـ 8

البزار والطبرانً فً األوسط وعنهما الهٌثمً فً : عابشةـ 9
 المجمع والحاكم

مسلم وعبد الرزاق فً مصنفه والترمذي : برٌدة عن أبٌهـ 10
 .والنسابً وأبو داود وابن أبً شٌبة والبٌهقً والحاكم

قال الترمذي وفً الباب عنه  قال ابن أبً شٌبة وفً : أنسـ 11
 .الباب عنه  والبٌهقً والحاكم

. البؽوي وهو أبو برٌدة عند النسابً: سلٌمان بن برٌدةـ 12
ابن حبان : واسع األنصاري (13زاد الكتانً 

أ با ذر الؽفاري  -14
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وقال انظر  تخرٌج أحادٌث الرافعً البن حجر وكنز العمال البن 

 على الكتانً يالهندي وشرح اإلحٌاء فً زٌارة القبور قلت وبق
. سلٌمان بن برٌدة وزٌد بن الخطاب وؼٌرهما

 
 تفرد به الكتانً "حٌاة األنبٌاء فً قبورهم: "ـ أحادٌث12ي

قال السٌوطً فً : وقال" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"فً
تواترت بها األخبار وقال فً أنباء األذكٌاء بحٌاة : مرقات الصعود

األنبٌاء ما نصه حٌاة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً قبره هو وسابر 
األنبٌاء معلومة عندنا علما قطعٌا لما قام عندنا من األدلة فً ذلك 

وتواترت به األخبار الدالة على ذلك وقد ألؾ اإلمام البٌهقً رحمه 

هـ منه /هللا جزءا فً حٌاة األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم فً قبورهم 
بلفظه فانظره فقد ساق بعده شٌبا من األخبار الدالة على ذلك وقال 
ابن قٌم فً كتاب الروح نقبل عن أبً عبد هللا القرطبً صح عن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم أن األرض ال تؤكل أجساد األنبٌاء وأنه 
صلى هللا علٌه وسلم اجتمع باألنبٌاء لٌلة اإلسراء فً بٌت المقدس 

وفً السماء خصوصا بموسى وقد أخبر أنه ما من مسلم ٌسلم علٌه 
إال رد هللا علٌه روحه حتى ٌرد علٌه السبلم إلى ؼٌر ذلك مما 

ٌحصل من جملته القطع بؤن موت األنبٌاء إنما  هو راجع  إلى أن 
ؼٌبوا عنا بحٌث ال ندركهم وإن كانوا موجودٌن أحٌاء وذلك كالحال 

قلت " فً المبلبكة فإنهم أحٌاء فً قبورهم وهللا سبحانه وتعالى أعلم

هذا ال ٌثبت به التواتر وموت األنبٌاء ورد به القرآن ودفنهم تحت 
األرض وردت به األخبار المستفٌضة وأما توفٌق ذلك مع 

 فهو حدٌث صحٌح "األنبٌاء أحٌاء فً قبورهم ٌصلون":حدٌث

ومعناه أن بعد موتهم ٌرد هللا إلٌهم أرواحهم فً بعض األوقات 
ال تحسبن الذٌن قتلوا فً سبٌل هللا أمواتا بل * :مصداقا لقوله تعالى

 فهذه حٌاة برزخٌة ال ٌعلم حقٌقتها إال هللا *أحٌاء عند ربهم ٌرزقون

والحدٌث لم ٌبلػ درجة التواتر ٌقٌنا و إنما بلػ درجة الصحة 
وأما إمامته صلى هللا علٌه وسلم باألنبٌاء لٌلة اإلسراء . والشهرة

.  فمتواتر لكنه حدٌث اإلسراء وقد تم تخرٌجه
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سإال الملكٌن ":حدٌث قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: 88

نص الحدٌث عن البراء بن عازب  رضً هللا و "للمٌت فً قبره

ٌثبت هللا الذٌن آمنوا :لعنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قا
من ربك؟ فٌقول ربً :  نزلت فً عذاب القبر ٌقال له{بالقول الثابت

متفق علٌه وفً رواٌة للترمذي عن أبً هرٌرة " ي محمديهللا، ونب
إذا قبر ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنه قال

المنكر، ولآلخر : المٌت أتاه ملكان أسودان أزرقان ٌقال ألحدهما

هو عبد هللا : ما كنت تقول فً هذا الرجل؟ فٌقول: النكٌر، فٌقوال
ورسوله، أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله، 

فٌقوالن قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم ٌفسح له فً قبره سبعون 
أرجع إلى : نم فٌقول: ذراعا فً سبعٌن، ثم ٌنور له فٌه، ثم ٌقال له

نم كنومة العروس الذي ال ٌوقظه إال حب : أهلً فؤخبرهم، فٌقوالن
: أهله إلٌه حتى ٌبعثه هللا من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال

قد كنا : سمعت الناس ٌقولون قوال فقلت مثله، ال أدري، فٌقوالن
نعلم أنك تقول ذلك فٌقال لؤلرض التبمً علٌه فتلتبم علٌه فتختلؾ 

أضالعه، فال ٌزال فٌها معذبا حتى ٌبعثه هللا من مضجعه 
 طرٌقا 27والحدٌث أخرجه السٌوطً فً قطؾ األزهار عن ".ذلك

" لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة"وأخرجه الزبٌدي فً 
نظم المتناثر فً الحدٌث " صحابٌا كما أخرجه الكتانً فً 24عن 

". عن ثمانٌة وعشرٌن صحابٌا قلت رواه" المتواتر
أخرجه البخاري ومسلم وقال الترمذي وفً الباب عنه : أنسـ 1
 البخاري: أسماء بنت أبً بكرـ 2
 مسلم: عمرو بن العاصـ 3
أبو داود وقال الترمذي وفً الباب عنه وابن :البراء بن عازب ـ 4

 ، وأصله فً الصحٌحٌنماجه وأحمد وعنه الهٌثمً
 أبو داود والحاكم: عثمان بن عفانـ 5

الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال الترمذي حسن : أبو هرٌرةـ 6
ؼرٌب قلت ولٌس كما قال والطبرانً وعنه الهٌثمً فً موارد 

 .الظمآن وكشؾ األستار
أحمد وقال الترمذي وفً الباب عنه و : جابر بن عبد هللاـ 7

 .الطبرانً والهٌثمً فً المجمع وكشؾ األستار



 Page 164 فتح الرب الساتر
 

 أحمد: ابن عمرـ 8

أحمد وقال الترمذي وفً الباب عنه والبزار : أبو سعٌد الخدريـ 9
 .والهٌثمً فً المجمع وكشؾ األستار

 .أحمد وعنه الهٌثمً:  عابشةـ 10
والطبرانً فً األوسط " عذاب القبر"البٌهقً فً : ابن عباسـ 11

 .وعنه الهٌثمً فً المجمع
البٌهقً فً عذاب القبر والطبرانً فً الكبٌر : ابن مسعودـ 12

 .وعنه الهٌثمً فً المجمع
 انظره فً نظم المتناثر: عمر بن الخطابـ 13
 انظره فً نظم المتناثر: أبو الدرداءـ 14

البٌهقً فً عذاب القبر والطبرانً وعنه الهٌثمً فً : أبو رافعـ 15
 .المجمع وكشؾ األستار

 البٌهقً فً عذاب القبر: أبو موسىـ 16
 البٌهقً فً عذاب القبر: عطاء بن ٌسار مرسبلـ 17
 ابن أبً الدنٌا: تمٌم الداريـ 18
 ابن أبً الدنٌا: عبادة بن الصامتـ 19
 الطبرانً: أبو أمامةـ 20
 أبو نعٌم: ثوبانـ 21
 أبو نعٌم: ضمرة بن حبٌب مرسبلـ 22
 أبو نعٌم: عطاء مرسبلـ 23

 الطبرانً: بشٌرـ 24
 البٌهقً فً الزهد: معاذ بن جبلـ 25
 ابن أبً حاتم: أبو قتادةـ 26
 قال الترمذي فً الباب عنه:  علً بن أبً طالبـ 27
 انظره فً نظم المتناثر: حذٌفة بن الٌمانـ 28
 قال الترمذي وفً الباب عنه: زٌد بن ثابتـ 29
 قال الترمذي وفً الباب عنه: أبو أٌوبـ 30
 البزار و الهٌثمً فً كشؾ األستار: بشٌر المعافري عن أبٌه ـ 31
 عبد هللا بن رواحه كما فً نظم المتناثر للكتانًـ 32

وفً شرح : "وقال الكتانً بعد ما سرد الستة والعشرون األول:قلت
الصدور له ما نصه باب فتنة القبر وهً سإال الملكٌن قد تواترت 



 Page 165 فتح الرب الساتر
 

األحادٌث بذلك من رواٌة أنس والبراء وتمٌم الداري وبشٌر بن أكال 

وثوبان وجابر بن عبد هللا وعبد هللا بن رواحة وعبادة بن الصامت 
وحذٌفة وحمزة بن حبٌب وابن عباس وابن عمرو وابن مسعود 

وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ومعاذ بن 
جبل وأبً أمامة وأبً الدرداء وأبً رافع وأبً سعٌد الخدري وأبً 

وفً "قتادة وأبً هرٌرة وأبً موسى وأسماء وعابشة إلى أن قال 
" نظم التثبٌت له أن األحادٌث بذلك متواترة وأنها بلؽت سبعٌن حدٌثا

.. الخ
 

عن عابشة رضً هللا عنها أن " عذاب القبر ونعٌمه"حدٌث : 89

أعاذك هللا من : ٌهودٌة دخلت علٌها فذكرت عذاب القبر فقالت لها
فسؤلت رسول صلى هللا علٌه وسلم عن : عذاب القبر، قالت عابشة

فما رأٌت رسول هللا : ، قالتعذاب القبر حق: عذاب القبر؟ فقال
 "بعد ٌصلً صالة  إال تعوذ من عذاب القبر"صلى هللا علٌه وسلم 

تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث  الحدٌث.  متفق علٌه
قال فً شرح التثبٌت للفاسً ما نصه وقد روى " وقال" المتواتر

:  وقد خرجناه كما ٌلً" عذاب القبر وفتنته جماعة من الصحابة
أخرجه مسلم وله رواٌة  عند البخاري ومسلم : أنس بن مالكـ 1

 . والنسابًيوأخرى عند أحمد وابن عد. وأحمد
أبو ٌعلً وابن حبان فً صحٌحه وله طرٌق أخرى : أبو هرٌرةـ 2

 .ومتن آخر عند ابن حبان وابن ماجه والطبرانً والترمذي
 انظره فً نظم المتناثر: عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 3
 انظره فً نظم المتناثر: أسماء بنت أبً بكر الصدٌقـ 4
 البخاري ومسلم وأحمد: عابشةـ 5
أبو داود وأحمد قال المنذري رواته محتج بهم : البراء بن عازبـ 6

 .فً صحٌح أطول من هذا
 انظره فً نظم المتناثر: عمر بن الخطابـ 7
 الطبرانً فً الكبٌر بإسناد حسن و المنذري: عبد هللا بن  مسعودـ 8
 انظره فً نظم المتناثر: زٌد بن أرقمـ 9

 انظره فً نظم المتناثر: مٌمونة بنت سعدـ 10
 نظم المتناثر: مٌمونة زوج النبً صلى هللا علٌه وسلمـ 11
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 انظره فً نظم المتناثر: زٌد بن ثابتـ 12

 انظره فً نظم المتناثر: عبد هللا بن عباسـ 13
 انظره فً نظم المتناثر: أبو أٌوبـ 14
أحمد وأبو ٌعلً و ابن حبان فً صحٌحه : أبو سعٌد الخدريـ 15

 وروى الطبرانً فً األوسط مثله بسند ضعٌؾ
 انظره فً نظم المتناثر: عبد الرحمن بن سمرةـ 16
 انظره فً نظم المتناثر: أبو قتادة األنصاريـ 17
البخاري ومسلم والنسابً والترمذي  وأبو : عبد هللا بن عمرـ 18

 .داود وله أٌضا عند أحمد والطبرانً بإسناد جٌد
 انظره فً نظم المتناثر: سعدـ 19

 انظره فً نظم المتناثر: أبو بكرةـ 20
 انظره فً نظم المتناثر: علً بن أبً طالبـ 21
 انظره فً نظم المتناثر: ابن أبً أٌوبـ 22
 انظره فً نظم المتناثر: أم خالدـ 23
 أحمد والبزار: جابر بن عبد هللا ـ 24
 .أحمد ورجاله رجال الصحٌح كما فً مجمع الزوابد: أم مٌسرهـ 25
 انظره فً نظم المتناثر: عبد الرحمن بن حسنةـ 26
 انظره فً نظم المتناثر: أسماء بنت زٌدـ 27
 انظره فً نظم المتناثر: عبادة بن الصامتـ 28
 انظره فً نظم المتناثر: أبو موسى ـ 29

 الطبرانً فً الكبٌر وفٌه علً بن ٌزٌد متكلم فٌه: أبو أمامةـ 30
 انظره فً نظم المتناثر: أبو رافعـ 31
: ٌعلً بن سٌابة (33الترمذي وقال حسن ؼرٌب و: عثمانـ 32

 .أحمد وفٌه حبٌب بن حبٌرة
قال األبً فً شرح مسلم فً "وختم الكتانً  هذا الحدٌث بقوله 

عٌاض فٌه :الكبلم على أحادٌث شق العسٌب على القبر ما نصه
هـ وقال اللقانً فً /عذاب القبر قلت تواتر وأجمع علٌه أهل السنة 

 ودلٌل :شرحه لجوهرته لما تكلم على عذاب القبر ونعٌمه ما نصه
 وأما {*النار ٌعرضون علٌها ؼدوا وعشٌا*:}وقوعه قوله تعالى

هـ وقال فً إرشاد الساري نقبل عن /األحادٌث فبلؽت جملتها التواتر
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 قد كثرت األحادٌث فً عذاب القبر حتً قال :صاحب المصابٌح قال

". هـ/نها متواترة ال ٌصح علٌها التواطإ إؼٌر واحد 
 

النهً عن ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً:حدٌث- 90
قلت وهو "  تفرد بها الكتانً فً نظم المتناثر"اتخاذ القبور مساجد

: كذلك
. رواه  مسلم: أبو هرٌرةـ 1
أدخل :" قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:أسامة بن زٌدـ 2

لعن هللا الٌهود :  فدخلوا علٌه فكشؾ القناع ثم قالعلً أصحابً
 أحمد والطبرانً فً "والنصارى اتخذوا قبور أنبٌابهم مساجد

 .الكبٌر
 .البخاري و مسلم: عابشةـ 3
 .الطبرانً فً الكبٌر وفٌه عبد هللا بن كٌسان:ابن عباسـ 4
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزٌمة : أبً سعٌدـ 5

وابن حبان والحاكم قال الحافظ فً التلخٌص واختلفوا فً وصله 
: وإرساله وأوصله البزار وأخرجه الدارقطنً فً علله وقال

 .المحفوظ المرسل وكذا البٌهقً
 الطبرانً فً الكبٌر: ابن مسعودـ 6
 .مسلم: جندبـ 7
 .ورواه البزار بسند  فٌه أبو الرقاد. أبو داود: علًـ 8
لعن هللا الٌهود اتخذوا قبور أنبٌابهم "بلفظ . زٌد بن ثابتـ 9

 .الطبرانً فً الكبٌر" مساجد

  البزار:أبً عبٌدة بن الجراحـ 10
 انظره فً نظم المتناثر. كعب بن مالكـ 11
 انظره فً نظم المتناثر: الطبرانً: أنسـ 12
 .ابن حبان: ابن عمروـ 13
 مسلم: أبو مرثد الؽنوي مرفوعاـ 14
 .الطبرانً فً الكبٌر: وابلة بن األسقعـ 15

وتقدم أٌضا عن السخاوي فً فتح المؽٌث أن ابن حزم عده :"ثم قال

أٌضا من األحادٌث المتواترة وفً الصارم المنكً لمحمد بن أحمد 
بن عبد الهادي الحنبلً وقد ذكر أحادٌث من هذا ما نصه ومعنى 
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هـ قلت قال الحافظ ابن /هذه األحادٌث  متواتر كذلك من أصحابه 

ضعٌؾ، وقال : قال النووي فً الخبلصة":حجر فً تلخٌص الحبٌر
حاصل ما علله اإلرسال، وإذا كان الواصل له ثقة : صاحب اإلمام

هذا ال ٌصح : فهو مقبول وأفحش ابن دحٌة فقال فً كتاب التنوٌر له
حدٌث : من طرٌق من طرق كذا فلم ٌصب، قلت وله شواهد منها

 أخرجه "نهى عن الصالة فً المقبرة":عبد هللا بن عمرو مرفوعا
إن حبً نهانً أن أصلً فً ":ابن حبان، ومنها حدٌث علً

لعن هللا قوما اتخذوا قبور ":قلت بل بلفظ. أخرجه أبو داود"المقبرة

كما فً رواٌة البزار قلت وأما رواٌة ابن – ثبلثا – أنبٌابهم مسجدا 
عباس وأنس ووابل فلم أقؾ علٌها إال بنهٌه صلى هللا علٌه وسلم عن 

. الصبلة فً القبور
 

أنه صلى هللا علٌه وسلم كان ٌذهب فً العٌد فً : "حدٌث- 13ي
األزهار قطؾ "أخرجه السٌوطً فً " طرٌق وٌرجع فً أخرى

لقط الآللا " عن سبعة لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً "المتناثرة
:  رواه عنهم"نظم المتناثر" بٌنما أخرجه الكتانً فً "المتناثرة

أخرجه البخاري ومسلم والبٌهقً واأللبانً فً إرواء : جابرـ 1
الؽلٌل 

أبو داود وقال أبو عٌسى الترمذي وفً الباب عنه : ابن عمرـ 2
 . فً البخاري ومسلمأصلهوالحاكم والبٌهقً و

الترمذي والحاكم وقال الترمذي حسن ؼرٌب وابن : أبو هرٌرةـ 3
 .ماجه والبٌهقً والهٌثمً فً موارد الظمآن والبؽوي

 .ابن ماجه والبزار فً كشؾ األستار: سعد القرظًـ 4
 .ابن ماجه وقال أبو عٌسى الترمذي فً الباب عنه: أبو رافعـ 5
 البزار والدارمً: سعٌد بن الحارثـ 6
أبو نعٌم والطبرانً فً الكبٌر وعنه : عبد الرحمن بن حاطبـ 7

 .الهٌثمً فً مجمع الزوابد وفٌه متروك
الهٌثمً فً مجمع الزوابد عن البزار وفٌه : سعد بن أبً وقاصـ 8

 متروك

وقال ابن : حدٌث جابر أصح: قال البخاري: قلت وقال البٌهقً
قلت فٌه نظر، بل حدٌث : التركمانً فً الجوهر النقً تعلٌقا علٌه
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ومما ال شك فٌه أن حدٌث جابر بن عبد هللا مهما " أبً هرٌرة أصح

كانت علته فهو صحٌح ثابت وكذلك حدٌث ابن عمر وحدٌث أبً 
هرٌرة دونهما فً الصحة وأحادٌث سعد القرظً وأبً رافع وسعٌد 

بن الحارث وأما حدٌث سعد بن أبً وقاص وكذلك حدٌث عبد 
الرحمن بن حاطب فهما واهٌان ال ٌفٌدان شٌبا ولذلك، قلت وهذا 

ٌجعلنا نتحفظ من إخراج هذا الحدٌث ضمن األحادٌث المتواترة إذ 
ٌكفً عندنا تصحٌحه والقطع بذلك أما ترقٌته إلى المتواترفذلك 

. الشك أنه خبلؾ والجمهور على أنه ال ٌحكم له بالتواتر وهللا أعلم
 
 

 
 
 
 
 

: كتاب الزكاة والصدقة والمعروؾ
 

أخرجه " ال زكاة فً المال حتى ٌحول علٌه الحول: " حدٌث14ي

نظم المتناثر فً "السٌوطً فً قطؾ األزهار كما أخرجه الكتانً فً
: رواه" الحدٌث المتواتر

أخرجه أبو داود والدارقطنً والبٌهقً وابن أبً شٌبة : علً ـ 1
. وابن حجر فً الدراٌة وعبد الرزاق وأبو عبٌد

أخرجه ابن ماجه والدارقطنً والبٌهقً وابن أبً شٌبة : عابشةـ 2
 .وابن حجر فً الدراٌة

 الدارقطنً وابن حجر فً الدراٌة: أنسـ 3

الترمذي والدارقطنً وابن أبً شٌبة وابن حجر فً :  ابن عمرـ 4
 .الدراٌة وعبد الرزاق وأبو عبٌد

 الطبرانً: أم سعد األنصارٌةـ 5
 .الطبرانً و عنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: زٌد بن ثابتـ 6

قلت هذا تساهل من السٌوطً رضً هللا عنا وعنه فً الحدٌث ألن 
هذا العدد ال ٌثبت به التواتر إال إذا كانت كل األسانٌد متفق علٌها فً 
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حٌن نعرؾ أن بعضها ضعٌؾ ولم ٌسكت علٌه الكتانً بل بٌنه 

أنً ٌثبت التواتر بمثل هذا وحدٌث علً اختلؾ فً رفعه : "قاببل
ووقفه وكذلك حدٌث ابن عمر على أن فٌه إسماعٌل ابن  عٌاش و 
حدٌثه عن ؼٌر أهل الشام ضعٌؾ وحدٌث أنس فٌه حسان بن سٌاه 

وهو منكر الحدٌث جدا و ترجمته أوردها ابن عدى وضعفه وحدٌث 
عابشة فٌه حارثة بن أبً الرجال وهو ضعٌؾ وتركه أحمد وٌحى 

وانظر تخرٌج أحادٌث الرافعً والهداٌة للحافظ ابن حجر، قلت وهذا 
. ما جعل الحافظ الزبٌدي ٌتقاصر فلم ٌخرجه

 
تحرٌم الصدقة على موالً بنى هاشم كتحرٌمها " أحادٌث 15ي

( 2ابن عباس،  (1: تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر عن" علٌهم

مولى ألم كلثوم بنت علً اسمه هرمز أو كٌسان (3أبً رافع،
وؼٌرهم وحدٌث أبً رافع صححه الحاكم وقال على شرطهما وأقره  

الذهبً وفً شرح معانً اآلثار للطحاوي قال إن رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم لما حرمت الصدقة على بنً هاشم قد حرمها على 

هـ قال /موالٌهم كتحرٌمه إٌاها علٌهم وتواترت عنه اآلثار بذلك
قلت هذا ال ٌثبت به " المناوي فً التٌسٌر ولم  أر من أخذ بظاهره

والحدٌث صححه . التواتر وال حتى تصحٌح ما كان فً إسناده مقال
الشافعً وعمل به وهو من بنً هاشم  

 

 عن ابن عمر رضً هللا عنهما "زكاة الفطر"حدٌث: 91
فرض رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم زكاة الفطر من :"قال

رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعٌر على كل 
 وعن ابن عباس رضً ".حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمٌن

فرض زكاة الفطر، " :هللا عنهما أن النبً صلى هللا تعالى علٌه وسلم
 وفً رواٌة طهرة للصابم من اللؽو والرفث، وطعمة للمساكٌن

أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمر صارخا ببطن مكة أن :"له
إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صؽٌر أو كبٌر، : ٌنادي

 لم 91وهذا الحدٌث " ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد

 أحد فٌما علمنا حكمنا علٌه  بالتواتر وخرجناه ى تخرٌجهٌسبقنا إل
: كما ٌلً
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أخرجه مالك وأحمد و البخاري و مسلم و األربعة و : ابن عمرـ 1

. الدارمً وابن أبً شٌبة و الطحاوي وابن حزم و ؼٌرهم
أبو داود و ابن ماجه و الدارقطنً و الحاكم و : ابن عباسـ 2

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار
ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر تخرٌج أحادٌث الرافعً  : عابشةـ 3

 .الكبٌر عن ابن سعد
الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وابن حجر فً : أبو سعٌدـ 4

 تلخٌص الحبٌر وهو عند أحمد والبخاري ومسلم واألربعة
 الدارقطنً و ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر:  علًـ 5
 .أخرجه الطحاوي فً شرح معانً  اآلثار: أسماء بنت أبً بكرـ 6

 .أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عمر بن الخطابـ 7
 أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو بكر الصدٌقـ 8
 .أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عثمان بن عفانـ 9

الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وكذلك بالنسبة : أبو بكرةـ 10
 .للحدٌثٌن التالٌٌن

زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر وأنثى ، " بلفظ: أبو هرٌرةـ 11
صبً أو كبٌر ؼنً أو فقٌر، صاع من تمر، أو نصؾ صاع من 

 ".قمح
صوم شهر ":أبو حفص بن شاهٌن وعنه المنذري بلفظ: جرٌرـ 12

 "رمضان معلق بٌن السماء واألرض وال ٌرفع إال بزكاة الفطر

 .وقال ؼرٌب جٌد اإلسناد
" ابن خزٌمة بلفظ : كثٌر بن عبد هللا النمزنً عن أبٌه عن جده ـ 13

قد أفلح من : سبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن هذه اآلٌة
 ".قال أنزلت فً زكاة الفطر: تزكى وذكر اسم ربه فصلى

قال رسول هللا صلى هللا : ثعلبة بن أبً صعٌر عن أبٌه قالـ 14
أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعٌر أو ":علٌه وسلم

أخرجه عبد " صاعا من قمح، قال فعدله الناس بمدٌن من حنطة

و .الرزاق فً مصنفه بسند جٌد قلت وله آخر عند أحمد وأبً داود
 .فٌه أنه عبد هللا بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد هللا ابن أبً سعٌر
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تقوا النار ولو ا":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث ـ 92

 أخرجه السٌوطً فً قطؾ األزهار المتناثرة فً "بشق تمرة

لقط الآللا " إسنادا والحافظ الزبٌدي فً 15األخبار المتواترة  عن 
 صحابٌا والحافظ الكتانً 12عن "  من األحادٌث المتواترة"المتناثرة

:  إسنادا روٌناه عن15نظم المتناثر من الحدٌث المتواتر عن "فً 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً :   بن حاتميعدـ 1

والدارمً والبؽوي وابن خزٌمة والهٌثمً والبٌهقً وابن المنذر فً 
. الترؼٌب

والبزار " مجمع الزوابد"أحمد وعنه الهٌثمً فً : ابن مسعودـ 2
 . والترهٌبوابن المنذر فً الترؼٌب

أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد والبزار وابن : عابشةـ 2
 .المنذر فً الترؼٌب

البزار وأبو ٌعلً وعنهما الهٌثمً فً مجمع : أبو بكر الصدٌقـ 3
 الزوابد

البزار والترمذي وابن رجب فً شرح العلل : أنس بن مالكـ 4
 .والترمذي وابن خزٌمة والطبرانً والهٌثمً

البزار والطبرانً فً الكبٌر وعنهما الهٌثمً :النعمان بن بشٌرـ 5
 .فً مجمع الزوابد

 .البزار وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبو هرٌرةـ 6
الطبرانً وابن حجر فً المطالب العالٌة وابن : ابن عباسـ 7

 .خزٌمة  وأبو ٌعلً والهٌثمً فً مجمع الزوابد
الطبرانً فً الكبٌر و األوسط  وعنه الهٌثمً فً : أبو أمامةـ 8

 .مجمع الزوابد
الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً فً مجمع : عبد هللا بن محمٌرـ 9

 .الزوابد
الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً فً مجمع : فضالة بن عبٌدـ 10

 .الزوابد
 ابن عساكر: ابن عمرـ 11
 .ابن جرٌر الطبري فً تفسٌره: عروة بن الزبٌر مرسبلـ 12

 .ابن جرٌر الطبري فً تفسٌره: قتادةـ 13
 سعٌد بن منصور فً سننه: الحسن مرسبلـ 14
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 النسابً و البٌهقً: المنذر بن جرٌر عن أبٌهـ 15

 .رواه البزار وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبو جحٌفةـ 16
 

كل معروؾ ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث ـ 93
 عن ثمانٌة ولذلك لم "قطؾ األزهار"ي ؾ أخرجه السٌوطً "صدقة

نظم " بٌنما أخرجه الكتانً فً "لقط الآللا"ٌخرجه الزبٌدي فً 
عن أربعة عشر صحابٌا وخرجناه " المتناثر فً الحدٌث المتواتر

:  صحابٌا هم15عن 
أخرجه  أحمد والبخاري ومسلم والبؽوي وأبو : جابر بن عبد هللاـ 1

 .ٌعلً

 البخاري ومسلم: حذٌفة بن الٌمانـ 2
 البخاري وأحمد والطبرانً فً الكبٌر:  عبد هللا بن زٌد الخطمًـ 3
الطبرانً فً الكبٌر والبزار وفٌه صدقة بن موسى : ابن مسعودـ 4

 .الدقٌقً وهو ضعٌؾ كما فً مجمع الزوابد
الطبرانً فً الصؽٌر وقال الهٌثمً وفٌه من لم : نبٌط بن شرٌطـ 5

 .أعرفه
الطبرانً فً الكبٌر ورجاله رجال : أبو مسعود األنصاريـ 6

 .الصحٌح كما فً مجمع الزوابد
 الطبرانً : ووالد ثابتـ 7
الطبرانً فً الكبٌرقال الهٌثمً وفٌه : ووالد أبً مالك األشجعًـ 8

 .جماعة لم أعرفهم كما فً مجمع الزوابد
 الطبرانً: ببللـ 9

 مسلم وأبو داود والترمذي: أبو ذرـ 10
 انظره فً نظم المتناثر: ابن عباسـ 11
 انظره فً نظم المتناثر: ابن عمرـ 12
الطبرانً فً الكبٌر و ثابت لم ٌرو عنه ؼٌر :  بن حاتميعدـ 13

 .ابنه عدى كما فً مجمع الزوابد
 انظره فً نظم المتناثر: أبو أمامة الباهلًـ 14
 انظره فً نظم المتناثر: عابشةـ 15

وممن ذكر أنه متواتر، العارؾ القشاشً فً بعض ":وقال الكتانً
. تآلٌفه و الشٌخ عبد الرإوؾ المناوي فً التٌسٌر
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كتاب الصٌام 
 

عن ونص الحدٌث  "صوموا لرإٌته وأفطروا لرإٌته "حدٌث ـ 94

أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم 
صوموا لرإٌته وأفطروا لرإٌته، فإن ؼبى علٌكم فؤكملوا عدة ":قال

الحدٌث تفرد به .  متفق علٌه وهذا لفظ البخاري"شعبان ثالثٌن

قلت وهو على حق " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الكتانً فً 
إذا رأٌتم  وفً لفظ فإن ؼم علٌكم فؤكملوا شعبان ثالثٌن":وفً رواٌة

 رأٌتموه فؤفطروا فإن ؼم علٌكم فعدوا ثالثٌن وإذا الهالل فصوموا

   :وفً رواٌة فؤقدروا له  قلت روٌناه عن
أخرجه البخاري ومسلم والبٌهقً وابن أبً شٌبة : أبً هرٌرة ـ 1

وؼٌرهم 
مسلم وابن خزٌمة وابن حبان والحاكم والبٌهقً :  ابن عباسـ 2

 وؼٌرهم
 الطبرانً فً الكبٌر: مسروق بن البراء بن عازبـ 3

 أخرجه  البخاري ومسلم والبٌهقً وؼٌرهم: ابن عمرـ 4
أحمد وأبو ٌعلً والطبرانً فً األوسط ورجال : جابر بن عبد هللاـ 5

 والبٌهقً أحمد رجال الصحٌح كما فً مجمع الزوابد
رواه أحمد والطبرانً فً الكبٌر وفٌه : قٌس بن طلق عن أبٌهـ 6

محمد بن جابر الٌمامً ضاعت كتبه وقبل التلقٌن كما فً مجمع 
 .الزوابد

 .أخرجه النسابً وأحمد وؼٌرهما: رجل من الصحابةـ 7
 انظره فً نظم المتناثر: والد أبً الملٌحـ 8
عبد الرحمن بن زٌد بن الخطاب عن أصحاب رسول هللا صلى ـ 9

 .أخرجه  النسابً وأحمد: هللا علٌه وسلم
وصرح الطحاوي فً شرح معانً اآلثار بتواتره :  الكتانًثم قال

عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وذلك فً مبحث الرجل ٌشك فً 
" صبلته من كتاب الصبلة فراجعه

إسناد متصل : أبو داود والدارقطنً وقال: الحارث بن حاطبـ 10
. صحٌح كما فً تلخٌص الحبٌر البن حجر
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 أبو داود والنسابً وابن ماجه: حذٌفةـ 11

 أحمد: رجل من الصحابةـ 12
 أخرجه  أبو داود والبٌهقً: عابشةـ 13
 أخرجه البزار والطبرانً فً الكبٌر والبٌهقً: أبو بكرةـ 14
 الطبرانً فً األوسط: عمر بن الخطابـ 15
 البٌهقً مرسبل: بن عبد العزٌز عمرـ 16

 
عن :  ونص الحدٌث"تعجٌل الفطر وتؤخٌر السحور" ـ حدٌث 95

سهل بن سعد رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 
 متفق "ال ٌزال الناس بخٌر ما عجلوا الفطر":وصحبه وسلم قال

" الحدٌث تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر. علٌه
: وهو على حق رواه

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن : ـ أبو هرٌرة 1
حبان والبٌهقً وؼٌرهم 

 أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والبٌهقً:  ـ سهل بن سعد2
 أحمد: ـ أبو ذر3
 انظره فً نظم المتناثر: ـ عدي بن حاتم4
 أخرجه ابن خزٌمة وابن حبان وأبو ٌعلى: ـ أنس5
 البٌهقً: ـ ابن عمر6
 ابن خزٌمة وابن حبان والحاكم والبٌهقً: ـ ابن عباس7

 الطبرانً فً األوسط: ـ ٌعلً بن مرة الثقف8ً
 الطبرانً وصححه األلبانً: ـ أبو الدرداء9

 أبو داود ولها رواٌة فً الصحٌحٌن والبٌهقً: ـ عابشة10
 ـ أم حكٌم بنت حزام وؼٌرهم فً نظم المتناثر11
 البخاري ومسلم والبٌهقً: ـ زٌد بن ثابت12
 البخاري ومسلم والبٌهقً: ـ عمر بن الخطاب13
: ـ عمرو بن مٌمون عن أصحاب محمد صلى هللا علٌه وسلم14

. أخرجه البٌهقً
فً فتح الباري وشرح الموطإ للزرقانً قال ابن عبد : وقال الكتانً

: البر أحادٌث تعجٌل الفطر وتؤخٌر السحور صحاح متواترة
أخرجه أبو داود و لنسابً وابن ماجه : حذٌفة - 15
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أحمد : جابر- 16

 
تسحروا ":قال رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم: حدٌث ـ 96

 تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث "فإن فً السحور بركة

: المتواتر قلت  رواه
 أخرجه البخاري ومسلم: أنسـ 1
البزار والنسابً : ابن مسعودـ 2
النسابً وفً لفظ آخر البن حبان عنه وابن أبً :  أبً هرٌرةـ 3

 حاتم
 أحمد وفٌه أبو رفاعة وألحمد والطبرانً حدٌث آخر: أبً سعٌدـ 4

أحمد وأبو ٌعلً والبزار والطبرانً فً : جابر بن عبد هللاـ 5
 األوسط

 انظره فً نظم المتناثر: عبد هللا بن سارقةـ 6
 انظره فً نظم المتناثر: عمرو بن العاصـ 7
 انظره فً نظم المتناثر: الحسٌن بن علًـ 8
 انظره فً نظم المتناثر: أبٌه علًـ 9

 انظره فً نظم المتناثر: أبً سوٌد وهو من الصحابةـ 10
الطبرانً فً الكبٌر وفٌه  جبارة بن مؽلس : عتبة  بن عبٌدـ 11

 .وهو ضعٌؾ
الطبرانً فً الكبٌر وفٌه  جبارة بن مؽلس وهو : أبً الدرداء ـ 12

 .ضعٌؾ
 انظره فً نظم المتناثر. مسرة الفجر من أعراب البصرةـ 13
ابن ماجه والحاكم وأخرج البزار والطبرانً له : ابن عباسـ 14

 .حدٌثا آخر وفً إسنادٌهما مجهوالن
 انظره فً نظم المتناثر: العرباض بن سارٌةـ 15
 البزار: قرة بن إٌاس  المزنً ـ 16
 أخرجه  ابن حبان والطبرانً فً األوسط: ابن عمرـ 17
 انظره فً نظم المتناثر: أبً أمامةـ 18
الطبرانً فً الكبٌر وفٌه ٌزٌد بن : النسابً بن ٌزٌد وؼٌرهمـ 19

 .عبد الملك النوفلً وهو ضعٌؾ
 أبو داود: ابن دانٌةـ 20



 Page 177 فتح الرب الساتر
 

البزار : رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمـ 21

 .والطبرانً وفٌه عبد هللا بن صالح ضعفه األبمة
 .الطبرانً وفٌه عبد هللا البصري: سلمانـ 22

 
أنه كان ٌدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم ٌؽتسل : " حدٌث16ي

 ابن /3: أم سلمة/2،عابشة/1:  تفرد به الكتانً وقال عن"وٌصوم

 عمر
وقد أسنده الطحاوي فً شرح معانً اآلثار عن  األولٌن : "ثم قال

من طرق كثٌرة ثم ذكر أنه تواترت اآلثار به عن رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم وفً فتح الباري ما نصه حدٌث عابشة وأم سلمة فً 

ذلك جاء عنهما من طرق كثٌرة جدا بمعنى واحد حتى قال ابن عبد 
هـ وقد نقله فً إرشاد الساري والزرقانً فً /نه صح  تواترهإالبر 

شرح الموطإ والذي فً االستذكار هو قوله اآلثار متفقة عن عابشة 
وأم سلمة وؼٌرهما بمعنى ماذكره مالك عنهما عن النبً صلى هللا 

علٌه وسلم وما أعلم خبلفا فً ذلك إال ما ٌروى عن أبً هرٌرة وهو 
قوله من أصبح جنبا أفطر ذلك الٌوم وقد وقؾ على ذلك فؤحال فٌه 

هـ منه قلت هذا ال ٌثبت به /على ؼٌره وسنذكر ذلك بعد إن شاء هللا
التواتر ٌقٌنا وأما صحة حدٌث عابشة وكذلك أم سلمة فهو مرفوع 

. صحٌح ال شك فً ذلك
 

تفرد " أنه علٌه الصالة والسالم كان ٌقبل وهو صابم: " ـ حدٌث97

:  قلت رواه كل من"نظم المتناثر"به الكتانً فً 
أن النبً صلى هللا تعالى علٌه وعلى ":ـ أم سلمة رضً هللا عنها1

أخرجه البخاري ومسلم " آله وصحبه وسلم كان ٌقبلها وهو صابم

. والطحاوي
مالك وابن ماجه وسعٌد بن منصور والطحاوي فً : ـ ابن عباس2

 .شرح معانً اآلثار
 أخرجه مسلم: ـ عمر بن أبً سلمة3
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ـ حفصة4

وهو فً الصحاح .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ـ عابشة5
 .والسنن والبٌهقً
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أبو داود والمنذري وابن حجر فً التلخٌص : ـ أبو هرٌرة6

 .وصححه فً الفتح
 أحمد وفً الباب عن: ـ عبد هللا بن عمرو7
  ـ سعد بن أبً وقاص9ـ سعٌد ، 8

تواترت هذه اآلثار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : قال الكتانً
ولعله قصد بالتواتر تواتر الحدٌث عن " أنه كان ٌقبل وهو صابم 

عابشة ألنه ساقها عن عشرٌن إسنادا عنها و هذا ال ٌكفً للحكم 
على الحدٌث بالتواتر خاصة  أن ابن عمر وابن مسعودوؼٌرهما 

للطحاوي ما . وفً شرح معانً اآلثار: كانا ٌسؤالنها عن ذلك ثم قال
نصه وقد جاءت اآلثار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم متواترة 

بؤنه كان ٌقبل و هو صابم ساق كثٌرا منها خصوصا عن عابشة 
رضً هللا عنها بؤسانٌده ثم قال قد تواترت هذه اآلثار عن رسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه كان ٌقبل وهو صابم فدل ذلك أن القبلة 
. هـ قلت هذا ٌثبت به التواتر /ؼٌر مفطرة للصابم 

 
عن رافع بن :نص الحدٌثو"أفطر الحاجم والمحجوم"حدٌث-: 98

أفطر ":وسلمقال رسول هللا صلى هللا علٌه : خدٌج رضً هللا عنه
الحدٌث أخرجه السٌوطً .  رواه أحمد والترمذي"الحاجم والمحجوم

و " لقط الآللا"   صحابٌا والزبٌدي ف15ًعن " األزهار" فً 
: قلت رواه" نظم المتناثر" الكتانً فً 

أخرجه األربعة والحاكم والطبرانً والدارمً وابن : ـ ثوبان1
والطٌالسً " المصنؾ"خزٌمة وابن حبان والبٌهقً والصنعابً فً
 .وأحمد والطحاوي والزٌلعً وموارد الظمآن

أبو داود والحاكم وابن ماجه قال الترمذي وفً : ـ  شداد بن أوس2
الباب عنه و الدارمً والصنعانً وابن أبً شٌبة والطحاوي 

 .والزٌلعً وهو فً موارد الظمآن عنابن حبان
حسن :أخرجه الترمذي والحاكم وقال الترمذي: ـ رافع بن خدٌج3

الهٌثمً صحٌح والطبرانً وابن خزٌمة والصنعانً والزٌلعً و
 .موارد الظمآن عن ابن حبان

النسابً وفً الباب عند الترمذي والبٌهقً والصنعانً : ـ عل4ً
 .والزٌلعً والهٌثمً عن أحمد والبزار
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 .النسابً والبٌهقً والزٌلعً  والهٌثمً عن أحمد: ـ أسامة بن زٌد5

النسابً وقال الترمذي وفً الباب عنه وابن أبً شٌبة : ـ ببلل6
 .والزٌلعً وأحمد والبزار والطبرانً والهٌثمً

النسابً وقٌل ابن سنان قال الترمذي وفً الباب : ـ معقل بن ٌسار7
عنه والبٌهقً وابن أبً شٌبة والطحاوي  والزٌلعً والهٌثمً عن 

 .أحمد والطبرانً
النسابً قال الترمذي وفً الباب عنه وابن أبً شٌبة : ـ أبو موسى8

 .والزٌلعً والهٌثمً والبزار والطحاوي
النسابً وابن ماجه قال الترمذي وفً الباب عنه : ـ أبو هرٌرة9

والبٌهقً والطحاوي والزٌلعً والهٌثمً عن أبً ٌعلً والبزار 

 .والحاكم وصححه علً بن المدٌنً
النسابً والطحاوي والزٌلعً قال الحافظ فً التلخٌص  :ـ عابشة10

. فً إسناد النسابً لٌث بن أبً سلٌم وهو ضعٌؾ
 .البزار والطبرانً وعنهما الهٌثمً: ـ أنس11
 البزار والطبرانً وعنهما الهٌثمً: ـ جابر12
 .البزار والطبرانً وعنهما الهٌثمً: ـ سمرة13
البزار وقال الترمذي وفً الباب عنه والهٌثمً عن : ـ ابن عباس14

 .البزار والطبرانً
الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً مجمع : ـ ابن عمر15

 الزوابد

 .البخاري مرفوعا: ـ الحسن16
 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ سعد17
 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ سلمة بن زٌد18
أحمد والطبرانً فً الكبٌر : ـ معقل بن سنان األشجع19ً

 .والنسابً
 الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ـ أبو رافع20
 انظره فً نظم المتناثر وتلخٌص الحبٌر:ـ أبو ٌزٌد األنصاري21
ذكرهما الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر كما : ـ ابن مسعود22

 .وأخرجه ابن عدى فً الكامل والبزار. فً نظم المتناثر

 .أحمد والنسابً: ـ أسامة بن زٌد23
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 نهً رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم- 99

: ، تفدرنا بتخرٌجه كما ٌلًعن الوصال

: حدٌث متواتر لم ٌسبقنا إلً القول بتواتره أحد ونص الحدٌث
ـ عن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا تعالى علٌه وعلى 1

إنً ":إنك تفعله فقال: آله وصحبه وسلم نهى عن الوصال فقالوا
أخرجه البخاري "  لست كؤحدكم إنً أظل ٌطعمنً ربً  وٌسقٌنً

.  وؼٌرهماومسلم
 . وؼٌرهماالبخاري ومسلم: ـ أبو هرٌرة2
 . وؼٌرهماالبخاري ومسلم: ـ عابشة3
 . وؼٌرهماالبخاري ومسلم: ـ أنس4

 .البخاري وأبو داود: ـ أبو سعٌد5
أحمد والطبرانً وسعٌد بن منصور وعبد : ـ بشٌر بن الخصاصٌة6

 .بن حمٌد
 .الطبرانً فً األوسط: ـ أبو ذر7
 .أبو داود وؼٌره: ـ رجل من الصحابة8
 .أحمد والطبرانً فً الكبٌر: ـ لٌلى امرأة بشٌر عن بشٌر9

 .البزار والطبرانً فً الكبٌر بإسناد ضعٌؾ: ـ سمرة بن جندب10
 

عن : نص الحدٌثو  "لٌس من البر الصوم فً السفر"/ 100
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله "جابر رضً هللا عنه قال 

وصحبه وسلم فً سفر فرأى زحاما ورجال قد ظلل علٌه، فقال ما 
 لحدٌثا" لٌس من البر الصوم فً السفر: صابم، فقال: هذا؟ فقالوا

عن سبعة من " قطؾ األزهار المتناثرة"أخرجه السٌوطً فً
الصحابة والكتانً فً نظم المتناثر عن سبعة لذلك لم ٌخرجه 

: وهو متواتر قلت رواه" الزبٌدي فً لقط الآللا المتناثرة
وأبو داود  أخرجه البخاري ومسلم والنسابً:ـ جابربن عبد هللا1

. والدارمً والطحاوي والطبري فً التفسٌر وابن الجارود والبٌهقً
أحمد والنسابً والدارمً والحمٌدي :ـ كعب بن عاصم األشعري2

 .والطحاوي  والبٌهقً وابن أبً شٌبة والحاكم

 .أحمد والهٌثمً فً كشؾ األستار: ـ أبو برزة األسلم3ً
 .الطبرانً والبزار والهٌثمً فً كشؾ األستار: ـ ابن عباس4
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الطبرانً والطحاوي  وابن حبان والهٌثمً فً موارد : ـ ابن عمر5

 الظمآن
 الطبرانً: ـ عمار بن ٌاسر6
 الطبرانً: ـ أبو الدرداء7
 أحمد: ـ عبد الرزاق بن معمر8
 النسابً: ـ سعٌد بن المسٌب مرسبل9

 .ابن أبً شٌبة: ـ أنس بن مالك10
 

صوم ٌوم عاشوراء ٌكفر سنة وصوم ٌوم عرفة ٌكفر "/ 101
عن  سبعة " قطؾ األزهار المتناثرة"  أخرجه السٌوطً فً "سنتٌن

نظم المتناثر تقلٌدا له عن السبعة ولذلك لم ٌخرجه "وتبعه الكتانً فً
الزبٌدي فً لقط الآللا ألنه اشترط رواٌة عشرة قلت وهو متواتر 

: رواه
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبٌهقً : ـ أبو قتادة1

. والصنعانً فً المصنؾ و ابن أبً شٌبة وابن خزٌمة
 ابن ماجه والبٌهقً: ـ قتادة النعمان2
النسابً والطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً : ـ ابن عمر3

 مجمع الزوابد
البزار وقال الترمذي وفً الباب عنه وحسنه الهٌثمً :  ـ أبو سعٌد4

من "ولفظه قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " كشؾ األستار"فً 

ؼفر له سنة أمامه وسنة خلفه : صام  ٌوم عرفة ؼفر له سنتٌن
 البزار بسند واه والطبرانً بسند "ومن صام عاشوراء ؼفر له سنة

 .والدارقطنً،حسن
 أحمد: ـ عابشة5
الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً كما فً مجمع : ـ زٌد بن أرقم6

 الزوابد
 الطبرانً: ـ سهل بن سعد7
 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ عل8ً
 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ محمد بن صٌفى9

 قال الترمذي وفً الباب عنه:  ـ سلمة بن األكوع10
 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ  هند بن أسماء11
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قال الترمذي وفً الباب عنه وأخرجه الهٌثمً فً : ـ ابن عباس12

 .مجمع الزوابد عن الطبرانً وفً الجامع الصؽٌر
 وقال الترمذي وفً الباب عنها: ـ الربٌع بنت معوذ بن عفراء13
وقال الترمذي وفً : ـ عبد الرحمن بن سلمة الخزاعً عن عمه14

 الباب عنه
 .وقال الترمذي وفً الباب عنه: ـ عبد هللا بن الزبٌر15

 
من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكؤنما صام : "17ي

عن ثمانٌة " قطؾ األزهار المتناثرة" أخرجه السٌوطً  فً "الدهر

من الصحابة ولذلك لم ٌخرجه الزبٌدي الذي اشترط عشرة مثل 

نظم "السٌوطً لكنه التزم بشرطه خبلفا للسٌوطً وأقره الكتانً فً 
: قلت رواه " المتناثر

أخرجه مسلم وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب : ـ أبو أٌوب1
عنه والدارمً وابن ابً شٌبة والبٌهقً وابن خزٌمة والبؽوي 

وأعله ابن .والنسابً والطحاوي والطٌالسً والطبرانً والحمٌدي
دحٌة بسعد بن سعٌد 

النسابً وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه وابن : ـ ثوبان2
حبان وموارد الظمآن والبٌهقً وأحمد وصححه أبو حاتم  كما فً 

 .علل ابنه
قال الترمذي وفً الباب عنه والهٌثمً عن :  ـ جابر بن عبد هللا3

 .أحمد والبزار والطبرانً وأخرجه البٌهقً
البزار وقال الترمذي وفً الباب عنه والهٌثمً : ـ أبو هرٌرة4

والطبرانً فً األوسط وأبونعٌم وابن عدى فً الكامل بؤسانٌد 
 .ضعٌفة

 الطبرانً  فً األوسط وعنه الهٌثمً: ـ ابن عباس5
 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ـ ابن عمر6
 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ـ ؼنام7
 الدارقطنً: ـ البراء بن عازب8
 الدارمً: ـ ابن طاووس عن أبٌه9

 .ابن أبً حاتم الرازي فً العلل: ـ شداد بن أوس10
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أخرج الحافظ أبو سعٌد صبلح الدٌن خلٌل بن  كٌكلندي : قلت

رفع اإلشكال عن صٌام ستة أٌام من "العبلبً الشامً فً نقلته 
هذا الحدٌث ال " قال أبو الخطاب بن  دحٌة رحمه هللا: " قال" شوال

ٌصح عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ألنه ٌدور على  سعد بن 
سعٌد وهو ضعٌؾ جدا، تركه مالك وأنكر علٌه هذا الحدٌث، وأخذ 
عن أخوٌه اإلمامٌن ٌحى بن سعٌد القاضً، وعبد ربه بن سعٌد، ثم 

ذكر ما نقل عن مالك فً الموطإ بترك العمل بالحدٌث وقال 
الترمذي  تكلموا فٌه من قبل حفظه وقال النسابً لٌس بالقوي، وقاله 

وأما قوله بؤنه ٌدور على : أبو حاتم  محمد بن حبان ورد علٌه قاببل
سعد بن سعٌد فلٌس كذلك؛ بل قد رواه صفوان بن سلٌم و ٌحى بن 

عن عمر بن ثابت أٌضا وقد -  أخو سعد المذكور - سعٌد القاضً 
وقد روى عن صفوان بن سلٌم وسعد بن سعٌد عن : قال ابن دحٌة

إال أن الحافظ " عمر بن ثابت وهوحدٌث منكر على الدراوردي
الكٌكلندي دافع دفاعا مستمٌتا إلظهار صحة حدٌث أبً أٌوب كما 

ولٌس فً هذا : بٌن صحة حدٌث ثوبان ونقل عن ابن دحٌة قوله
الباب حدٌث له سند سوى حدٌث ثوبان، فإنه من األحادٌث المسندة 
الحسان فحاول تصحٌحه وهو كذلك جاد و أما ترقٌته إلى التواتر 

فإنً أقول بصحته وشهرته ال " كما فعل السٌوطً والكتانً فبل
. بتواتره

: قال أبً: ابن أبً حاتم الرازي فً العلل قال: ـ شداد بن أوس11

حدثنا صفوان بن صالح قال ثنا مروان الطاطري عن ٌحً بن 
حمزة عن ٌعلى بن الحارث عن أبً األشعث الصنعانً عن شداد 

. بن أوس
 

عن : ونص الحدٌث" أٌام التشرٌق أٌام أكل وشرب "حدٌث /102
أن رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه كعب بن مالك رضً هللا عنه 

وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أٌام التشرٌق  وعلى آله وصحبه
" فنادٌا أن ال ٌدخل الجنة إال مإمن وأٌام منى أٌام أكل وشرب

قطؾ " والحدٌث أخرجه السٌوطً فً ، أخرجه أحمد ومسلم

" عن ستة عشر وعنه الزبٌدي فً لقط الآللا المتناثرة" األزهار
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نظم المتناثر عن سبعة عشر، قلت وخرجناه عن "مثله والكتانً فً

: ثبلثة و ثبلثٌن رواه
أخرجه  أحمد ومسلم وقال الترمذي فً الباب : ـ كعب بن مالك1

عنه 
مسلم وقال الترمذي وفً الباب عنه والبٌهقً : ـ نبٌشة الهذل2ً

 .والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
الحاكم وأبو داود والترمذي وقال حدٌث حسن : ـ عقبة بن عامر3

صحٌح والنسابً وابن ماجه والبٌهقً والهٌثمً فً موارد الظمآن 
 .وابن أبً شٌبة وابن حبان

الحاكم وقال الترمذي وفً الباب عنه : ـ علً بن أبً طالب4

 .والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
 .الحاكم وابن خزٌمة: ـ أم مسعود بن الحاكم الزرق5ً
ابن عساكر والبٌهقً والطحاوي فً : ـ عبد هللا بن حذافة السهم6ً

 .والدارقطنً، شرح معانً اآلثار
ابن عساكر والبٌهقً والطحاوي فً : ـ أم الفضل بنت الحارث7

 .شرح معانً اآلثار وهً إمرأة العباس بن عبد المطلب
ابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه والبٌهقً : ـ أبو هرٌرة8

 ،والبزار وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن والطحاوي وابن حبان
 والدارقطنً

النسابً وابن ماجه والبٌهقً :  ـ  بشر بن سحٌم  الؽفاري9

 والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
أحمد وقال الترمذي وفً الباب عنه : ـ سعد بن أبً وقاص10

والبزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ األستار وابن حجر فً المطالب 
 .العالٌة والطحاوي فً شرح معانً اآلثار

 أحمد والبخاري  وابن خزٌمة وابن أبً شٌبة: ـ ابن عمر11
 أحمد: ـ بدٌل بن الورقاء12
 .الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ـ ابن عباس13
الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً : ـ معمر بن عبد هللا العدوي14

 .والطحاوي فً شرح معانً اآلثار

 .الطبرانً والبٌهقً وابن أبً شٌبة: ـ عمر بن الخطاب15
 .الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: ـ أسامة الهذل16ً
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أبو داود والحاكم وقال الترمذي وفً الباب : ـ عمرو بن العاص17

 .عنه والبٌهقً وابن خزٌمة والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
 .قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ جابر18
قال الترمذي وفً الباب عنه والهٌثمً وأبً ٌعلً وابن : ـ أنس19

، حجر فً المطالب العالٌة والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
 والدارقطنً

 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ حمزة بن عمرو20
قال الترمذي وفً الباب عنها وابن أبً : ـ عابشة رضً هللا عنها21

 وللبخاري حدٌث آخر عنها، شٌبة والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ ابن عمرو22

 .البٌهقً وابن أبً شٌبة: ـ أبو سعٌد الخدري23
البٌهقً والهٌثمً عن عبد هللا بن أحمد : ـ ٌونس بن شداد24

 والطبرانً فً األوسط
 الهٌثمً عن أحمد والطبرانً فً األوسط: ـ حبٌبة بنت مرٌق25
 .الهٌثمً عن الطبرانً فً الكبٌر: ـ أم الحارث بنت عٌاش26
 .الهٌثمً عن الطبرانً فً الصؽٌر: ـ عبد  هللا بن مسعود27
ابن حجر فً : ـ عمر بن خلدة األنصاري عن أمه مرفوعا بها28

 .المطالب العالٌة والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
ـ نافع بن جبٌرة عن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه 29

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار : وسلم

الطحاوي فً شرح معانً : ـ أم مسعود بن الحكم الزرق30ً
 .(مسعود بن الحكم الزرقً عن أمه)اآلثار

الطحاوي فً شرح معانً : ـ مسعود بن الحكم  الزرقً عن أبٌه31
 .اآلثار

ـ مسعود بن الحكم األنصاري عن رجل من أصحاب النبً صلى 32
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: هللا علٌه وسلم

أبو ٌعلى وعبد بن حمٌد وابن ابً : ـ عمر بن خلدة عن أبٌه 33
 .شٌبة وإسحاق بن راوهوٌه

 
 ونص "تحرٌم صٌام ٌوم الفطر وٌوم األضحى": حدٌث/103

عن أبً سعٌد رضً هللا تعالى عنه عن رسول هللا صلى هللا :الحدٌث
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أنه نهى عن صوم ٌومٌن ":تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم

والحدٌث تفردنا .   أخرجه البخاري ومسلم" الفطر وٌوم النحر

: كما ٌلً"اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"بإخراجه وخرجناه فً 
أخرجه مالك والشٌخان والترمذي وابن أبً شٌبة : أبو هرٌرةـ 1

. والدارمً وعنه ابن ماجه والطحاوي والبٌهقً والطٌالسً وأحمد
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً : عمر بن الخطابـ 2

 .وهو فً الصحٌحٌن.وابن ماجه والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
متفق علٌه وأخرجه الطحاوي فً شرح : أبو سعٌد الخدريـ 3

 معانً اآلثار
أخرجه مالك والشٌخان وأبو داود والترمذي وابن : أبو عبٌدـ 4

 .ماجه وابن أبً شٌبة والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً وأحمد
 أخرجه أحمد والطحاوي: علً بن أبً طالبـ 5
أخرجه أحمد والطحاوي وعنهما أبو عبٌد مولى : عثمان بن عفانـ 6

 ابن أزهر
أخرجه مسلم وابن أبً شٌبة وأحمد والطحاوي فً شرح : عابشةـ 7

 .معانً اآلثار
 .أخرجه ابن أبً شٌبة وأحمد وهو فً الصحٌحٌن: ابن عمرـ 8
 .أخرجه الطحاوي فً شرح معانً االثار: أنس بن مالكـ 9
 

أنه علٌه الصالة والسالم ارتقى درجة المنبر فقال ": حدٌث/104

آمٌن ثم ارتقى الثانٌة فقال آمٌن ثم ارتقً الثالثة فقال آمٌن، فلما 
نزل سبل عن ذلك فقال إن جبرٌل عرض لً فقال بعد من أدرك 
رمضان فلم ٌؽفر له فقلت آمٌن، فلما رقٌت الثانٌة قال بعد من 

ذكرت عنده فلم ٌصل علٌك فقلت آمٌن، فلما رقٌت الثالثة قال بعد 
تفرد " من أدرك أبوٌه عنده أو أحدهما فلم ٌدخاله الجنة فقلت آمٌن

: به الكتانً فً نظم المتناثر قلت وهو متواتر روٌناه كما ٌلً
أخرجه الحاكم وقال صحٌح اإلسناد من حدٌث كعب بن عجرة ـ 1
وابن حبان فً صحٌحه بنحوه من حدٌث مالك بن الحسن بن ـ 2

 .مالك بن الحوٌرث عن أبٌه عن جده

 ابن حبان وابن خزٌمة من حدٌث أبً هرٌرةـ 3
 والطبرانً بإسناد لٌن من حدٌث ابن عباسـ 4
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 والطبرانً بؤسانٌد أحدها حسن من حدٌث جابر بن سمرةـ 5

والطبرانً والبزار من حدٌث عبد هللا بن الحارث بن جزء ـ 6
 .الزبٌدي

 والبزار وابن النجار من حدٌث أنسـ 7
 والبزار من حدٌث عمار بن ٌاسرـ 8
 .والبخاري فً األدب والبٌهقً من حدٌث جابر بن عبد هللاـ 9
 

 
 

 

كتاب الحج والعمرة 
 

أنه علٌه الصالة والسالم عام حجة الوداع أحرم :"حدٌث /105
" بالحج قارنا

عن أم المإمنٌن حفصة بنت عمر رضً هللا عنهما : ونص الحدٌث
قالت للنبً صلى هللا  تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم ما شؤن 

إنً قلدت هدًٌ ولبدت : الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال
أخرجه البخاري وأبو داود " رأسً فال أحل حتى أحل من حج

والحدٌث تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر .والنسابً وابن ماجه
ذكر فً مواهبه نقبل عن الحافظ ابن حجر رواٌة  القران ":وقال

جاءت عن بضعة عشر صحابٌا زاد فً شرحها نقبل عنه بؤسانٌد 
قلت قد بٌنا " جٌاد ثم قال فً المواهب وعدهم ابن قٌم سبعة عشر

 "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"بعض تخرٌج أحادٌثه فً كتابنا 
: وحكمنا علٌه بالتواتر رواه

رواه البخاري ومسلم والطحاوي فً شرح  معانً اآلثار : عابشةـ 1

رواه أحمد ومسلم والطحاوي فً شرح  معانً اآلثار : ابن عباسـ 2
 وله آخر عند أحمد والترمذي وآخر عند الدارقطنً

رواه أحمد والبخاري وابن ماجه والطحاوي : عمر بن الخطابـ 3
 فً شرح  معانً اآلثار

رواه  البخاري ومسلم والطحاوي فً شرح  : علً بن أبً طالبـ 4
 معانً اآلثار
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 أخرجه الطحاوي:  عثمان بن عفانـ 5

 رواه  الطحاوي فً شرح  معانً اآلثار:عمران بن الحصٌنـ 6
 .رواه أبو داود:  البراء بن عازبـ 7
 رواه  أحمد والبخاري والنسابً عن علً: مروان بن الحكم ـ 8
 رواه مسلم وابن ماجه: أسماء بنت أبً بكرـ 9

 رواه  أحمد والبخاري ومسلم: حفصة بنت عمرـ 10
 انظره فً نظم المتناثر: أبو قتادةـ 11
 انظره فً نظم المتناثر: ابن أبً أوفىـ 12
 رواه  الطحاوي فً شرح  معانً اآلثار: أبو طلحةـ 13
 انظره فً نظم المتناثر: الهرماس بن زٌادـ 14

 رواه الطحاوي فً شرح  معانً اآلثار: أم سلمةـ 15
رواه البخاري ومسلم والطحاوي فً شرح  :  أنس بن مالكـ 16

 معانً اآلثار
 انظره فً نظم المتناثر: سعد بن أبً وقاصـ 17
 رواه  مسلم والطحاوي: جابر ـ 18
أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن حبان : ابن عمرـ 19

 والطحاوي فً شرح  معانً اآلثار
الطحاوي فً شرح   (سراقة بن مالك بن جعشم)أحمد : سراقة ـ 20

 معانً اآلثار
 الدارقطنً: أبو سعٌد  رواهـ 21

قلت  كؤنه نقله من تلخٌص الحبٌر ألن الحافظ ابن حجر، قال 
وفً الباب عن عمر  وابن عمرو وعلً وابن عباس وجابر "فٌه

وعمران بن حصٌن والبراء وعابشة وحفصة وأبً قتادة وابن أبً 
أسانٌدهم صحٌحة، قال وروى أٌضا عن : أوفى، قال ابن حزم

وفٌه أٌضا عن سعد : سارقة وأبً طلحة وأم سلمة والهرماس، قلت
. بن أبً وقاص وعثمان وؼٌرهما

 
أمره صلى هللا علٌه وسلم أصحابه عام هذه الحجة ": حدٌث/106

عن أسماء بنت أبً بكر : نص الحدٌثو "بفسخ الحج إلى العمرة

خرجنا محرمٌن فقال رسول هللا ": رضً هللا تعالى عنهما قالت
من كان معه هدي فلٌقم ":صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم
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على إحرامه ومن لم ٌكن معه هدي فلٌحلل فلم ٌكن معً هدي 

 رواه مسلم وابن ماجه وعن "فحللت وكان مع الزبٌر هدي فلم ٌحلل

قال رسول هللا صلى هللا تعالى : ابن عباس  رضً هللا عنهما قال
هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم ٌكن "علٌه وعلى آله وصحبه وسلم 

عنده هدي فلٌحلل الحل كله فإن العمرة قد دخلت فً الحج إلى ٌوم 
وقد خرجناه كما   أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً"القٌامة

: ٌلً
رواه البخاري وأبو داود ولمسلم رواٌة أخرى : جابر بن عبد هللاـ 1

. عنه
 رواه  أحمد ومسلم: أبو سعٌد الخدريـ 2

 .رواه مسلم وابن ماجه: أسماء بنت أبً بكرـ 3
 .رواه البخاري ومسلم: األسود عن عابشةـ 4
 .أحمد والبخاري وأبو داود:أنس  رواه ـ 5
البخاري ومسلم وله رواٌة أخرى عند أحمد ومسلم : ابن عباس ـ 6

 .وأبً داود والنسابً
البخاري ومسلم وله رواٌة أخرى عند أحمد وابن أبً : ابن عمرـ 7

 .شٌبة
 .رواه  أبو داود: سبرةـ 8
 .رواه  أحمد وأبو ٌعلى وابن ماجه: البراء بن عازبـ 9

 .رواه الخمسة: ببلل بن حارث المزنً ـ 10

أبو داود وله أٌضا  رواٌة أخرى عند مسلم والنسابً : أبو ذرـ 11
 .وابن ماجه

قال اإلمام أحمد عندي فً الفسخ أحد عشر حدٌثا قلت لكن حدٌث 
لم ٌكن ذلك إال للركب الذٌن كانوا مع ":أبً ذر رضً هللا عنه

والحدٌث .رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم
تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر وقال ذكر فً شرح المواهب أنه 

رواه أحد وعشرون صحابٌا لكن مذهب مالك والشافعً وأبً حنٌفة 
والجمهور أن ذلك مختصر بؤصحاب رسول هلل صلى هللا علٌه وسلم 
فً تلك السنة وأنه ال ٌجوز بعدها وقد ورد  التصرٌح بالخصوصٌة 

فً حدٌث ببلل بن الحارث المزنً مرفوعا وأبً ذر موقوفا قال 
" الولً العراقً وال ٌقول ذلك إال بالتوقٌت
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 تفرد "أنه علٌه السالم عام حجة الوداع كان راكبا:" حدٌث/107

نقل الشٌخ علً األجهوري فً :"به الكتانً فً نظم المتناثر وقال
حواشٌه على شرح مختصر خلٌل للعبلمة الخرشً عند قول خلٌل 

قلت هذا " علً األجهوري أنها متواترة أول الحج وركوب عن
تساهل منه ؼفر هللا لنا وله كل زلة ألن التواتر ال ٌثبت بقول فقٌه 
فرعً عزؾ عن كتب الحدٌث، والحقٌقة أنه الشك أن الحج راكبا 

أفضل عند المذهب المالكً فهذا إجماع من المالكٌة وتواتر 
وأحادٌث حجه راكبا إنما هً قطعة من أحادٌث حجه قارنا .منهم

.. وأحادٌث أخرى تصؾ وقوفه بعرفة ورمٌه جمرة العقبة الخ
األحادٌث الناصة على ركوبه أثناء الحج متباٌنة نذكر منها على 

 :سبٌل المثال ال الحصر  ما ٌلً

كما فً أحمد والبخاري – عن أسامة بن زٌد رضً هللا عنهما ـ 1
ومسلم والفاكهً وابن المنذر   

 .أخرجه أحمد ومسلم والنسابً: الفضل بن عباسـ 2
 .أخرجه أحمد ومسلم والبٌهقً: أم الحسٌن األخمسٌةـ 3
 .رواه  أحمد ومسلم: ابن عمرـ 4
 .أحمد ومسلم وأبو داود والبٌهقً: ابن عباس  رواهـ 5
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً : جابر بن عبد هللا ـ 6

 .والبٌهقً

أحمد والنسابً والدارمً وابن ماجه : قدامة بن عبد هللا الكبلبًـ 7
 .والبٌهقً

 .رواه أحمد وأبو داود والنسابً: علً بن أبً طالبـ 8
 .رواه أحمد وأبوداود والنسابً: أنس بن مالكـ 9

أحمد والنسابً وابن : سلمة بن نبٌط عن أبٌه نبٌط بن شرٌطـ 10
 .ماجه
 .أبو داود: سعد بن أبً وقاص  رواهـ 11
 ...رواه  أحمد الخ: جبٌر بن مطعمـ 12

 
أن وقوفه علٌه السالم بعرفة فً حجة الوداع كان :"حدٌث/ 18ي

ذكر فً إرشاد : " تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر قال"ٌوم الجمعة
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الساري فً باب ما ٌلبس المحرم من الثٌاب من كتاب الحج أنها 

"  متواترة ونصه ثبت بل تواتر أن وقوفه بعرفة كان ٌوم الجمعة
قلت هذا تساهل منه  ؼفر هللا لنا و له كل زلة ألنه لٌس بهذا ٌتم 

والحدٌث صرح ابن " تصحٌح الحدٌث وال به ٌتم الحكم بتواتره
حجر فً تلخٌص الحبٌر بصحته بل بشهرته  وقد ذكر ابن عبد البر 

. فً التمهٌد اإلجماع على ذلك وهللا الموفق
 

وقوفه علٌه السالم فً حجة الوداع على بعٌره ": أحادٌث/19ي
تفرد به .." بعرفة وقوله أي ٌوم هذا وفٌه إن دماءكم وأموالكم الخ

أبً / 1:أخرجه البخاري من حدٌث: الكتانً فً نظم المتناثر وقال
 ابن عمر بنحوه/ 3،ابن عباس/ 2، بكرة

قال العٌنً فً عمدة القاري وله طرق تؤتً قال وذكره ابن منده فً 
مستخرجه من حدٌث سبعة عشر صحابٌا قلت هذا ال ٌثبت به 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم "التواتر ٌقٌنا وأما تواتر حدٌث 
اإلشعاع واإلقناع "الحدٌث قد بٌنا تواتره فً كتابنا " علٌكم حرام

بمسابل اإلجماع وسٌتم تخرٌجه فً حٌنه وهو فً مسجد الخٌؾ 
. ال عند عرفة رؼم أنه صرح به فً حدٌث آخر.بمنى ٌوم النحر

 
رمً الجمار فً الحج بسبعٌن حصاة ٌرمً إلى :" حدٌث/20ي 

جمرة العقبة بسبع حصٌات ٌوم النحر وإحدى وعشرٌن فً كل ٌوم 

نص و "من أٌام التشرٌق إلى الجمرات الثالث إلى كل واحدة بسبع
عن عابشة رضً هللا عنها قالت أفاض رسول هللا صلى : الحدٌث

هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم من آخر ٌوم حٌن صلى 
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها لٌالً أٌام التشرٌق ٌرمً 

الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصٌات ٌكبر مع كل 
حصاة وٌقؾ عند األولى وعند الثانٌة فٌطٌل القٌام وٌتضرع 

 أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان "وٌرمً الثالثة ال ٌقؾ عندها

. وابن الجارود، والحاكم والبٌهقً
. أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم والبٌهقً: عابشة  رواهـ 1

رواه  أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال : ابن عباسـ 2
 .صحٌح على شرط الشٌخٌن وقال الذهبً على شرط مسلم
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البخاري وأبو داود وأحمد والبزار والحاكم والبٌهقً : ابن عمرـ 3

 .وابن أبً شٌبة
 .رواه  مسلم واألربعة: جابر بن عبد هللاـ 4
 .رواه أحمد: ابن عمروـ 5
رواه البخاري والكرمانً فلم ٌتحقق تواتر : الزهري مرسبل؟ـ 6

 .الحدٌث وإنما هو صحٌح مشهور
تواتر النقل ":قلت تفرد بهذا الحدٌث الكتانً فً نظم المتناثر وقال

هـ  قال الحافظ فً التخرٌج وهو كما قال وفً /بذلك قوال وفعبل
هـ قلت هذا ال /األحادٌث التً ذكرها ما ٌصرح بذلك كما سٌؤتً 

. ٌثبت به التواتر

 
أنه علٌه الصالة والسالم لم ٌزل ٌلبً بعد عرفة :" حدٌث/21ي

وقال " نظم المتناثر" تفرد به الكتانً فً"إلى أن رمى جمرة العقبة

أخٌه عبد  (3الفضل بن العباس،  (2علً بن أبً طالب،  (1: عن
عبد هللا بن مسعود، وفً شرح معانً  (5أسامة بن زٌد،  (4هللا، 

اآلثار للطحاوي ما نصه وقد جاءت عن رسول هللا صلى هللا علٌه 
 جمرة العقبة ثم يوسلم آثار متواترة بتلبٌته بعد عرفة إلى أن رم

ذكر أحادٌث من ذكرنا بؤسانٌده ثم قال فثبت تصحٌح هذه اآلثار أن 
هـ قلت هذا تساهل /وقت التلبٌة إلى أن رمى جمرة العقبة ٌوم النحر 

منه ؼفر هللا لنا وله كل زلة إذ هذا ال ٌثبت به الحكم بتواتر الحدٌث 

وإنما قد ٌحكم بتصحٌحه كما فعل الطحاوي فشتان ما بٌن التصحٌح 
. والحكم على الحدٌث بالتواتر 

 
أنه علٌه الصالة والسالم تزوج مٌمونة وهو :" حدٌث/22ي 

قال الزرقانً فً :  تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر وقال"حالل

شرح الموطإ فً نكاح المحرم من كتاب الحج، قال ابن عبد البر 
: الرواٌة بؤنه تزوجها وهو حبلل متواتر عن

رواه مسلم وأحمد وؼٌرهما  :  مٌمونةـ 1
أحمد والترمذي : أبً رافع أي مواله علٌه الصبلة والسبلمـ 2

 .والنسابً وابن خزٌمة وابن حبان
  مالك والشافعً:سلٌمان بن ٌسار موالهاـ 3
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 ٌونس بن بكٌر فً زٌادات المؽازي: ٌزٌد األصم وهو ابن أختهاـ 4

 ابن سعد: صفٌة بنت شٌبةـ 5
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر ألن الرواٌات ما عدى رواٌة مٌمونة 

بل بقٌت رواٌة عثمان بن عفان رضً هللا .وأبً رافع ظنٌة الثبوت
  .عنه لكنها ال ترقً الحدٌث إلى التواتر وهللا أعلم

 
أمره علٌه الصالة والسالم ألصحابه حٌن هل هالل :"حدٌث/23ي

ذي القعدة أن ٌعتمروا قضاء لعمرتهم التً صدهم المشركون عنها 
 تفرد به الكتانً "بالحدٌبٌة وأن ال ٌتخلؾ أحد ممن شهد الحدٌبٌة

ذكر فً المواهب اللدنٌة نقبل عن الحاكم فً ":فً نظم المتناثر وقال

 أنه تواترت األخبار بذلك لكن الحافظ لم ٌنقل هذا فً :اإلكلٌل
تخرٌج أحادٌث الرافعً إال عن رواٌة الواقدي فً المؽازي عن 

جماعة من مشابخه و الواقدي إذا لم ٌخالؾ األخبار الصحٌحة وال 
ؼٌره من أهل المؽازي عند أصحابنا اهـ فراجعه، قلت هكذا لم ٌقتنع 

. هو بتواتر هذا الحدٌث فكٌؾ ٌقنع اآلخرٌن به
 
عمرة فً رمضان تعدل ":حدٌث قال صلى هللا علٌه وسلم: 108
 إسنادا منها 15عن " قطؾ األزهار" أخرجه السٌوطً فً"حجة

 صحابٌا  12 عن "لقط الآللا"ثبلثة مرسلة لذلك أخرجه الزبٌدي فً 
قلت رواه :  عن ستة عشر"نظم المتناثر"كما أخرجه الكتانً  فً 

:  كل من
رواه  البخاري وقال الترمذي وفً الباب عنه : جابر بن عبد هللاـ 1

وابن ماجه 
 رواه  الترمذي: ٌوسؾ بن عبد هللا بن سبلمـ 2
 رواه الترمذي وقال حسن ؼرٌب وأبو داود والدارمً:  أم معقلـ 3
رواه  البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمً : ابن عباسـ 4

 وابن ماجه
 رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد :وهب بن خنٌشـ 5
 رواه الترمذي : هرم بن حبٌش وهو خطؤـ 6

 رواه  أبو داود والترمذي وابن ماجه :  أبو معقلـ 7
 رواه البزار وابن ماجه:  علًـ 8
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 رواه الطبرانً وقال الترمذي وفً الباب عنه:  أنسـ 9

 رواه  الطبرانً:ابن الزبٌرـ 10
 رواه  الطبرانً: عروة البارقًـ 11
 رواه  الطبرانً: أبو طلٌقـ 12
 رواه البؽوي وابن قانع فً معجمهما:  األحمديـ 13
 رواه سعٌد بن منصور:  بكر بن عبد هللا الخزنً مرسبلـ 14
أبو نصر محمد عبد هللا األؼٌانً فً أمالٌه : الفضل بن عباسـ 15

 .(من مرسل عكرمة و مجاهد)
 قال الترمذي و فً الباب عنه: أبو هرٌرةـ 16
 .رواه أبو ٌعلً: معقلـ 17

 
ما بٌن بٌتً ومنبري ":قال النبً صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث 109

 أخرجه السٌوطً عن أربعة لذلك لم "روضة من رٌاض الجنة

نظم " وأخرجه الكتانً فً"لقط الآللا المتناثرة"ٌخرجه الزبٌدي فً 
ما بٌن قبري بدل "عن خمسة من الصحابة قلت فً رواٌة " المتناثر

: قلت رواه" بٌتً
رواه البخاري ومسلم والترمذي ومالك وأحمد وابن : أبو هرٌرةـ 1

. حبان 
رواه البخاري ومسلم والنسابً ومالك :  عبد هللا بن زٌد المازنًـ 2

 وأحمد

 انظره فً نظم المتناثر: جابر بن عبد هللاـ 3
 .رواه  أبو ٌعلً والبزار وعنهما الهٌثمً: أبو بكر الصدٌقـ 4
 مسلم بل رواه البخاري و مسلم: عبد هللا بن زٌد األنصاريـ 5
 الترمذي وابن حبان وموارد الظمآن: علً بن أبً طالبـ 6
الطبرانً فً الكبٌر والبزار وعنهما : سعد بن أبً وقاصـ 7

 الهٌثمً
 الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً: ابن عمرـ 8
 رواه  أحمد وعنه الهٌثمً: أبو سعٌدـ 9

أحمد والطبرانً فً الكبٌر وعنهما : سهل  بن سعد الساعديـ 10

 الهٌثمً
 الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: الزبٌر بن العوامـ 11
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 الهٌثمً فً مجمع الزوابد: معاذ بن الحارثـ 12

 الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبوواقد اللٌثًـ 13
 الهٌثمً فً مجمع الزوابد عن الطبرانً:  أنس  بن مالكـ 14

ذكره : "خمسة قاببلعن قلت ختم الكتانً هذا الحدٌث بعد ما رواه 
ابن حجر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً من حدٌث أبً هرٌرة ثم قال 

وفً الباب عن أبً بكر  وعمر وعلً والزبٌر وسعد بن أبً وقاص 
وابن عمر وعبد هللا بن زٌد المزنً وأبً سعٌد الخدري وجبٌر بن 

مطعم وأبً واقد اللٌثً وزٌد بن ثابت وزٌد بن خارجة وأنس وجابر 
وسهل بن سعد وعابشة ومعاذ بن الحارث أبً حلٌمة القاري 

وؼٌرهم ذكره أبو القاسم فً تذكرته وحدٌث عبد هللا بن زٌد متفق 

وممن ورد عنهم أٌضا أم سلمة وعبد هللا بن بسر وفً : علٌه قال
التٌسٌر قال المإلؾ ٌعنً السٌوطً متواتر قلت بقى علٌنا ممن تطلع 

: على أحادٌثهم
زٌد بن  (18زٌد بن ثابت، (17جبٌر بن مطعم،  (16عمر، ـ 1

بسر، فتبٌن تواتر الحدٌث   (21أم سلمة، (20عابشة،  (19خارجة،
وقد صرح بالتواتر ابن عبد البر فً تمهٌده وبٌن أن معنى الحدٌث 

ٌفٌد أن العمل فً الروضة ٌرتفع مباشرة إلى الجنة بٌنما أعمال 
العباد تعرض كل ٌوم إثنٌن وخمٌس كما فً حدٌث أبً داود 

والترمذي وؼٌرهما، قلت إذا خبل العمل من الرٌاء وأمراض القلوب 
األخرى مع صحٌح االعتقاد وموافقة العمل لشرع هللا والخلو من 

 .البدعة وهللا أعلم
 

كتاب الذكاة 
 

 تفرد به الكتانً فً "نحر اإلبل وذبح البقر والؽنم:" حدٌث/ 24 ي

والمستحب : نظم المتناثر وقال ذكر فً الهداٌة أنها متواترة ونصه
فً اإلبل النحر وفً الؽنم والبقر الذبح لموافقة السنة المتواترة 

هـ قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وال /"وٌكره العكس لمخالفة السنة
حتى الصحة واألحادٌث لم تبلػ درجة الشهرة فكٌؾ بالتواتر وإنما 

. هً مشتهرة بٌن الفقهاء
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نظم " تفرد به الكتانً فً"ألتسمٌة عند الذكاة: "حدٌث/ 25ي

( 3أبً ثعلبة الخشنً، (2عدي بن حاتم،  (1: وقال عن" المتناثر
رافع بن خدٌج وؼٌرهم وفً اإلحٌاء فً كتاب الحبلل والحرام فً 

الكبلم على الورع ما نصه ومن ذلك الورع عن متروك التسمٌة 
وإن لم ٌختلؾ فٌه قول الشافعً ألن اآلٌة الظاهرة فً إٌجابها 

واألخبار متواترة فٌها  فإنه صلى هللا علٌه وسلم قال لكل من سؤله 
عن الصٌد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت إسم هللا فكل ونقل ذلك 

على التكرر وقد شهر الذبح بالتسمٌة وكل ذلك ٌقوي دلٌل اإلشتراط 
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر واألحادٌث وإن صحت فإنها من اآلحاد 

. وقد خرجناها فً مسابل االجماع

 
 تفرد به الكتانً "تكنوا بكنٌتً تسموا بإسمً وال: "حدٌث/ 26ي

جابر بن عبد هللا،  (2أنس بن مالك،  (1عن : فً نظم المتناثر وقال
هـ قلت وممن /ابن عباس وؼٌره (3: قال فً التٌسٌر وفً الباب عن

أبو هرٌرة وقد ساقه عند الطحاوي فً شرح معانً  (4فٌه أٌضا 
اآلثار من طرق كما ساقه من حدٌث جابر وقال عقب ذلك فقد نهى 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌتكنى بكنٌته وأباح أن ٌتسمى 
بإسمه وجاء ذلك عنه مجٌبا ظاهرا متواترا فدل ذلك على 

هـ وهللا سبحانه وتعالى أعلم قلت هذا من /خصوصٌة ما خالفه
تسامحه رضً هللا عنا وعنه والحكم على التواتر بما لم ٌبلػ الشهرة 

. أما اإلشهار والصحة فالحدٌث مشتهر وصحٌح
 

نظم "تفرد به الكتانً فً" ذكاة الجنٌن ذكاة أمه:" حدٌث/110

: قلت رواه"  فً الحدٌث المتواتر"المتناثر
سؤلنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : بلفظ: أبو سعٌد الخدريـ 1

أخرجه أبو ": كلوه إن شبتم فإن ذكاته ذكاة أمه:" عن الجنٌن فقال
داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطنً والحاكم 

 .والبٌهقً
بلفظ قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ذكاة : جابر بن عبد هللاـ 2

 أخرجه أبوداود والحاكم والبٌهقً" الجنٌن ذكاة أمه
 روواه الطبرانً:  أبو أمامة وكعب بن مالكـ 3
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 رواه الطبرانً :أبو الدرداءـ 4

 رواه  الحاكم:أبوهرٌرة ـ 5
 رواه البٌهقً: بلفظ ذكاة الجنٌن ذكاة أمه: علً بن أبً طالبـ 6
 رواه  الدارقطنً: ابن مسعودـ 7
 رواه الحاكم: أبو أٌوبـ 8
 انظره فً نظم المتناثر: البراء بن عازبـ 9

البخاري والدارقطنً والبٌهقً وقال رفعه عنه : ابن عمرـ 10
 ضعٌؾ والصحٌح موقوؾ

: قال فً بهٌمة األنعام هو الجنٌن ذكاته ذكاة أمه: ابن عباسـ 11
البٌهقً 

الطبرانً وفٌه إسماعٌل بن مسلم المكً وأبو : كعب بن مالكـ 12
 ربٌعة لكنه لم ٌتفردا  به

 رواه البٌهقً: جماعة من الصحابة موقوفاـ 13
 

كتاب الجهاد والسٌر 
 

تقدم فً كتاب اإلٌمان " ذم الخوارج واألمر بقتالهم" أحادٌث 27ي
 

ال تزال طابفة من أمتً ظاهرٌن على الحق حتى ":حدٌث / 111
عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما :نص الحدٌث " ٌؤتً أمر هللا

ال تزال ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم: قال
طابفة من أمتً ٌقاتلون على الحق، ظاهرٌن إلى ٌوم القٌامة، 

ال، إن بعضكم : تعال صل لنا، فٌقول: فٌنزل عٌسى، فٌقول أمٌرهم
 ، الحدٌث أخرجه مسلم"على بعض أمراء، تكرمة هللا هذه األمة

وعن المؽٌرة بن شعبة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا تعالى 
الٌزال طابفة من أمتً ظاهرٌن حتى ٌؤتٌهم أمر ":علٌه وسلم قال

أحمد والبخاري ومسلم والدارمً وهذا  أخرجه" هللا وهم ظاهرون

 عن "قطؾ األزهار"والحدٌث أخرجه السٌوطً فً . لفظ البخاري
والكتانً "لقط الآللا المتناثرة"اثنً عشر صحابٌا وتبعه الزبٌدي فً

: ، قلت  وهو كما قالوا، رواه16عن " نظم المتناثر"فً 
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أخرجه  أحمد والبخاري ومسلم وابن : معاوٌة بن أبً سفٌانـ 1

   .ماجه والبزار والطبرانً والهٌثمً
أحمد والبخاري ومسلم والدارمً : المؽٌرة بن شعبةـ 2
 .مسلم والحاكم وأحمد والهٌثمً عن أبً ٌعلً: جابر بن سمرةـ 3
 مسلم: معاذ بن جبلـ 4
 مسلم وأبو ٌعلً: جابر بن عبد هللاـ 5
 أحمد: زٌد بن أرقمـ 6
 أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً: أبو أمامةـ 7
 أبو ٌعلً: (مكررا)جابر بن عبد هللا ـ 8
ابن ماجه والبزار وابن حبان وموارد الظمآن : أبو هرٌرةـ 9

 والطبرانً فً األوسط
 ابن ماجه والطبرانً: مرة البهزيـ 10
 الطبرانً وابن عساكر: شرحبٌل بن السبطـ 11
 أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والحاكم:  ثوبانـ 12
 مسلم:عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 13
 مسلم: سعد بن أبً وقاصـ 14
 أحمد: مسلمة بن قفبلـ 15
أحمد وأبو داود والرامهرمزي فً : عمران بن الحصٌنـ 16

 .المحدث الفاصل والحاكم
 الطبرانً: عقبة بن عامرـ 17

 "وهم أهل الحدٌث"الترمذي وزاد عنه : علًـ 18
 ابن ماجه: أو عنٌة الخوالنًـ 19
 الخطٌب البؽدادي: قرةـ 20
 للهٌثمً. ابن حبان وموارد الظمآن: شعبة مرسبلـ 22

 
إن الكافر إذا قتل مسلما وأتلؾ ماله ثم أسلم لم : " حدٌث/28ي

 ذكر تواترها ابن تٌمٌة فً "ٌضمن ما أصابه من نفسه وماله

رسالته فً اإلحتجاج بالقدر ونصه أثناء كبلم كما أن سنة رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم المتواترة عنه مضت بؤن الكفار إذا قتلوا بعض 

المسلمٌن وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم ٌضمنوا ما أصابوه من 
قلت ال ٌثبت التواتر إال بصحة األسانٌد وكثرتها " النفوس واألموال



 Page 199 فتح الرب الساتر
 

حتى تفٌد العلم والٌقٌن وأما صحة األحادٌث المذكورة وشهرتها فهً 

أما علمت أن :"معروفة عند المحدثٌن ومنها حدٌث عمرو بن العاص
  .الحدٌث رواه مسلم وؼٌره" اإلسبلم ٌجب ما قبله

 
الخٌل معقود ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث /112

 أخرجه السٌوطً فً قطؾ "فً نواصٌها الخٌر إلى ٌوم القٌامة

 إسنادا من بٌنها مرسل وحذؾ الزبٌدي 18األزهار المتناثرة عن 
 صحابٌا 17 المتناثرة المرسل كعادته فخرجه عن "لقط الآللا"فً 

قلت رواه  :  عن تسعة عشر"نظم المتناثر"بٌنما خرجه الكتانً فً 
أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وقال الترمذي :  ابن عمرـ 1

. والنسابً وأبو نعٌم (فً الباب عنه)
فً الباب )أحمد والبخاري ومسلم وقال الترمذي :  أبو هرٌرةـ 2

 .والنسابً وأبو ٌعلً والطبرانً وعنهما الهٌثمً وأبو نعٌم (عنه
 البخاري ومسلم وكشؾ األستار والبزار: أنسـ 3
الحمٌدي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي : عروة البارقًـ 4

 .والنسابً والدارمً والطبرانً وأبو ٌعلً
والنسابً  (فً الباب)أحمد والبخاري ومسلم والترمذي : جرٌرـ 5

 والطبرانً 
أحمد وقال الترمذي وفً الباب عنه والطبرانً : جابر بن عبد هللاـ 6

 .والهٌثمً

 .أحمد والبزار وعنهما الهٌثمً: أبو ذرـ 7
وكشؾ األستار  (فً الباب عنه)أحمد وقال الترمذي : أبو سعٌدـ 8

 .والبزار
 .و نعٌمبوأ (فً الباب عنه)أحمد وقال الترمذي : أسماء بنت زٌدـ 9

 .البزار وكشؾ األستار ومجمع الزوابد: حذٌفةـ 22
 .البزار: أنسـ 23
 البزار والطبرانً و كشؾ األستار: سوادة بن الربٌع الجرمً ـ 24
 .الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: سهل بن الحنظلٌةـ 25
 .الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً: عرٌب ـ 26

 الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً: النعمانـ 27
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الطبرانً وابن حبان وموارد الظمآن والهٌثمً فً : أبو كبشةـ 28

 .المجمع
 الطبرانً: أبو أمامةـ 29
الدارقطنً : جرٌر بن وهب بن أبً شٌبة عن مكحول مرسبلـ 30

 .فً المإتلؾ والمختلؾ
 البخاري: ابن عمروـ 31
 أحمد وأبو داود: سلمة بن نفٌل السكونًـ 31
 أحمد وأبو داود: عتبة بن عبٌد السلمًـ 32
الترمذي قال وفً الباب عنه وابن حجر فً : المؽٌرة بن شعبةـ 33

 .المطالب العالٌة

 ابن حجر فً المطالب العالٌة: ابن مسعودـ 34
زاد الكتانً على ثمانٌة عشر األول جسر بن وهب وبقى علٌه ـ 35

أنس والستة األخٌرة إال عتبة بن عبٌد السلمً فتحصلنا بذلك على 
وقال الكتانً فً خبلصة هذا . خمسة وعشرٌن إسنادا وهللا الموفق

وقد جمع الدمٌاطً طرقه فً كتاب الخٌل و الخصة " الحدٌث 
الحافظ ابن حجر وزاد علٌه فً جزء لطٌؾ وممن صرح بتواتره 
أٌضا المناوي فً التٌسٌر وقال فً  فٌض القدٌر قال المإلؾ ٌعنً 

 .السٌوطً وهو متواتر، قلت وهو كذلك إن شاء هللا
 

 "الحرب خدعة":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث/113

وأخرجه الكتانً " قطؾ األزهار المتناترة"أخرجه السٌوطً فً
عن أربعة عشر والؽرٌب أنه لم ٌخرجه الزبٌدي " نظم المتناثر"فً
: رواه: فقد ؼفل عنه، وقد خرجناه كما ٌلً" لقط الآللا المتناثرة"فً 

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وقال : أبو هرٌرةـ 1
 (وفً الباب عنه )الترمذي 

أحمد والبخاري وأبو داود وقال الترمذي : علً كرم هللا وجههـ 2
 (فً الباب عنه)
 ابن ماجه والطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ابن عباسـ 3
والهٌثمً فً مجمع (فً الباب عنه)أحمد وقال الترمذي : أنسـ 4

 الزوابد
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الطبرانً والهٌثمً فً كشؾ األستار ومجمع : الحسن بن علًـ 5

 الزوابد
 (فً الباب)الطبرانً فً الكبٌر والترمذي : زٌد بن ثابتـ 6

 والهٌثمً
 الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد:  عوؾ بن مالكـ 7
الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً مجمع : نبٌط بن شرٌطـ 8

 الزوابد
 الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: النواس بن سمعانـ 9

الطبرانً بإسناد واه والبزار وعنه الهٌثمً : الحسٌن بن علًـ 10
 .فً مجمع الزوابد

الطبرانً والهٌثمً فً كشؾ األستار والبزار وعنه : ابن عمرـ 11
 مجمع الزوابد

أبو ٌعلً بإسناد واه وعنه الهٌثمً فً مجمع : عبد هللا بن سبلمـ 12
 .الزوابد

 ابن عساكر:  خالد بن الولٌدـ 13
 البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن عساكر  : جابرـ 14
 مسلم: عمرـ 15
 أحمد وأبو داود: كعب بن مالك عن أبٌهـ 16
 (فً الباب عنها)أحمد و قال الترمذي : أسماء بنت ٌزٌدـ 17
 (فً الباب عنها)ابن ماجه وقال الترمذي : عابشةـ 18

 
: نص الحدٌثو "النهً عن قتال النساء والصبٌان: "حدٌث/ 114

وجدت امرأة مقتولة فً ": عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال
بعض مؽازي النبً صلى هللا علٌه وسلم فنهى رسول هللا صلى هللا 

أخرجه أحمد والبخاري " علٌه وسلم عن قتل النساء والصبٌان

ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وفً الباب عند السٌوطً فً 
عن ستة من الصحابة لذلك لم ٌخرجه " قطؾ األزهار المتناثرة"

نظم "وأخرجه الكتانً فً" لقط الآللا المتناثرة": الزبٌدي فً
: عن سبعة" المتناثر

: قلت الحدٌث متواتر خرجناه كما ٌلً
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أخرجه  مالك وأحمد والبخاري ومسلم : عبد هللا بن عمرـ 1

وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمً والطبرانً 
. والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً 

 .أحمد والطحاوي والهٌثمً عن الطبرانً والبزار: ابن عباسـ 2
 الطبرانً والطحاوي: كعب بن مالكـ 3
الطبرانً والبزار وعنهما الهٌثمً فً مجمع : عبد هللا بن عتٌكـ 4

 الزوابد
الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً مجمع : أبو ثعلبة الخشنًـ 5

 الزوابد
 الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبو سعٌدـ 6

 .قال الترمذي فً الباب عنه وأخرجه الطحاوي: برٌدةـ 7
قال الترمذي وفً الباب عنه وكذا : رباح وقٌل رباح  بن الربٌعـ 8

 .قال الطحاوي
قال الترمذي وفً الباب عنه وكذا قال الدارمً : األسود بن سرٌعـ 9

 .والبٌهقً  والحاكم والهٌثمً عن أحمد والطبرانً
 انظره فً نظم المتناثر: الصعب بن جثامةـ 10
 مالك: عبد الرحمن بن كعبـ 11
 قال الطحاوي فً الباب عنه:رباح بن حنظلة الكاتبـ 12
 قال الطحاوي فً الباب عنه وجزم بتواتره: حنظلة الكاتبـ 13
 البٌهقً وقال  متفق علٌه: ابن كعب بن مالك عن عمهـ 14

 رواه أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبً بن كعبـ 15
وهكذا ٌتضح تواتر الحدٌث وانظر اآلن  ما ٌقع من تقتٌل النساء 

 .والصبٌان فإلى هللا المشتكً
 
نص الحدٌث عن و "من قتل دون ماله فهو شهٌد":حدٌث /115

أبً األعور سعٌد بن زٌد بن عمرو بن نفٌل أحد العشرة المشهود 
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه ":لهم بالجنة رضً هللا عنه قال

من قتل دون ماله فهو شهٌد، ومن قتل دون دمه :"وسلم  ٌقول
فهو شهٌد، ومن قتل دون دٌنه فهو شهٌد ومن قتل دون أهله فهو 

والحدٌث .  أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحٌح"شهٌد

عن ثبلثة عشر " قطؾ األزهار المتناثرة"أخرجه السٌوطً فً
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كما أخرجه الكتانً " لقط الآللا المتناثرة"صحابٌا وقلده الزبٌدي فً 

:  عن ستة عشر قلت رواه"نظم المتناثر"فً 
أخرجه مسلم وأبو نعٌم : ابن عمروـ 1
 مسلم: أبو هرٌرةـ 2
 أحمد: الحسٌن بن علًـ 3
 أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً: ابن عباسـ 4
 الطبرانً والبزار وهو فً كشؾ األستار: سعد بن أبً وقاصـ 5
الطبرانً فً األوسط و البزار وعنهما الهٌثمً فً مجمع : أنسـ 6

 الزوابد
 الطبرانً: ابن الزبٌرـ 7

 الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ابن مسعودـ 8
الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً : عبد هللا بن عامر بن كرٌزـ 9

 فً مجمع الزوابد
 الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: شداد بن أوسـ 10
 ابن راهوٌه وأحمد: علً بن أبً طالبـ 11
 ابن راهوٌه وأحمد: جابر بن عبد هللاـ 12
 ابن عساكر وقال النسابً وفً الباب عنه : سوٌد بن مقرنـ 13
 أحمد والبخاري والنسابً وابن ماجه والطبرانً  : سعٌد بن زٌدـ 14
 الطبرانً: أبو وابلـ 15
 البخاري والنسابً : ابن عمروـ 16

 ابن حجر فً المطالب العالٌة :جرٌرـ 17
 النسابً: أبو برٌدةـ 18
 النسابً: أبو جعفرـ 19

 
ركوبه صلى هللا علٌه وسلم الخٌل والبؽال فً :" حدٌث/116

عن  نص الحدٌثو" الحرب وؼٌرها الدال على إباحة ركوبها مطلقا
قال شهدت مع كثٌر بن عباس أن أباه العباس بن عبد المطلب، 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوم حنٌن فلزمت أنا وأبو سفٌان 
بن الحارث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فلم نفارقه ورسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم على بؽلته بٌضاء أهداها له فروة بن نفاثة 
". الجذامً
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 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: العباس بن عبد المطلب ـ1

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: البراء بن عازبـ 2
ؼزوة حنٌن أحمد والبزار والطبرانً : عبد هللا بن مسعودـ 3

 .والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: سلمة بن األكوعـ 4
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عقبة بن عامرـ 5
 الطحاوي. عبٌد هللا بن علً بن أبً رافع عن أبٌهـ 6
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: علً بن أبً طالبـ 7
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عبد هللا بن بشر عن أبٌهـ 8
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار :سلٌمان بن األحوص عن أمهـ 9

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على ":أنس بن مالك قال ـ10
بؽلة شهباء، فمر على حابط لبنً النجار، فإذا قبر ٌعذب صاحبه، 

لوال أن ال تدافنوا ":فحاصب، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
 . الطحاوي:"لدعوت هللا أن ٌسمعكم عذاب القبر

 .البزار:ؼزوة حنٌن: برٌدةـ 11
أبو داود والبزار والطبرانً فً : أبو عبد الرحمن الفهري- 12

فالحدٌث كما ترى تواتر وقد تفرد به الكتانً فً نظم . ؼزوة حنٌن
 تواترت :فً شرح معانً اآلثار ما نصهالطحاوي  قال كماالمتناثر 

. اآلثار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بإباحة ركوب الخٌل
 

لؽدوة فً " :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  ـ حدٌث117
 أخرجه السٌوطً فً "سبٌل هللا أو روحة خٌر من الدنٌا وما فٌها

عن ثمانٌة من الصحابة لذلك لم ٌخرجه " قطؾ األزهار المتناثرة"
نظم "لكنه أخرجه الكتانً فً " لقط الآللا المتناثرة"الزبٌدي فً 

: عن سبعة  قلت  وهو متواتر رواه" المتناثر
البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبؽوي : أنس بن مالكـ 1

 تلخٌص"وشرح السٌر الكبٌر والجامع الصؽٌر وابن حجر فً
. "الحبٌر

مالك ومسلم والترمذي والنسابً وابن حجر فً :  أبو أٌوبـ 2

 تلخٌص الحبٌر
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مالك والبخاري ومسلم والترمذي :  سهل بن سعد الساعديـ 3

 تلخٌص "والنسابً والدارمً وابن ماجه  والبؽوي وابن حجر فً
 ."الحبٌر

 .الترمذي وأحمد: ابن عباسـ 4
 البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه: أبو هرٌرةـ 5
 مالك وأحمد والطبرانً:  معاوٌة بن خدٌجـ 6
 البزار: ابن الزبٌرـ 7
 البزار والدارمً والهٌثمً:  عمران بن الحصٌنـ 8
 مالك: أبو أمامةـ 9

 الدارمً وأبو ٌعلً والبزار وعنهما الهٌثمً: الزبٌرـ 10

رواه أحمد والطبرانً وعنهما : سفٌان بن وهب الخوالنًـ 11
 الهٌثمً

 ابن حجر فً المطالب العالٌة: عمر بن الخطابـ 12
نقل ":وزاد الكتانً على السٌوطً سفٌان بن وهب الخوالنً ثم قال

المناوي أٌضا فً التٌسٌر و فً فٌض القدٌر عن السٌوطً أنه 
وهكذا بٌنا تواتره لمن ٌقول بالتواتر ألنه متفق على رواٌته " تواتر

من طرق أنس وسهل بن سعد وأبً هرٌرة ومسلم عن أبً أٌوب فً 
.  صحابٌا بعدة  أسانٌد صحٌحة فؤفاد العلم والعمل12حٌن رواه 

 
أن المتجهز للؽزو إذا حٌل بٌنه وبٌنه ٌكتب له : "حدٌث/ 29ي 

 تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر وقال "أجر الؽازي على قدر نٌته

نقل الزرقانً فً شرح الموطإ فً ترجمة النهً عن البكاء على 
المٌت من كتاب الجنابز عن ابن عبد البر أن اآلثار بذلك متواترة 

صحاح ونص ابن عبد البر فً استذكاره فً الكبلم على حدٌث مالك 
فً الترجمة المذكورة وفٌه أن التجهز للؽزو إذا حٌل بٌنه وبٌنه 

ٌكتب له أجر الؽازي وٌقع أجره على قدر نٌته واآلثار بهذا المعنى 
متواترة صحاح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم منها قوله علٌه 

السبلم من كانت له صبلة بلٌل فؽلبه علٌها نوم كتب له أجر صبلته 
وكان نومه علٌه صدقة منها حدٌث أنس عن النبً صلى هللا علٌه 

وسلم أنه قال فً ؼزوة تبوك أو ؼٌرها لقد تركتم بالمدٌنة أقواما 
ماسرتم مسٌرا وال أنفقتم من نفقة وال قطعتم من واد إال وهم معكم 
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قالوا ٌا رسول هللا و كٌؾ ٌكونون معنا وهم بالمدٌنة  قال حبسهم 

العذر وقد زدنا هذا المعنى بٌانا باآلثار فً كتاب الصبلة والحمد هلل 
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وال حتى ٌتصحح به الحدٌث " اهـ منه

. وٌشتهر مع أن الحدٌث صحٌح لسنده إال أنه بعٌد من التواتر
 
النهً عن قتل المتشهدٌن بشهادة الحق : " حدٌث/30ي 

قال ابن عبد البر فً االستذكار فً باب جامع الصبلة فً " المصلٌن

على حدٌث أولبك ٌعنً المتشهدٌن الذٌن نهانً هللا عن قتلهم  الكبلم
ما نصه وفٌه دلٌل على أن من شهد أن ال إله إال هللا وصلى لم ٌجز 

قتله إال أن ٌرتد عن دٌنه أو ٌكون محصنا فٌزنً أو ٌسعى فً 

األرض فسادا وٌخٌؾ السبٌل وٌحارب الناس على أموالهم ونحو 
هذا إلى أن قال بعد كبلم بٌان معنى هذا وقد أوضحنا ذلك إٌضاحا 

نظم "كان هذا كبلم الكتانً فً" باآلثار المتواترة فً التمهٌد عنه
اإلشعاع "ولٌس فٌه ما ٌفٌد التواتر كما بٌنا فً كتابنا " المتناثر

أنه ٌخالؾ أحادٌث فً الصحٌحٌن منها " واإلقناع بمسابل اإلجماع
أمرت أن أقاتل "حدٌث ابن عمر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وٌقٌموا 
. الحدٌث" الصبلة و ٌإتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك منعوا منى دماءهم

 
تفرد به " من قتل قتٌال له علٌه بٌنة فله سلبه: "حدٌث/ 118

:  قلت وهو حدٌث متواتر رواه"الكتانً فً نظم المتناثر

 فً أصلهالطحاوي فً شرح معانً اآلثار والبٌهقً و: أبو قتادةـ 1
: الصحٌحٌن والترمذي وقال وفً الباب عن

الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وهو فً صحٌح مسلم : أنسـ 2
 والبٌهقً

 البٌهقً فً السنن الكبرى و ؼٌره: سمرة بن جندبـ 3
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عوؾ بن مالكـ 4
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: خالد بن الولٌد ـ 5

 :زاد العراقً فً شرحه  عن 

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ابن عباسـ 6
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الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وهو فً : سلمة بن األكوعـ 7

 .صحٌح البخاري وسنن البٌهقً الكبرى 
 البٌهقً وؼٌره: جابر بن عبد هللاـ 8
 انظره فً نظم المتناثر: حبٌب بن مسلمةـ 9

: وزاد ابن حجر فً أمالٌه عن ابن الحاجب األصلً
أخرجه الطحاوي فً شرح معانً : عبد الرحمن بن عوؾـ 10

. اآلثار
 أخرجه البٌهقً وؼٌره: سعد بن أبً وقاصـ 11
 انظره فً نظم المتناثر: أبو هرٌرةـ 12
 البٌهقً فً السنن الكبرى: ابن عمرـ 13

 البٌهقً فً السنن الكبرى: حاطب بن أبً بلتعةـ 14
قال ابن حجر وأخرج البٌهقً فً هذا المعنى عدة أحادٌث ؼٌر هذا 

: لكنها مرسلة وإما موقوفة قلت رواه
قال الطحاوي فً شرح معانً اآلثار ثنا : عمر بن الخطابـ 15

سفٌان عن أٌوب، عن ابن سٌرٌن، عن أنس بن مالك، أن البراء بن 
مالك، أخا أنس بن مالك، بارز مرزبان الزأرة فطعنه طعنة، فكسر 

القربوس وخلصت إلٌه فقتله، فقوم سلبه ثبلثٌن ألفا، فلما صلٌنا 
إنا كنا ال نخمس : الصبح، ؼدا علٌنا عمر، فقال ألبً طلحة

 (وال أرانا إال خامسٌه )األسبلب، وإن سلب البراء قد بلػ ماال 
". فقومناه ثبلثٌن ألفا، فدفعنا إلى عمر رضً هللا عنه ستة آالؾ

أخرجه : معاذ بن عمرو بن الجموع- 17معاذ بن عفراء و - 16
رجل من - 18. البخاري ومسلم والبٌهقً فً السنن الكبرى وؼٌرهم

بنً هاشم أن عقٌل بن أبً طالب نفله رسول هللا صلى هللا علٌه 
صفٌة - 19، البٌهقً فً السنن:وسلم خاتما أخذه ممن قتله ٌوم مإتة

أبو عفٌر محمد بن سهٌل بن أبً - 20.البٌهقً: بنت عبد المطلب
البٌهقً : عثمان بن ٌهوذا عن رجال من قومه- 21- البٌهقً: حثمة

فالحدٌث متواتر تواترا معنوٌا إن شاء . والرجال أكثر من هذا القدر
. هللا
 

نظم " تفرد به الكتانً فً"ال هجرة بعد الفتح" حدٌث/119

مجاشع بن  (1: أورده فً األزهار من حدٌث":وقال" المتناثر
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الحارث بن  (4ؼرٌة بن الحارث، (3وأبً سعٌد،  (2مسعود، 

ابن عباس، (5فً البخاري من حدٌث  (قلت)ؼرٌة عن أربعة أنفس 
: قلت هذا ال ٌثبت به التواتر ولكن رواه ما ٌحصل به التواتر وهم

. رواه  البخاري ومسلم وأحمد: مجاشع بن مسعود- (1
. رواه  أحمد والترمذي: أبو سعٌد - (2
. رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً: ؼزٌة بن الحارث- (3
. رواه الطبرانً: الحارث بن ؼزٌة- (4
رواه البخاري ومسلم والترمذي والدارمً :  ابن عباس- (5

والنسابً وأحمد والطبرانً وعبد الرزاق الصنعانً وابن الجارود 
. والبٌهقً

. رواه البخاري موقوفا:  ابن عمر- (6
. رواه  البخاري موقوفا ومسلم: عابشة- (7
. رواه  أحمد والترمذي: ابن عمرو- (8
. رواه  أحمد والطبرانً وعنه الهٌثمً: أبو سعٌد الخدري- (9

. أحمد والنسابً وابن أبً عاصم: صفوان بن أمٌة العجمً- (10
. رواه أحمد: عبد الرحمن بن صفوان- (11
. رواه  النسابً: عمر بن الخطاب- (12
. النسابً: عبد هللا بن واقد الساعدي رواه- (13
. رواه  النسابً: حسان بن عبد هللا الضمري- (14
عبد الرزاق الصنعانً : عبد هللا بن طاووس عن أبٌه-(15

. والدارمً
رواه عبد الرزاق الصنعانً فً مصنفه :  أنس- (16
. رواه الترمذي: عبد هللا بن حبشً- (17

. قلت فتبٌن تواتره وهللا تعالى أعلم
رسالة الحثٌث "وقد خرجنا هذا الحدٌث فً فصل التخرٌج من كتابنا 

فً ضرورة التعرٌؾ بعلوم الحدٌث مقارنة بٌن تخرٌج األلبانً 
ال هجرة بعد الفتح، ولكن "وتخرٌج السٌوطً فً قطؾ األزهار 

خرجه الشٌخ ناصر الدٌن : "جهاد ونٌة ، وإذا استنفرتم فانفروا

 8:قال ص"إرواء الؽلٌل"األلبانً فً المجلد الخامس من كتابه 

( 301و 267 و208 و 2/198 )صحٌح أخرجه البخاري "
والترمذي  (2/183)والنسابً  (2480)وأبو داود  (6/28)ومسلم 
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وأحمد  (1030)وابن الجارود  (2/239)والدارمً  (1/301)

والطبرانً فً الكبٌر   (344و 316 و 335و 1/266و 226)
من طرٌق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن  (3/103/2)

ال هجرة بعد ":عباس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ٌوم الفتح
 ولٌس عند مسلم "الفتح، ولكن جهاد ونٌة، وإذا استنفرتم  فانفروا

وهو رواٌة للبخاري، وهً عند الترمذي " بعد الفتح"ؼٌره 
 ".حدٌث حسن صحٌح":وقال

حدثنً سفٌان عن : حدثنً ابن كٌسان: ورواه عبد هللا بن صالح
عمرو بن دٌنار وإبراهٌم بن مٌسرة عن  طاووس عن ابن عباس 

إنه ال : قٌل لصفوان بن أمٌة وهو بؤعلى مكة:"رضً هللا عنهما قال

ال أصل إلى بٌتً حتى أقدم المدٌنة، فقدم : دٌن لمن لم ٌهاجر، فقال
المدٌنة، فنزل على العباس بن عبد المطلب ثم أتى النبً صلى هللا 

إنه ال دٌن لمن : ما جاء بك ٌا أبا وهب؟ قال قٌل: علٌه وسلم، فقال
ارجع أبا وهب إلى :"لم ٌهاجر، فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم

أباطٌح مكة، فقروا على ملتكم،فقد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد 
وابن  (17-9/16) أخرجه البٌهقً "ونٌة، وإن استنفرتم فانفروا

. ثنا ابن كاسب به مختصرا (97/1)أبً عاصم 
وهذا إسناد جٌد، وابن كاسب هو ٌعقوب بن حمٌد، وعبد هللا : قلت

بن صالح هو أبو صالح العجلً، وكبلهما ثقة، وفً ابن كاسب كبلم 
ٌسٌر، ولما رواه شاهد من طرٌق عبد هللا بن طاووس عن أبٌه عن 

إن الجنة ال :قلت ٌا رسول هللا إنهم ٌقولون:"صفوان  بن أمٌة قال
 الحدٌث أخرجه "ال هجرة بعد فتح مكة"ٌدخلها إال مهاجر قال

. وإسناده صحٌح: قلت (3/401)النسابً وأحمد 
ن أبٌه أن ععبد هللا بن صفوان  ورواه الزهري عن صفوان بن

ال : هلك من لم ٌهاجر، قال فقلت: صفوان بن أمٌة بن خلؾ قٌل له
أصل إلى أهلً حتى آتً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فركبت 

ٌا رسول هللا : راحلتً، فؤتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقلت
زعموا أنه هلك من لم ٌهاجر، قال كبل أبا وهب، فؤرجع إلى أباطٌح 

إسناده صحٌح على : قلت (2/465 و 3/401)أخرجه أحمد " مكة

. شرط مسلم
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وللحدٌث شواهد من حدٌث عابشة وأبً سعٌد الخدري ومجاشع بن 

. مسعود
سبل رسول هللا ":أما حدٌث عابشة، فٌروٌه عطاء عنها قالت/: 3

أخرجه مسلم : فذكره بتمامه: صلى هللا علٌه وسلم عن الهجرة؟ فقال
زرت عابشة :"من طرٌق آخر عن عطاء بن أبً رباح قال (6/28)

ال هجرة الٌوم، كان : فسؤلها عن الهجرة فقالت"مع عبٌد بن عمٌر
المإمن ٌفر أحدهم بدٌنه إلى هللا وإلى رسوله مخافة أن ٌفتن 

علٌه، فؤما الٌوم، فقد أظهر هللا اإلسالم، فالمإمن ٌعبد ربه حٌث 
(. 9/17)وهكذا أخرجه البٌهقً " شاء، ولكن جهاد ونٌة

وأما حدٌث أبً سعٌد الخدري فٌروٌه أبو البحتري الطابً عن  /4
إذا جاء نصر  }لما نزلت هذه السورة ":أبً سعٌد الخدري أنه قال
قرأها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  {هللا والفتح، ورأٌت الناس

ال ":الناس حٌز، وأنا وأصحابً حٌز وقال: حتى ختمها، وقال
كذبت،وعنده : فقال له مروان"هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونٌة

رافع بن خدٌج  وزٌد بن ثابت، وهما قاعدان معه على السرٌر، 
لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا ٌخاؾ أن تنزعه : فقال أبو سعٌد

عن عرافة قومه، وهذا ٌخشى أن تنزعه عن الصدقة، فسكتا، 
" صدق: فرفع مروان علٌه الدرة لٌضربه، فلما رأٌا ذلك، قاال

 و 3/22)وأحمد  (2205و 867و 601)أخرجه الطٌالسً 
. إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن و:قلت( 5/187

أنه أتى النبً :"وأما حدٌث مجاشع، فٌروٌه ٌحً بن إسحاق عنه (5
صلى هللا علٌه وسلم بابن أخ له ٌباٌعه على الهجرة، فقال رسول 

ال بل ٌباٌع على اإلسالم، فإنه ال هجرة :"هللا صلى هللا علٌه وسلم
 3/468) أخرجه أحمد "بعد الفتح، وٌكون من التابعٌن بإحسان

: قلت. من طرٌق ٌحً بن أبً كثٌر عن ٌحً بن إسحاق (469و
وإسناده صحٌح رجاله ثقات رجال الشٌخٌن ؼٌر ٌحً بن إسحاق 

. وهو ثقة كما قال ابن معٌن وابن حبان وابن حجر
وله عن عباس طرٌق أخرى، ٌروٌه األعمش عن أبً صالح عنه 

". بسند رجاله ثقات (97/1)أخرجه ابن أبً عاصم : مرفوعا
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قطؾ "قلت والحدٌث أخرجه  جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه 

وخرجناه فً " نظم المتناثر"وأخرجه الكتانً فً " األزهار المتناثرة
: كما ٌلً" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"كتابنا 

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم كما أخرجه : مشاجع بن مسعودـ 1
 .ابن حبان وقال الترمذي وفً الباب عن مجاشع

 ".مجمع الزوابد"الطبرانً وعنه الهٌثمً فً: ؼزٌة بن الحرثـ 2
أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسابً والدارمً : ابن عباسـ 3

 .وابن الجارود والصنعانً والطبرانً والبٌهقً وابن أبً عاصم
 .البخاري موقوفا: ابن عمرـ 4
 .الطبرانً: الحارث بن ؼزٌةـ 5

 .البخاري موقوفا ومسلم مسندا ومرفوعا وكذلك البٌهقً: عابشةـ 6
 .أحمد وقال الترمذي وفً الباب عن ابن عمرو: ابن عمروـ 7
مجمع "أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً فً: أبو سعٌد الخدريـ 8

 .وكذلك عزاه األلبانً ألبً داود الطٌالسً" الزوابد
 .أحمد والنسابً وابن أبً عاصم: صفوان بن أمٌة  العجلًـ 9

 .أحمد: عبد الرحمن بن صفوانـ 10
 .قال النسابً وفً الباب عن عمر: عمر بن الخطابـ 11
قال النسابً وفً الباب عن عبد هللا : عبد هللا بن واقد الساعديـ 12

 بن واقد السادي
قال النسابً عن حسان بن عبد : حسان بن عبد هللا الضمريـ 13

 هللا الضمري
 .عبد الرزاق الصنعانً والدارمً: عبد هللا بن طاوس عن أبٌهـ 14
 .عبد الرزاق الصنعانً فً مصنفه: أنس/ 15
قال الترمذي وفً الباب عن عبد هللا بن : عبد هللا بن حبشً/ 16

 .حبشً
فتبٌن تواتر الحدٌث وأن تخرٌج األلبانً كان ٌمتاز بالنقص لتواتر 

 . الحدٌث
 

تفردنا بإخراجه والحكم علٌه : للفرس سهمان: حدٌث – 120

 :بالتواتر
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أن النبً صلى هللا تعالى علٌه ":عن ابن عمر رضً هللا عنهما (ـ 1

للفرس : أسهم للفارس ثالثة أسهم"وعلى آله وصحبه وسلم 
 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن "سهمان وللراجل سهم

. ماجه وأحمد
 .رواه  أحمد والنسابً: الزبٌر بن العوام (ـ 2
 .رواه  أحمد وأبو داود: عمرو بن محصن (ـ 3
 .رواه الدارقطنً وأبو ٌعلى والطبرانً: أبو رهم (ـ 4
 .رواه الدارقطنً والطبرانً: أبو كبشة األنماري (ـ 5
 .رواه الدارقطنً وله آخر عند أبً ٌعلى: ابن عباس (ـ 6
 .رواه الدارقطنً:  خالد الحذاء (ـ 7

 .رواه البخاري ومسلم:  أنس (ـ 8
 .رواه  البخاري ومسلم: عروة بن جعد البارقً (ـ 9

 .رواه  الترمذي و النسابً: أبو هرٌرة (ـ 10
 .رواه أبو داود: عتبة بن عبد (ـ 11
 .رواه مسلم وأبو داود: جرٌر (ـ 12
 .رواه  أحمد: جابر (ـ 13
 .رواه أحمد:  أسماء بنت ٌزٌد (ـ 14
 .رواه  أحمد والبزار: حذٌفة (ـ 15
 .رواه الطبرانً بسند فٌه ضعؾ: زٌد بن ثابت (ـ 16

 
تفردنا بإخراجه والحكم علٌه : اتخاذ راٌة  فً الجهاد: حدٌث/ 121

 .، وسٌتبٌن تواتر الحدٌث عند التخرٌج إن شاء هللا تعالىبالتواتر
كانت راٌة النبً صلى هللا :"ابن عباس رضً هللا عنهما قال (ـ 1

 "تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم سوداء ولواإه أبٌض

. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو ٌعلى والطبرانً
 .رواه أحمد وابن ماجه:  الحرث بن حسان (ـ 2
البراء بن عازب رضً هللا عنه سبل عن راٌة رسول هللا  (ـ 3

 "كانت سوداء مربعة نمرة: صلى هللا علٌه وسلم ما كانت؟ قال

 .أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي

قال الترمذي وفً الباب عن علً والحرث بن حسان :علً (ـ 4
 .وابن عباس
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ألعطٌن الراٌة ":إن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال":سلمة قال (ـ 5

أخرجه " رجال ٌحب هللا ورسوله وٌحبه هللا ورسوله فؤعطاها علٌا

 . وؼٌرهماالبخاري ومسلم
 .ابن السكن: ٌزٌد بن جابر الؽفاري (ـ 6
 .النسابً وحسنه المنذري وصححه ابن القطان: أنس (ـ 7
 .يرواه  ابن عد: أبو هرٌرة (ـ 8
 .رواه  أبو ٌعلى: برٌدة (ـ 9

 .رواه  أبو داود: سماك عن رجل من الصحابة (ـ 10
 .أحمد وأبو ٌعلى والبزار والطبرانً: عمار بن ٌاسر (ـ 11
 .البخاري فً فتح مكة: مروان (ـ 12

 .البخاري فً فتح مكة: المسور (ـ 13
 .الطبرانً فً المعاجم الثبلثة: جابر بن عبد هللا (ـ 14
 .رواه الطبرانً:  مزبدة العبدي (ـ 15
 .رواه الطبرانً: كرٌم بن سلمة (ـ 16

 
تفردنا : نهٌه صلى هللا علٌه وسلم عن المثلة: حدٌث- 122

. بإخراجه والحكم علٌه بالتواتر
ثنا إسماعٌل بن راشد : ـ عن علً كرم هللا وجهه ورضً هللا عنه1

كان من حدٌث عبد الرحمن بن ملجم فً قتله علً بن أبً : قال
ولما أدخل ابن ملجم :، وفً آخرها، قال{ذكر القصة بطولها}طالب 

على علً بعد أن ضربه بالسٌؾ على قرنه وأوقؾ بٌن ٌدٌه 
ٌا عدو هللا ما الذي حملك على ما صنعت؟ ألم : مكتوفا، قال له

إن بقٌت رأٌت : أحسن إلٌك، ألم أفعل بك كذا، وكذا؟ ثم قال للحسن
ضربه، وال تمثل به، افٌه برأًٌ، وإن هلكت من ضربتً هذه، ؾ

فإنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نهى عن المثلة، ولو 
اخترت هذا الحدٌث ألنه وقد .  أخرجه الطبرانً"بالكلب العقور

وصٌة من علً كرم هللا وجهه فً آخر وقت من حٌاته وفً حالة 
ؼضب وٌؤس من الحٌاة فٌما ٌخص بمعاملة عدوه الذي قضى على 

. حٌاته

 بلفظ  آخر دون القصة .أخرجه البخاري ومسلم: ـ أنس2
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لعن رسول  هللا صلى هللا علٌه وسلم ":البخاري بلفظ: ـ ابن عمر3

 .وله آخر عند أحمد والحاكم" من مثل بالحٌوان
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":بلفظ: ـ سمرة بن جندب4

 ".ٌحث على الصدقة وٌنهى عن المثلة

 .البخاريأخرجه : ـ عبد هللا بن ٌزٌد األنصاري5
 .ابن أبً شٌبةأخرجه : ـ خالد6
 .ابن أبً شٌبةأخرجه : ـ عمران بن حصٌن7
 .ابن أبً شٌبةأخرجه : ـ شعبة بن المؽٌرة8
 .الطبرانً أخرجه : ـ الحكم بن عمٌر وعابذ بن قرظ9

 .الطبرانًأخرجه : ـ أبو أٌوب األنصاري10

 .الطبرانًأخرجه : ـ عابذ بن قرظ 11
 
 
 
 

كتاب اإلمامة 
 

األبمة من ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث/123
 عن ثبلثة "قطؾ األزهار المتناثرة" أخرجه السٌوطً فً "قرٌش

:  هم

أحمد وأبو ٌعلً والبزار وعنهم الهٌثمً فً مجمع :أبو برزة ـ 1
. الزوابد

أحمد والطبرانً والطٌالسً وابن عساكر وأبو نعٌم وأبو : أنسـ 2
 .ٌعلً والهٌثمً والدوالبً  وابن أبً عاصم والبٌهقً والحاكم

 .الطبرانً والطٌالسً وابن أبً عاصم والبٌهقً: علًـ 3
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وإن كانت األحادٌث كلها متفق على 
صحتها وهذا تساهل من السٌوطً لذلك لم  ٌخرجه الزبٌدي فً 

إال أنه أخرجه " لقط الآللبً المتناثرة من األحادٌث المتواترة"كتابه 
قلت : الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر عن ستة عشر

 .رواه إضافة إلى ما تقدم
 .أحمد والبخاري ومسلم بمعناهأخرجه : أبو هرٌرةـ 4
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 .أحمد وفٌه انقطاع: أبو بكر الصدٌقـ 5

 أحمد: كعب بن عجرةـ 6
 البخاري ومسلم: ابن عمرـ 7
 أحمد والترمذي والنسابً: عمرو بن العاصًـ 8
 البخاري: معاوٌةـ 9

 أحمد: سعد بن أبً وقاصـ 10
 

: قلت زاد الكتانً الستة التالٌة
انظره فً نظم المتناثر : جبٌربن مطعمـ 11
 انظره فً نظم المتناثر: عبد هللا بن الساببـ 12

 انظره فً نظم المتناثر: عبد هللا بن  منطبـ 13
 ابن شهاب ببلؼاـ 14
 :أبو بكر بن  سلٌمان بن أبً حثمة مرسبلـ 15
 انظره فً نظم المتناثر: أخرجه مسلم: جابر بن عبد هللا ـ 16

قال ابن حجر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً وقد : "ثم قال الكتانً
هـ وفً /جمعت طرقه فً جزء منفرد عن نحو من أربعٌن صحابٌا

األمالً له أما أحادٌث األبمة من قرٌش فوقع لنا من حدٌث علً 
بلفظه وكذا من حدٌث أنس ووقع لنا معناه عن عدد كثٌر من 

الصحابة ثم ساق أحادٌثهم فانظره وسبق عنه فً فتح الباري عده 
من المتواتر أٌضا وأقره السخاوي فً فتح المؽٌث وؼٌره وأما قول 

". الحافظ العبلء لم أجده فذهول وؼفلة عظٌمة
 

 "األمر بالطاعة لؤلبمة والنهً عن الخروج علٌهم":حدٌث/ 124

ذكر ":من دون دلٌل واكتفى بقوله" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً 
العبرة فً ما جاء فً الؽزو "أبو الطٌب القنوجً فً تؤلٌؾ سماه 

أنها متواترة فً وجوب الطاعة لؤلبمة وهً " والشهادة والهجرة
كثٌرة جدا وال ٌجوزالخروج على طاعتهم بعد ما حصل االتفاق 

هـ إلى ؼٌر ذلك /"علٌهم ما أقاموا الصبلة ولم ٌظهروا كفرا بواحا
من االستشهاد بنصوص القنوجً قلت وقد ذكر االجماع الحافظ ابن 

وقد خرجنا "  فً مسابل اإلجماعاإلقناع"القطان الفاسً فً كتابه 



 Page 216 فتح الرب الساتر
 

اإلشعاع واإلقتاع بمسابل "األحادٌث المإٌدة لئلجماع فً كتابنا 

:  كما ٌلً" اإلجماع
علٌكم بالسمعة والطاعة وإن تؤمر علٌكم : "العرباض بن سارٌةـ 1

. أخرجه أبو داود والترمذي" عبد حبشً
فؤما من ابتؽى وجه هللا "النسابً وأبو داود و فٌه: معاذ بن جبلـ 2

وأطاع اإلمام وأنفق الكرٌمة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر 
 ".كله
آمركم أن تعبدوا هللا وال تشركوا به "ابن حبان وفٌه : أبو هرٌرةـ 3

شٌبا وأن تعتصموا بحبل هللا جمٌعا وال تفرقوا وأن تطٌعوا لمن واله 
 "هللا علٌكم أمركم

ثبلث خصال ال "ابن حبان وابن عبد البر وفٌه : زٌد بن ثابتـ 4
إخبلص العمل هلل ومناصحة والة األمر، : ٌؽل علٌهن قلب مسلم أبدا

 "ولزوم الجماعة
 ".جامع بٌان العلم"ابن عبد البر فً: ابن مسعودـ 5
وفً لفظ البخاري وابن " جامع بٌان العلم"ابن عبدالبر فً : أنسـ 6

إسمعوا وأطٌعوا وإن استعمل علٌكم عبد حبشً كؤن رأسه " "ماجه
 "زبٌبة

 .ابن عبد البر: أبو موسىـ 7
 .الطٌالسً وأحمد: أبو بكرةـ 8
اتقوا ":الترمذي وابن حبان والحاكم وأحمد بلفظ: سلٌم بن عامرـ 9

هللا ربكم وصلوا خمسكم وأقٌموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم 
 "وأطٌعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم

 .الترمذي وابن حبان والحاكم باللفظ الذي قبله: أبو أمامةـ 10
اسمعوا وأطٌعوا، فإن ":مسلم والترمذي بلفظ: وابل بن حجرـ 11

 ".ما علٌهم ما حملوا وعلٌكم ما حملتم

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن : ابن عمرـ 12
 ماجه وأحمد والبؽوي

البخاري ومسلم وأحمد والطبرانً فً الكبٌر : ابن عباسـ 13
 .والدارمً والبٌهقً والبؽوي

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والبٌهقً : حذٌفة بن الٌمانـ 14
 .والبؽوي وؼٌرهم
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تقرد  حدٌث إرساله صلى هللا علٌه وسلم اآلحاد إلى اآلفاق  /125

:  قلت وهو كذلك متواتر ونصه"نظم المتناثر"به الكتانً فً 
خرج :"عن المسور بن مخرمة كما فً الطبرانً  وؼٌره (ـ 1

إن هللا بعثنً : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى أصحابه فقال
للناس كافة فؤدوا عنً وال تختلفوا علً، فبعث عبد هللا بن حذافة 

إلى هوذه بن علً بالٌمامة،والعالء  إلى كسرى، وسلٌط بن عمرو
بن الحضرمً إلى المنذر بن ساوي بهجر، وعمرو بن العاص إلى 
جٌفر، وعباد أبنً الجلندي بعمان، ودحٌة إلى قٌصر، وشجاع بن 

وهب إلى أبً شمر الؽسانً، وعمرو بن أمٌة إلى النجاشً، 

فرجعوا جمٌعا قبل وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم ؼٌر عمرو بن 
 قال ابن حجر وزاد أصحاب السٌر أنه بعث المهاجر بن "العاص

أبً أمٌة بن الحارث بن عبد كبلل وجرٌر إلى ذي الكبلع، والسابب 
 .إلى مسٌلمة، وحاطب بن أبً بلتعة إلى المقوقس

بعث عبد هللا بن حذافة السهمً إلى : ومن حدٌث ابن عباس (ـ 2
 .كسرى كما فً صحٌح البخاري كتاب المؽازي

ومن رواٌة أبً سفٌان بن حرب بعث دحٌة بن خلٌفة الكلبً  (ـ 3
 .إلى قٌصر كما فً صحٌح البخاري من كتاب بدء الوحً

 .مسلم فً صحٌحه وابن حبان فً صحٌحه: ومن رواٌة أنس (ـ 4
 .البزار فً مسنده: دحٌة الكلبً (ـ 5

قال أبو حاتم : ابن حبان: رجل أشعث الرأس إلى بنً زهٌر (ـ 6
 .هذا النمر بن تولب الشاعر

عمرو بن حزم من رواٌة أبً بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  (ـ 7
ابن : عن أبٌه عن جده أنه بعثه صلى هللا علٌه وسلم  إلى الٌمن

 .حبان
 .البخاري مع فتح الباري: ابن المسٌب (ـ 8
 انظره فً فتح الباري البن حجر: عبد هللا بن حذافة (ـ 9

 .البخاري: أبوبكرة الثقفً (ـ 10
الواقدي  فً  المؽازي كما فً فتح : الشفاء بنت عبد هللا (ـ 11

 .الباري
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كتاب النبً : باب: راجع فتح الباري على البخاري: السابب (ـ 12

 .صلى هللا علٌه وسلم إلى كسرى وقٌصر
 

" بذل النصٌحة لؤلبمة وؼٌرهم من المسلمٌن"/ 125

قال أبو الطٌب فً كتابه : "وقال" نظم المتناثر"تقرد به الكتانً فً
المذكور ما نصه وٌجب أٌضا بذل النصٌحة لؤلبمة لما ثبت فً 
الصحٌح من حدٌث تمٌم الداري أن الدٌن النصٌحة هلل ولرسوله 

ولؤلبمة المسلمٌن واألحادٌث الواردة فً مطلق النصٌحة متواترة 
قلت هذا ال ٌثبت " وأحق الناس بها األبمة وهللا سبحانه وتعالى أعلم

قلت وهو كذلك متواتر . به التواتر ٌقٌنا واألحادٌث صحٌحة مشهورة

 :منهانذكر لكن ألفاظه متباٌنة 
لمن ٌا :  قلنا"الدٌن النصٌحة:"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 " ولرسوله وألبمة المسلمٌن وعامتهمولكتابه هلل "رسول هللا؟ قال 

: رواه كل من
أخرجه البخاري تعلٌقا مجزوما به فً : أبً رقٌة تمٌم الداري (ـ 1

آخر كتاب اإلٌمان ومسلم وأبو عوانه وأبو داود والنسابً وأحمد 
. وابن نصر فً الصبلة وأبو نعٌم األصبهانً

أحمد والنسابً والترمذي وابن نصر فً الصبلة : أبو هرٌرة (ـ 2
 .وأبو نعٌم

الدارمً،وابن نصر والبزار فً زوابد مسنده وأبو : ابن عمر (ـ 3

 .الشٌخ فً التوبٌخ
أحمد بسند فٌه إبهام والبزار وابن حبان وأخرجه : ابن مسعود (ـ 4

الضٌاء فً المختارة والبخاري فً التارٌخ وأبو ٌعلى الموصلً فً 
 .مسنده

الطبرانً فً : ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (ـ 5
 .األوسط وفً سنده أٌوب بن سوٌد وهو ضعٌؾ

باعٌت رسول هللا صلى هللا علٌه "بلفظ : جرٌر بن عبد هللا (ـ 6
 أخرجه "وسلم على إقام الصالة وإٌتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

 .الشٌخان وابن حبان وؼٌرهم
ثالث ال ": أبو سعٌد الخدري أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال (ـ 7

النصٌحة هلل ولرسوله ولكتابه : ٌؽل علٌهن قلب امرئ مسلم
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 الدارقطنً فً األفراد والبزار بسند ومتن ؼٌر "ولعامة المسلمٌن

 .هذا
عن الحكم بن أبً ٌزٌد عن أبٌه رضً هللا عنه عن النبً صلى  (ـ 8

 أحمد "إذااستنصح أحدكم أخاه  فلٌنصح له":هللا علٌه وسلم قال

 .وفٌه عطاء بن السابب
من ال :"حذٌفة بن الٌمان عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال (ـ 9

ٌهتم بؤمور المسلمٌن فلٌس منهم، ومن لم ٌمس وٌصبح ناصحا 
 "هلل ولرسوله ولكتابه وإلمامه ولعامة المسلمٌن فلٌس منهم

 .الطبرانً فً الصؽٌر واألوسط وفٌه عبد هللا بن أبً جعفر الرازي
جبٌر بن مطعم أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نص علٌها فً  (ـ 10

 .أحمد والدارمً: خطبة الوداع بمسجد الخٌؾ
إن هللا ٌرضى : أبو هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال (ـ 11

ٌرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شٌبا، وأن : الكم ثالث
تعتصموا بحبل هللا جمٌعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله هللا 

 .مسلم وابن حبان"أمركم 
قال هللا عز ":أبو أمامة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال (ـ 12

 أحمد وفٌه علً بن "أحب ما تعبدنً به عبدي النصح لً: وجل

 .وهللا تعالى أعلمٌزٌد األلهانً وهو ضعٌؾ وفً الباب زٌادة 
 

كتاب األشربة واألطعمة 
 

عن : نص الحدٌثو"تحرٌم أكل لحم الحمراألهلٌة":حدٌث /126
حرم رسول هللا صلى هللا ":أبً ثعلبة الخشنً رضً هللا عنه قال

" علٌه وسلم لحوم الحمر األهلٌة ولحم كل ذي ناب من السباع

رواه أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي وهذا لفظ أحمد وعن البراء 
نهانا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ٌوم خٌبر عن ":بن عازب

 أخرجه البخاري ومسلم "لحم الحمر اإلنسٌة نضٌجا ونٌا

والطحاوي، وقد سبقنا إلٌه الكتانً فً نظم المتناثر وقد تفرد به من 
اإلشعاع "بٌن من ألفوا فً المتواتر وكان تخرٌجنا فً كتابنا 

أحسن من تخرٌج الكتانً وقد قال هللا جل " واإلقناع بمسابل اإلجماع
نقل فً ": قال الكتانً{*قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقٌن*:}وعبل
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فتح الباري فً باب لحوم الحمر األهلٌة من كتاب الصٌد والذبابح 

وقد جاءت اآلثار عن :عن الطحاوي أنها متواترة ونص الطحاوي
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مجٌبا متواترا بنهٌه عن أكل لحوم 

علً بن أبً طالب،  (1: الحمر األهلٌة ثم ذكرها بؤسانٌد من حدٌث
جابر بن  (5أبً سلٌط البدري،  (4ابن عمر،   (3ابن عباس،  (2

الحكم بن   (8ابن أبً أوفى،  (7البراء بن عازب،  (6عبد هللا،
أبً  (11أنس بن مالك،  (10أبً هرٌرة،  (9عمرو الؽفاري، 
سلمة بن األكوع،  اثنى عشر نفسا ثم قال  (12ثعلبة الخشنً ، 

فكانت هذه اآلثار قد تواترت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
بالنهً عن أكل لحوم الحمراألهلٌة فكان أولى األشٌاء بنا أن نحمل 

حدٌث ؼالب بن األبجري فً إباحتها على ما وافقها ال على ما 
هـ  وفً تخرٌج أحادٌث الرافعً للحافظ ابن حجر أن /خالفها 

أحادٌث النهً عنها واردة من حدٌث جابر وابن عمر وابن عباس 
وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن األكوع وأبً ثعلبة وعبد هللا بن 
أبً أوفى وزاهر األسلمً وأبً هرٌرة والعرباض بن سارٌة وخالد 

بن الولٌد،وعمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده والمقدام بن معدي 
وفً الباب أٌضا عن  (قلت)كرب والحكم بن عمرو الؽفاري فانظره 

أبً أمامة الباهلً أخرجه ابن أبً شٌبة ومكحول مرسبل أخرجه 

قل ال أجد عبد الرزاق فً المصنؾ راجع الدر المنثور لدى قوله 

 اآلٌة قلت والتخرٌج المقنع الذي ٌثبت تواتر  فٌما أوحً إلً

: الحدٌث هو
أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً وابن ماجه : خالد بن الولٌدـ 1

.  فً الصحٌحٌنوأصلهوالطحاوي 

 البخاري ومسلم والطحاوي: البراء بن عازبـ 2
 أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي وابن حجر:  جابر بن عبد هللاـ 3
أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي وابن : علً بن أبً طالبـ 4

 حجر
 أحمد والبخاري ومسلم والنسابً وابن ماجه:عبد هللا بن عمرـ 5
 أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي وابن حجر: أبو ثعلبةـ 6
 أحمد بسند صحٌح والطحاوي وابن حجر:  عبد هللا بن أبً أوفىـ 7
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الطبرانً وعنه الهٌثمً وفٌه ٌحى بن أبً أنٌسة وهو :  كعبـ 8

 متروك
 وفٌه داود بن :الطبرانً وعنه الهٌثمً وقال: معقل بن ٌسارـ 9

 ٌسار ولم أعرفه وبقٌة رجاله ثقات
أحمد بسند صحٌح وعنه ابن كثٌر فً :  كربيالمقدام بن معدـ 10

 .جامع المسانٌد والسنن والطحاوي وابن حجر
جامع المسانٌد البن كثٌرعن أحمد بن حنبل : أبو سلٌط البدريـ 11

 والطحاوي وابن حجر فً المسند
 .جامع المسانٌد والسنن عن أحمد بن حنبل: عبد هللا بن عمروـ 12
جامع المسانٌد والسنن عن الطبرانً بسند : عبد هللا بن عباسـ 13

 .جٌد
 أحمد وعنه المسند الجامع: أبو سعٌد الخدريـ 14
 .أحمد والبخاري ومسلم والنسابً وابن ماجه: أنس بن مالكـ 15

الهروي والطبرانً وابن أبً : قلت والحدٌث أخرجه أٌضا كل من
شٌبة، والحمٌدي والدارقطنً، ومنصور بن سعٌد والخطٌب 

. البؽدادي، والبٌهقً وابن عبد البر
الطحاوي وابن حجر  : أبو أمامة الباهلًـ 16
الطحاوي وابن حجر  : العرباض بن سارٌةـ 17
 

 
:   ونص الحدٌث"تحرٌم الخمر: "أحادٌث (ـ 127

سمعت رسول هللا صلى هللا ":عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال (ـ 1
ٌا أٌها الناس إن هللا ٌبؽض الخمر ولعل هللا ":علٌه وسلم ٌقول

سٌنزل فٌها أمرا فمن كان عنده منها شًء فلٌبعه ولٌنتفع به قال 
فما لبثنا إال ٌسٌرا حتى قال صلى هللا علٌه وسلم إن هللا حرم الخمر 

: فمن أدركته هذه اآلٌة وعنده منها شًء فال ٌشرب وال ٌبع قال
رواه " ستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدٌنة فسفكوهاؾ

 .مسلم وؼٌره
من شرب الخمر ثم لم ":وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال (ـ 2

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو  " ٌتب منها حرمها فً اآلخرة
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نزل تحرٌم ":داود والنسابً وابن ماجه وللبخاري رواٌة بلفظ

 ".الخمر

قال رسول هللا صلى هللا : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال (ـ 3
رواه ابن ماجه، وفً الباب " مدمن الخمر كعابد وثن" :علٌه وسلم

 :عن
 .أحمد ومسلم والنسابً: ابن عباس (ـ 4
 .رواه الترمذي وصححه: علً (ـ 5
 .أحمدرواه : ابن عمرو (ـ 6
 ".إن الخمر حرمت":أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: أنس (ـ 7

أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً وابن : النعمان بن بشٌر (ـ 8

 .ماجه
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : جابر بن عبد هللا (ـ 9

والنسابً وابن ماجه والبٌهقً وابن الجارود وأبو ٌعلى والطبرانً 
 .وأحمد وؼٌرهم

 .أحمد والطبرانً فً الكبٌر واألوسط: كٌسان (ـ 10
أحمد بإسناد فٌه شهر بن حوشب والطبرانً فً : تمٌم الداري (ـ 11

 .الكبٌر
أخرجه الطبرانً فً األوسط والبزار بسند : عثمان بن عفان (ـ 12
 .جٌد

قلت وبقٌة تخرٌج الحدٌث ستؤتً فً كتاب البٌوع فً تحرٌم بٌع 

وقال ذكر فً الهداٌة أنها " نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً. الخمر
 وقد جاءت السنة متواترة أن النبً صلى هللا علٌه :متواترة ونصه

 هـ وهً كثٌرة مشهورة/نعقد اإلجماع  اوسلم حرم الخمر وعلٌها
وانظر تخرٌج أحادٌث الهداٌة البن حجر وؼٌره وفً أوابل 

 سنة : والسنة تنقسم على أربعة أقسام:المقدمات البن رشد ما نصه
ال ٌردها إال كافر ٌستتاب فإن تاب وإال قتل وهً ما نقل بالتواتر 

فحصل العلم به ضرورة كتحرٌم الخمر وأن الصلوات خمسة وأن 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمر باألذان وأن القبلة هً الكعبة 

 قلت هذا ال ٌتم به الحكم "هـ المراد منه وانظر تمامه/وما أشبه ذلك 
قل هاتوا برهانكم *:}على تواتر الحدٌث فاهلل سبحانه وتعالى ٌقول



 Page 223 فتح الرب الساتر
 

 إال أن الحدٌث متواتر وقد بٌنا تواتره فً كتابنا {*إن كنتم صادقٌن

. "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"
 

نص و "النهً عن أكل كل ذي ناب من السباع:"أحادٌث/ 128
نهى رسول هللا صلى هللا ":عن ابن عباس رضً هللا عنهما: الحدٌث

" علٌه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطٌر

الحدٌث  تفرد . أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه
( 2علً بن أبً طالب،  (1:نظم المتناثر وقال عن"به الكتانً فً 

 (6خالد بن الولٌد، (5أبً هرٌرة،  (4أبً ثعلبة،  (3ابن عباس،
العرباض  (8جابر بن عبد هللا،  (7 كرب الكندي، يالمقدام بن معد

أبً أمامة الباهلً ومكحوال مرسبل وؼٌرهم وفً  (9بن سارٌة، 
قد قامت الحجة عن رسول " :شرح معانً اآلثار للطحاوي ما نصه

هللا صلى هللا علٌه وسلم بنهٌه عن أكل كل ذي ناب من السباع 
هـ قلت هذا ال ٌثبت به التواتر إال إذا /وتواترت بذلك اآلثار عنه 

اإلشعاع "ثبتت صحة الطرق كلها والحدٌث قد خرجناه فً كتابنا 
فقد رواه كما تقدم فً حدٌث تحرٌم " واإلقناع بمسابل اإلجماع

. الحمر األهلٌة ألنه حدٌث واحد 
قال رسول هللا صلى هللا : عن خالد بن الولٌد رضً هللا عنه قال

حرام علٌكم الحمر األهلٌة وكل ذي ناب من السباع، ":علٌه وسلم
. متفق علٌه" وكل ذي مخلب من الطٌر

مالك وأحمد والشٌخان واألربعة والدارمً : أبو ثعلبة الخشنً (ـ 1
. والبٌهقً والطحاوي والطٌالسً وابن الجارود وأبو نعٌم

ومسلم والترمذي وتالختري مالك والشافعً وأحمد : أبو هرٌرة (ـ 2
 .والنسابً وابن ماجه والبٌهقً وابن حبان

أحمد والترمذي والبزار والطبرانً وأصله : جابر بن عبد هللا (ـ 3
 .فً الصحٌحٌن

أحمد وأبو داود والنسابً والدارقطنً : خالد بن الولٌد (ـ 4
 .والبٌهقً

أحمد وأبو داود والطحاوي :  كربيالمقدام بن معد (ـ 5

 .والدارقطنً والبٌهقً
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ومسلم وأبو داود والنسابً والبخاري أحمد : ابن عباس (ـ 6

 .والدارمً وابن ماجه والطحاوي وابن حبان
 .أحمد والترمذي: العرباض بن سارٌة (ـ 7
 .أحمد والطحاوي وأصله فً الصحٌحٌن: علً  (ـ 8
أبو بكر بن أبً شٌبة وعنه البوصٌري فً زوابد : أبو أمامة (ـ 9

 .العشرة وابن حجر فً المطالب العالٌة
مسدد بن مسرهد، والحمٌدي، وأبو بكر بن أبً : أبو الدرداء (ـ 10

شٌبة وأحمد بن منٌع وأبو ٌعلى الموصلً وأحمد بن حنبل انظره فً 
 .إتحاؾ الخٌرة المهرة للبوصٌري

قلت فتبٌن تواتره ألنه متفق علٌه من خمس طرق ورواه عشرة 

. بؤسانٌد جٌاد
 

" تحرٌم لباس الذهب والحرٌر على ذكور المسلمٌن":  حدٌث/129

: تفرد به الكتانً من دون تخرٌج فخرجناه كما ٌلً
عن أبً موسى رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم  (ـ 1

رواه "أحل الذهب والحرٌر إلناث أمتً وحرم على ذكورها:"قال

. أحمد والنسابً والترمذي وصححه
أبو داود وابن ماجه وللنسابً مثله عن : علً رضً هللا عنه (ـ 2

علً وابن حبان  والبن حبان عن علً أن النبً صلى هللا علٌه 
وسلم أخذ حرٌرا فجعله فً ٌمٌنه وأخذ ذهبا فجعله فً شماله ثم رفع 

وقال الترمذي وفً الباب "هذه حرام على ذكور أمتً: ٌده وقال

 :عن
الحاكم وصححه وخالفه الذهبً ألن فٌه مسلم األعور : عمر (ـ 3
 .أحمد وفٌه انقطاعرواه و
 .ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن: عقبة بن عامر (ـ 4
 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً: أم هانا (ـ 5
 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً: أنس (ـ 6
 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً: حذٌفة  (ـ 7
أحمد والطبرانً فً قصة خاتم الذهب : عبد هللا بن عمرو (ـ 8

 .والحدٌد
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ابن حبان أن رسول هللا صلى هللا علٌه : عمران بن حصٌن (ـ 9
نهى عن لبس الحرٌر وعن التختم بالذهب وعن الشرب فً وسلم 

 .الحناتم

 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً: عبد هللا بن الزبٌر (ـ 10
 يانظره فً مجمع الزوابد للهٌثم: جابر (ـ 11
  انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً:أبً رٌحانه (ـ 12
 .متفق علٌه فً نسخ التختم بالذهب: ابن عمر (ـ 13
 .أحمد وأبو ٌعلى فً التختم بالذهب:  البراء بن عازب9ـ 14
ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن : أبو سعٌد الخدري (ـ 15

 .وله آخر فً باب ما جاء فً الخاتم

ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن فً باب : أبو ثعلبة (ـ 16
 ..ما جاء فً الخاتم

من ":أبو أمامة أنه سمع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول (ـ 17
 أحمد "كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فال ٌلبس حرٌرا و ال ذهبا

 .ورجاله ثقات كما قال الهٌثمً
 .أحمد والبزار والطبرانً وعنهم الهٌثمً: أبو ذر (ـ 18
 .أحمد والبزار وفٌه ٌزٌد بن أبً زٌاد: عن رجل (ـ 19
أن رسول هللا صلى : سالم بن أبً الجعد عن رجل من أهله (ـ 20

 .أحمد: هللا علٌه وسلم أوجعه بجرٌدة لما دخل علٌه متختما بالذهب
نهى رسول هللا صلى هللا ":أبو ٌعلى الموصلً بلفظ: عابشة (ـ 21

علٌه وسلم عن لبس الحرٌر والذهب والفضة وعن المٌترة 
 ."الحمراء

أبو بكر بن أبً شٌبة والحرث بن محمد بن أبً : معاوٌة (ـ 22
. أسامة

 
عن عابشة رضً : نص الحدٌثو "كل مسكر حرام: "حدٌث/ 130

سبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن البتع وهو " :هللا عنها قالت
كل ":نبٌذ العسل وكان أهل الٌمن ٌشربونه فقال صلى هللا علٌه وسلم

 متفق علٌه  "شراب أسكر فهو حرام

: وعن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه قال {البخاري ومسلم }
أفتٌنا فً شرابٌن كنا نصنعهما بالٌمن البتع وهو "قلت ٌا رسول هللا 
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من العسل ٌنبذ حتى ٌشتد والمزر وهو من الذرة والشعٌر ٌنبذ حتى 

ٌشتد قال كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد أعطً جوامع الكلم 
أخرجه والحدٌث . متفق علٌه" كل مسكر حرام":بخواتمه فقال

عن خمسة عشر صحابٌا " قطؾ األزهار المتناثرة"السٌوطً فً 
كما أخرجه الكتانً " لقط الآللا المتناثرة"ولذلك أخرجه الزبٌدي فً 

 صحابٌا  قلت راوه أكثر من ثبلثٌن 18نظم المتناثر عن "فً
: صحابٌا هم

أخرجه مالك والحمٌدي والبخاري ومسلم وأبو داود : عابشةـ 1
وابن حبان  والترمذي والنسابً والدارمً وابن ماجه وعبد الرزاق

. والبؽوي والدارقطنً  والطبرانً وموارد الظمآن

أحمد والبخاري ومسلم والنسابً والدارمً وابن :  أبو موسىـ 2
 .ماجه وعبد الرزاق والطحاوي

أبو داود وقال الترمذي فً الباب عنه والنسابً : ابن عباسـ 3
 .وأحمد والطبرانً والطحاوي

قال الترمذي فً الباب عنه والنسابً وأحمد : أبو هرٌرةـ 4
 .والطحاوي

مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وأحمد : ابن عمرـ 5
 .والطبرانً وعبد الرزاق والدارقطنً والطحاوي وأبو نعٌم

أبو داود قال الترمذي فً الباب عنه وابن ماجه : ابن مسعودـ 6
 .والدارقطنً

ابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه : معاوٌة بن أبً سفٌانـ 7
 .وابن حبان

 .قال الترمذي فً الباب عنه وأحمد وعنه الهٌثمً: أنسـ 8
أبو ٌعلى وقال الترمذي فً الباب عنه وابن ماجه : عمرـ 9

والهٌثمً فً مجمع الزوابد والطحاوي وابن حجر فً المطالب 
 .العالٌة

 .الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً: خإات  بن جبٌرـ 10
 .الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً: زٌد بن ثابتـ 11
الطبرانً وقال الترمذي فً الباب عنه والهٌثمً : قٌس بن سعدـ 12

 .فً مجمع الزوابد
 .ابن منٌع وقال الترمذي فً الباب عنه وأحمد: أبو سعٌدـ 13
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البزار وقال الترمذي فً الباب عنه والهٌثمً فً :قرة بن إٌاسـ 14

 .مجمع الزوابد
 مسلم و أحمد و ابن حبان  وموارد الظمآن والبؽوي: جابرـ 15
 .قال الترمذي وفً الباب عنه والدارقطنً: علًـ 16
 .قال الترمذي فً الباب عنه:  دٌلمـ 17
قال الترمذي فً الباب عنها ورواه أبو ٌعلً : مٌمونةـ 18

 .والطبرانً وعنهما الهٌثمً
 .قال الترمذي فً الباب عنه والطحاوي: النعمان بن بشٌرـ 19
قال الترمذي فً الباب عنه وأخرجه ابن حجر : وابل بن حجرـ 20

 .فً المطالب العالٌة عن مسند الحارث

 .قال الترمذي فً الباب عنه: عبد هللا بن مؽفلـ 21
قال الترمذي فً الباب عنها وأحمد والدارقطنً : أم سلمةـ 22

 والطحاوي
قال الترمذي فً الباب عنه وأحمد وقال ابن حجر فً : برٌدةـ 23

 .تلخٌص الحبٌر هو فً صحٌح مسلم عنه
 .أحمد وعبد الرزاق والطحاوي: ابن عمروـ 24
 أحمد والدارمً قال فً الباب عنه الطحاوي: سعد بن عبادةـ 26
 .عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ: عطاءـ 27
 .ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن: أم حبٌبةـ 28
ابن حبان و عنه الهٌثمً فً موارد : سعد بن أبً وقاصـ 29

 .الظمآن والدارقطنً والطحاوي
 الطحاوي: أبو سلمةـ 30
 عبد الرزاق الصنعانً: طاووسـ 31

وقال المحشً ورد معناه عن أكثر من ثبلثٌن صحابٌا قلت تمكنا من 
 .إخراجه عن  ثبلثٌن إسنادا وهللا ولً األمر والتوفٌق

 
ما أسكر " وفً رواٌة "ما أسكر كثٌره قلٌله حرام"حدٌث/ 31ي

نظم المتناثر " تفرد به الكتانً فً "منه الفرق فملء الكؾ منه حرام

 :قال ورد من حدٌث" فً الحدٌث المتواتر

أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه  ابن حجر : جابرـ 1
 ابن ماجه والنسابً: ابن عمروـ 2
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 أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان: عابشةـ 3

ابن ماجه وفً سنده لٌن وانقطاع و رواه أٌضا : ابن عمرـ 4
 .الطبرانً ورواه أحمد والدارقطنً وصححه

 النسابً والبزار وابن حبان: سعد بن أبً وقاصـ 5
 الدارقطنً: علًـ 6
 المستدرك: خإات بن جبٌرـ 7
 .الطبرانً: زٌد بن ثابتـ 8
النسابً والدارقطنً : سعد بن أبً وقاصـ 9

 "تلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر"قلت نقله من
للحافظ ابن حجر العسقبلنً وهكذا أخرجته منه ألنه سرد األسماء 

من دون تخرٌج وهذا ال ٌثبت به التواتر وإنما الحدٌث صحٌح  
وذلك ألنه لٌس فً الصحٌحٌن ولم .مشهور مشتهر بٌن الناس

. ٌتجاوز إحدى عشر وال تسعة فلم ٌشتمل على مواصفات التواتر
 

المإمن ٌؤكل فً معى واحد والكافر ٌؤكل فً سبعة ":حدٌث /131
كان ابن عمر ال ٌؤكل حتى ٌإتى : عن نافع قالونصه "  أمعاء

بمسكٌن ٌؤكل معه فؤدخلت رجال ٌؤكل معه فؤكل كثٌرا فقال ٌا نافع 
المإمن : ال تدخل هذا علً سمعت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

هذا نص " ٌؤكل فً معى واحد والكافر ٌؤكل فً سبعة أمعاء

 14عن " قطؾ األزهار المتناثرة"أخرجه السٌوطً فً  .البخاري

 كما أخرجه "لقط البللا المتناثرة"صحابٌا وقلده الزبٌدي فً 
 صحابٌا، 15عن " فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الكتانً

:  هم19قلت خرجناه عن 
البخاري ومسلم وعبد الرزاق والترمذي والتبرٌزي :ابن عمرـ 1

. والمبل على قاري
مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والدارمً : أبو هرٌرةـ 2

 .وابن ماجه وعبد الرزاق والبؽوي والحكٌم الترمذي
أحمد والترمذي والطبرانً فً األوسط والهٌثمً فً : أبو نضرةـ 3

 مجمع الزوابد

 أحمد: نضل بن عمرو الؽفاريـ 4
 أحمد وابن حجر فً المطالب العالٌة: رجل من جهٌنةـ 5
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 أحمد والترمذي والهٌثمً: مٌمونة بنت الحارثـ 6

 الطبرانً وعنه الهٌثمً: أنسـ 7
 الطبرانً والبزار والهٌثمً عن أبً ٌعلى: سمرة بن جندبـ 8
 الطبرانً والبزار وعنهما الهٌثمً: سكٌن الضمريـ 9

الترمذي والطبرانً وابن حجر فً المطالب : جهجاه الؽفاريـ 10
 .العالٌة

 الطبرانً: ابن الزبٌرـ 11
 الترمذي والطبرانً  :  ابن عمروـ 12
الترمذي والطبرانً والبزار والهٌثمً فً مجمع : أبو سعٌدـ 13

 الزوابد

مسلم والترمذي والحكٌم الترمذي وأحمد : أبو موسىـ 14
 والطبرانً 

 الدارمً: الحسنـ 15
 ابن حجر فً المطالب العالٌة: زٌد بن الحبابـ 16
 .قال الترمذي فً الباب عنه: أبو بصرة الؽفاريـ 17
 البزار والطبرانً وعنهما الهٌثمً فً مجمع الزوابد: عبد هللاـ 18
 أحمد ومسلم: جابرـ 19

فتبٌن تواتر الحدٌث تواترا لفظٌا وهللا أعلم 
 

كتاب األٌمان والنذور 
 

قضى رسول هللا ":حدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه /132
أخرجه السٌوطً " صلى هللا علٌه وسلم بالٌمٌن مع الشاهد الواحد

عن سبعة من الصحابة لذلك لم " قطؾ األزهار المتناثرة"فً 
 بٌنما أخرجه الكتانً عن "لقط الآللا المتناثرة"ٌخرجه الزبٌدي فً

 : هم18 طرٌقا قلت خرجناه عن 15
أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي : أبو هرٌرةـ 1

. والدارقطنً
قضى بالٌمن "الترمذي وابن ماجه والطحاوي والدارقطنً:جابرـ 2

 "مع الشاهد

 أحمد: عمارة بن حازمـ 3
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 الطبرانً: ببلل بن الحارثـ 4

 الطبرانً: بتزٌد بن ثاـ 5
 الطبرانً والدارقطنً وابن حبان: ابن عمرـ 6
الشافعً وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً : ابن عباسـ 7

قضى ":وابن ماجه والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً والبؽوي بلفظ
 "بالٌمن مع الشاهد

 .أبو داود: عمرو بن دٌنار مرسبلـ 8
 .الترمذي وابن ماجه والطبرانً: رجل من أهل مصر مرسبلـ 9

 أحمد: سعد بن عبادةـ 10
 الطبرانً: ببلل  بن الحارث عن أبٌهـ 11

الشافعً فً : رجل من أصحاب النبً صلى هللا علٌه و سلمـ 12
 مسنده

 "المسند"الشافعً فً : سعٌد بن المسٌب  مرسبلـ 13
 الترمذي والدارقطنً:  علًـ 14
ابن حجر فً المطالب العالٌة : جعفر بن محمد عن أبٌهـ 15

 .والطحاوي
 الترمذي والدارقطنً بإسناد ضعٌؾ: ابن عمروـ 16
 انظره فً نظم المتناثر: الربٌب بن ثعلبةـ 17
 انظره فً نظم المتناثر: المؽٌرة بن شعبةـ 18
 مسلم: وابل بن حجرـ 19

بقى علٌه سعٌد بن المسٌب ورجل من الصحابة وببلل بن الحارث 
وقد جاء من طرق كثٌرة : عن أبٌه ووابل بن حجر إال أنه قال

مشهورة بل ثبت من رواٌات صحٌحة متعددة وذكر ابن الجوزي فً 
التحقٌق عددا من رواته فزادوا على عشرٌن صحابٌا وأصح طرقه 

حدٌث ابن عباس ثم حدٌث أبً هرٌرة وقال البزار فً الباب 
أحادٌث حسان أصحها حدٌث ابن عباس وقال ابن عبد البر ال 

مطعن ألحد فً إسناده وال خبلؾ بٌن أهل المعرفة فً صحته كذا 
قال بحث معه ابن حجر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً انظره وفً 

مختصر ابن عرفة الفقهً ما نصه والمذهب أن الٌمٌن مع الشاهد 

أبو عمر هذا مرسل وأسنده جماعة ثقات عن جابر ٌرفعه وروى 
مسلم بسنده عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قضى 
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بٌمٌن وشاهد ثم قال ابن عرفة أبو عمر لم ٌخرج البخاري حدٌث 

مسلم ورواه أبو هرٌرة من طرق كثٌرة وزٌد بن ثابت وعبد هللا بن 
هـ وكبلم جبلل الدٌن المحلى فً /عمرو وكلها من طرق متواترة

شرحه لجمع الجوامع فً مبحث النسخ صرٌح فً أنه من قبٌل خبر 
وكذلك كبلم على القاري فً  اآلحاد فقط وأنه لم ٌبلػ درجة التواتر

شرح المشكاة ٌفٌد أنه خبر آحاد أٌضا لقوله أن هذا الدلٌل ظنً ال 
. ٌعارض الدلٌل القطعً أي الذي هو القرآن فراجع ذلك

 
 تفرد "البٌنة على المدعً والٌمٌن على من أنكر "/حدٌث-32ي 

: به الكتانً فً نظم المتناثر وقال رواه

 انظره فً نظم المتناثر: عبد هللا بن عمرـ 1
الدارقطنً والبٌهقً وابن : عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جدهـ 2

 .عبد البر بإسناد واه وعبد الرزاق بإسناد أوهن
 البخاري ومسلم: ابن عباسـ 3
 . والدارقطنً بسند ضعٌؾ جدايابن عد: أبً هرٌرةـ 4
 انظره فً نظم المتناثر: برزة بنت أبً تجراة البدرٌةـ 5
 البخاري و مسلم: ابن مسعودـ 6
 البخاري ومسلم: األشعث بن قٌسـ 7
 مسلم: وابل بن حجر الحضرمًـ 8

وذكر السعد فً شرح النسفٌة لدى قولها والعلم  الثابت به :"ثم قال

أن ٌخبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌضاعً الثابت بالضرورة 
فً التٌقن والثبات أنه متواتر ونصه قوله علٌه الصبلة و السبلم 
البٌنة على المدعً والٌمٌن على من أنكر علم بالتواتر أنه خبر 

وكتب علٌه محشٌه - رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ضروري 
الخٌالً ما نصه هذا مجرد فرض للتمثٌل وإال فهذا الحدٌث مشهور 

هو متاوتر معنى كما ٌؤخذ مما ذكرناه وهللا  (قلت)هـ /ال متواتر
قلت لم نحكم علٌه بالتواتر رؼم أنه اتفق البخاري و مسلم " أعلم

على رواٌة ثبلثة من الصحابة وأخرجه مسلم عن الرابع إال أن 
األسانٌد األربعة المتبقٌة كلها واهٌة 
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إذا حلفت على ":صلى هللا علٌه وسلم قال رسول هللا:حدٌث /133

ٌمٌن فرأٌت ؼٌرها خٌرا منها فكفر عن ٌمٌنك وابت الذي هو 
قطؾ األزهار المتناثرة عن ثمانٌة "  أخرجه السٌوطً فً "خٌر

لذلك تقاصر عن إخراجه الزبٌدي فً لقط الآللا المتناثرة بٌنما 
 عشر إسنادا قلت روٌناه 18أخرجه الكتانً فً نظم المتناثر عن 

:  هم20عن 
 (الترمذي )البخاري ومسلم وأبو داود و: عبد الرحمن بن سمرةـ 1

. والنسابً والدارمً وابن الجارود والبٌهقً والطٌالسً وأحمد
مسلم وأبو داود والنسابً والدارمً وابن ماجه :  بن حاتميعدـ 2

 .وعبدالرزاق والخطٌب والطبرانً والطٌالسً والبٌهقً وأحمد

أبو داود وابن حبان والهٌثمً فً موارد الظمآن : ابن عمروـ 2
 .والطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد

الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد : ةأذٌنـ 3
 .والطٌالسً وابن شاهٌن وابن السكن وأبو عروبة

الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً مجمع : معاوٌة بن الحكمـ 4
 الزوابد

الطبرانً فً األوسط و عنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد : أم سلمةـ 5
. 
الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً مجمع : أبو الدرداءـ 6

 .الزوابد وابن أبً شٌبة

الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً : عمران بن حصٌنـ 7
 مجمع الزوابد

الرزاق قلت أخرجه  مسلم وأبو داود وعبد: أبو موسى األشعريـ 8
البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه والبٌهقً والطٌالسً 

 .وأحمد
مالك وأحمد ومسلم والترمذي والبٌهقً وقال : أبو هرٌرةـ 9

 .الترمذي حسن صحٌح
عبد الرزاق الصنعانً وابن حبان والحاكم وقال : عابشةـ 10

 .صحٌح على شرط الشٌخٌن

 عبد الرزاق الصنعانً: عمرـ 11
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الخطٌب البؽدادي فً تارٌخه وابن أبً شٌبة وأبو : ابن عمرـ 12

 نعٌم
 .الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ابن عباسـ 13
 "كشؾ األستار"البزار والهٌثمً فً : أنسـ 14
 أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبو سعٌدـ 15
 .أبو داود: أبو بردة عن أبٌهـ 16
 .أخرجه  ابن أبً شٌبة: سلمانـ 17
 نظر الهداٌة للؽماريا: أبو بكر الصدٌقـ 18
 .أخرجه النسابً وابن ماجه وأحمد: مالك بن نضلةـ 19
النسابً وابن ماجه وابن حبان : عبد هللا  بن عمرو بن العاصًـ 20

 .والبٌهقً والطٌالسً وأحمد
ذكر ابن  منده فً تذكرته : "وقال الكتانً بعدما أتى بالثمانٌة األول

أنه رواه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ابن عمرو وأبو موسى وأبو 
 بن حاتم وعابشة وأم سلمة وابن يالدرداء وأبو هرٌرة وأنس وعد

مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو سعٌد وعمران بن حصٌن وعبد 
الرحمن بن سمرة ولما خرج الترمذي حدٌث عبد الرحمن هذا قال 
وفً الباب فذكر الثمانٌة المذكورٌن أوال وأهمل خمسة واستدركهم 

العراقً فً شرحه إال ابن مسعود وابن عمر وزاد معاوٌة بن الحكم 
 عوؾ 21: بقى علٌنا" وعوؾ بن مالك الخشنً والد أبً األحوص

ابن سٌرٌن مرسبل فقد  (23 الحسن و22بن مالك الخشنً وأما 

. وهللا الموفق" مصنفه" خرج لهما عبد الرزاق الصنعنً فً 
 
من حلؾ على ٌمٌن صبر ٌقتطع بها مال إمرئ  ":حدٌث /134

 تفرد به الكتانً "مسلم وهو فٌها فاجر لقً هللا وهو علٌه ؼضبان

( 3ابن مسعود ، (2األشعث بن قٌس  (1: قال عن" فً نظم المتناثر
أبً   (6عمران بن حصٌن،  (5وابل بن حجر، (4معقل بن ٌسار، 

أبً  (9العرس بن عمٌرة،  (8عدى بن عمٌرة الكندي،   (7موسى ،
الحارث بن  البرحاء  (11جابر بن عتٌك، (10أمامة الحارثً، 

اللٌثً قال البؽوي ولٌس له إال حدٌثٌن هذا وحدٌث ال تؽزى مكة و 

: قلت رواه" ؼٌرهم وهللا سبحانه وتعالى أعلم
أخرجه  مسلم : األشعث بن قٌسـ 1
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 مسلم:موقوفا ومرفوعا :ابن مسعودـ 2

  نظم المتناثر:معقل بن ٌسارـ 3
 مسلم: وابل بن حجرـ 4
  نظم المتناثر:عمران بن حصٌنـ 5
  نظم المتناثر:أبو موسىـ 6
 :عدي بن عمٌرة الكنديـ 7
  نظم المتناثر:العرس بن عمبرةـ 8
 مسلم: أبو أمامة الحارثً ـ 9

  نظم المتناثر:جابر بن عتٌكـ 10
  نظم المتناثر:الحارث بن البرحاء اللٌثًـ 11

 .مسلم أو وابل بن حجر عن أبٌه: وابل حجر أبوـ 12
  

كتاب البٌوع 
 

من ؼشنا فلٌس ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث/135
مر رسول :  قال نص الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنهو" منا

هللا صلى هللا علٌه وسلم على صبرة طعام، فؤدخل ٌده فٌها، فنالت 
أصابته السماء ٌا : أصابعه بلال، فقال ما هذا ٌا صاحب الطعام؟ قال

أفال جعلته فوق الطعام كً ٌراه الناس، من ؼش : رسول هللا، قال
لٌس منا من ؼش، وفً وفً رواٌة منا، وأخرى، ) فلٌس منً

" أال من ؼشنا فلٌس منا: رابعة لٌس منا من ؼشنا وفً خامسة

رواه مسلم وأبو عوانة فً صحٌحه وأبو داود وابن ماجه والطحاوي 
فً مشكل اآلثار وابن الجارود والحاكم والبٌهقً وأحمد وأبو ٌعلى 

قطؾ "الحدٌث أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً و.فً مسنده
كما " لقط البللا المتناثرة" وعنه الزبٌدي فً "األزهار المتناترة

، قلت 17 عن "من ؼشنا": بلفظ"نظم المتناثر"أخرجه الكتانً فً 

: رواه
 (قد ال ٌكون فً البخاري)رواه  البخاري ومسلم : أبو هرٌرةـ 1

وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي 
. وأبو عوانة
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رواه  أحمد والترمذي والدارمً والبزار والطبرانً : ابن عمرـ 2

 .والهٌثمً
رواه أحمد والترمذي والبزار والطبرانً : أبو بردة بن دٌنارـ 3

 والهٌثمً
 رواه  الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: أنسـ 4
 رواه  الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: البراء بن عازبـ 5
 رواه الترمذي والطبرانً والهٌثمً: حذٌفةـ 6
 رواه الطبرانً وقال الترمذي فً الباب عنه: ابن عباسـ 7
رواه  الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً وابن حبان : ابن مسعودـ 8

والهٌثمً فً موارد الظمآن وأبو نعٌم فً الحلٌة والقضاعً فً 

 مسند الشهاب
 رواه   الطبرانً: قٌس بن أبً ؼرةـ 9

 رواه  الطبرانً:  أبو موسىـ 10
  رواه البزار وعنه الهٌثمً:عابشةـ 11
 رواه الحاكم:  الحارث بن سوٌدـ 12
 .قال الترمذي وفً الباب عنه: أبو الحمراءـ 13

وقال الكتانً بعد ما أورده من اإلثنى عشر األول ورد أٌضا من 
حدٌث عبد هللا بن أبً ربٌعة المخزومً وبرٌدة وأبً الحمراء وأبً 

سعٌد وعلً وفً الزواجر البن حجر المكً أنه جاء من رواٌة 
عبد هللا بن  (15أبو سعٌد، - 14. بضعة عشر صحابٌا فبقى علٌنا

عمران   (17علً بن أبً طالب، قلت رواه أٌضا  (16أبً ربٌعة،
: عصمة (18أخرجه الهٌثمً فً مجمع الزوابد،: بن حصٌن 

الطبرانً فً : أبو الدرداء (19الطبرانً فً الكبٌر بسند ضعٌؾ،
زامل بن عمرو ) 20الكبٌر بسند فٌه عمر بن صهبان وهو متروك،

الطبرانً فً الكبٌر بسند فٌه عمر بن صهبان : عن أبٌه عن جده
 (.وهو متروك

 
النهً عن بٌع المزابنة وهً بٌع الثمرعلى رإوس ": حدٌث/136

عن : ونص الحدٌث" الشجر بالتمر كٌال والزرع كذلك بالحنطة كٌال 

نهى رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه ":جابر رضً هللا عنه قال
وعلى آله وصحبه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة 
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 وهو صابب "نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً".والمخابرة

( 4ابن عباس، (3ابن عمر،  (2أبً هرٌرة،  (1فً ذلك وقال عن 
ورافع بن خدٌج،  (7وسعٌد بن زٌد، (6وزٌد بن ثابت، (5وجابر، 

وسعد بن أبً وقاص،  (10أبً سعٌد،  (9سهل بن أبً حثمة،   (8
وأنس بن مالك، وؼٌرهم و صرح الطحاوي فً شرح معانً  (11

اإلشعاع واإلقناع "اآلثار بؤنها متواترة قلت خرجناه فً كتابنا 
 :كما ٌلً" بمسابل اإلجماع

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً : جابر بن عبد هللا ـ1
. وابن ماجه وأحمد وابن الجارود والطحاوي وأبو نعٌم وؼٌرهم

أخرجه البخاري والطحاوي والدارقطنً والحاكم : أنس بن مالكـ 2

 .والبٌهقً والشافعً وؼٌرهم
 أخرجه البخاري ومسلم والدارمً وأحمد: أبو سعٌد الخدريـ 3
 أخرجه البخاري وأحمد والطحاوي: ابن عباسـ 4
 أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والطحاوي: أبو هرٌرةـ 5
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن : ابن عمرـ 6

 .ماجه وأحمد والطحاوي
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والطحاوي : رافع بن خدٌجـ 7

 وأحمد
 أخرجه الطبرانً: سهل بن سعد الساعديـ 8
 أخرجه أحمد والترمذي: زٌد بن ثابتـ 9

أخرجه مالك والشافعً والطٌالسً وأحمد : سعد بن أبً وقاصـ 10
وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والطحاوي والدارقطنً 

 .والحاكم والبٌهقً وصححه الترمذي والحاكم
أخرجه البخاري و مسلم و أحمد و : سهل بن أبً حثمة ـ 11

 الطحاوي
 رجل من الصحابة ـ 12
 أخرجهما أحمد و مسلم و الطحاوي: وبعض الصحابة ـ 13
 انظره فً نظم المتناثر: سعٌد بن زٌدـ 14
 انظره فً نظم المتناثر: أنس بن مالك ـ 15
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عن أبً : نص الحدٌثو "النهً عن بٌع الؽرر":حدٌث /137

هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله 
أخرجه أحمد " نهى عن بٌع الحصاة وعن بٌع الؽرر:"وصحبه وسلم

والحدٌث أخرجه . ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
عن سبعة أنفس لذلك لم "قطؾ األزهار المتناثرة"السٌوطً فً

 إال أنه أخرجه الكتانً "لقط البللا المتناثرة"ٌخرجه الزبٌدي فً 
: قلت رواه" نظم المتناثر"فً عن عشرة 

والطبرانً فً الكبٌر وعنه  (أحمد و مسلم)رواه : ابن مسعودـ 1
الهٌثمً 

 رواه  الطبرانً والدارقطنً كما فً التلخٌص: سهل بن سعدـ 2

قال الترمذي وفً الباب عنه وابن ماجه وأحمد : ابن عباسـ 3
 والطبرانً

 رواه  الطبرانً: ابن عمروـ 4
 رواه الطبرانً: عتاب بن أسٌدـ 5
 رواه البزار وقال الترمذي وفً الباب عنه :  ابن عمرـ 6
أبو ٌعلً وقال الترمذي وفً الباب عنه وابن حجر فً :  أنسـ 6

 .تلخٌص الحبٌر عن البٌهقً وابن حبان
رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسابً :  أبو هرٌرةـ 7

والدارمً وابن ماجه وابن أبً شٌبة وابن الجارود والدارقطنً 
 .والبٌهقً وابن حبان

 .قال الترمذي وفً الباب عنه:  أبو سعٌدـ 8
 رواه مالك والشافعً والبٌهقً :  سعٌد بن المسٌب مرسبلـ 9

رواه أحمد وعنه ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر عن أبً  :  علًـ 10
 .داود
رواه ابن أبً عاصم وعنه ابن حجر فً :  عمران بن حصٌنـ 11

 .تلخٌص الحبٌر
 

 ونص الحدٌث عن داود "الترخٌص فً بٌع العراٌا":حدٌث /138
أن بن الحصٌن عن أبً سفٌان عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم رخص فً بٌع العراٌا بخرصها 
فٌما دون خمسة أوسق، أو فً خمسة أوسق، شك داود، قال دون 
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أن  وأخرج مسلم عن سهل بن أبً حثمة "خمسة، أو فً خمسة

: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نهى عن بٌع التمر بالتمر، وقال
ذلك الربا، تلك المزابنة إال أنه رخص فً بٌع العرٌة، 

تفرد به الكتانً ".النخلة،والنخلتٌن ٌؤخذها أهل البٌت ٌخرصها كٌال

زٌد  (1عن : بطرٌقته الخاصة التً ال تقنع قال" نظم المتناثر"فً 
وأبً  (5وسهل بن أبً حثمة، (4وجابر، (3ابن عمر، (2بن ثابت،

 للطحاوي بعد ذكر "شرح معانً اآلثار"هرٌرة وؼٌرهم وفً 
 فقد جاءت هذه اآلثار عن : قال أبو جعفر:أحادٌثهم بؤسانٌده ما نصه

رسول هللا صلى علٌه وسلم وتواترت فً الرخصة فً بٌع العراٌا 
وقبلها أهل العلم جمٌعا ولم ٌختلفوا فً صحة مجٌبها وتنازعوا فً 

اإلشعاع واإلقناع بمسابل " قلت وقد خرجناه فً كتابنا "تؤوٌلها
: كاآلتً" اإلجماع

أخرجه البخاري ومسلم والشافعً والبٌهقً : أبو هرٌرةـ 1
 أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد: سهل بن أبً حثمةـ 2
 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود: ابن عمر عن زٌد بن ثابتـ 3
أخرجه البخاري تعلٌقا ومسلم وأبو داود والطبرانً : ابن عمرـ 4

 .فً األوسط والبٌهقً
أخرجه الشافعً وأحمد والبخاري ومسلم : جابر بن عبد هللاـ 5

وصححه ابن خزٌمة وابن حبان والحاكم وروى أبو ٌعلً عنه مثله 
 .والبٌهقً

 أخرجه البخاري و الترمذي و أحمد: رافع بن خدٌجـ 6
 أخرجه أحمد: سفٌان بن حسٌنـ 7
 أخرجه أبو داود: عبٌد ربه سعٌد األنصاريـ 8
 انظره فً نظم المتناثر: ٌحً بن سعٌد األنصاري ـ 9

 .الشافعً فً األم و عنه البٌهقً:  زٌد بن ثابتـ 10
 .أخرجه البخاري و مسلم و البٌهقً: أبو حثمةـ 11
أخرجه مسلم : بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمـ 12

 .والبٌهقً
 

النهً عن بٌع ":حدٌث قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم /139
قال رسول هللا صلى  هللا علٌه : ولفظ الحدٌث "المصراة
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التصروا اإلبل والؽنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخٌر ":وسلم

النظرٌن بعد أن ٌحلبها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من 
:  وللحدٌث الفاظ أخرى متقاربة رواه"تمر

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : أبو هرٌرةـ 1
والنسابً وابن ماجه والشافعً 

 أخرجه البخاري والبرقانً: أبو عثمان النهديـ 2
أبو داود وابن ماجه والبٌهقً كما فً تلخٌص الحبٌر : ابن عمرـ 3

 والطبرانً
 .أبو ٌعلً والبٌهقً: بن مالك: أنسـ 4
 أخرجه أحمد: رجل من الصحابة لم ٌسمـ 5

أخرجه البخاري موقوفا واإلسماعٌلً موقوفا : ابن مسعودـ 6
 والبٌهقً مرفوعا

 .الشافعً فً األم وعنه البٌهقً: زٌد بن ثابتـ 7
 البٌهقً: عمرو بن عوؾ المزنً ـ 8

 
قاتل هللا الٌهود ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث/140

إن هللا عز وجل لما حرم علٌهم الشحوم جملوها ثم باعوها فؤكلوا 
عنه أنه سمع رسول هللا نص الحدٌث عن جابر رضً هللا و "ثمنها

إن هللا عز وجل :"صلى هللا علٌه وسلم عام الفتح وهو بمكة ٌقول
ٌا : ورسوله حرم بٌع الخمر والمٌتة والخنزٌر واألصنام،فقٌل

المٌتة فإنه ٌطلى بها السفن وٌدهن بها  رسول هللا أرأٌت شحوم
ال، هو حرام، ثم قال رسول هللا : الجلود وٌستصبح بها الناس؟ قال

قاتل هللا الٌهود، إن هللا حرم علٌهم : صلى هللا علٌه وسلم  عند ذلك
أخرجه البخاري ومسلم " الشحوم فؤجملوه، ثم باعوه، فؤكلوا ثمنه

ال : من رواٌة ٌزٌد بن حبٌب عن عطاء عن جابر وقال أبو حاتم
أخرجه البخاري - أعلم ٌزٌد بن أبً حبٌب سمع من عطاء شٌبا

نظم "تفرد به الكتانً فً. ومسلم عن ابن عباس وكذلك أبو داود
و ابن  (4وأبً هرٌرة، (3وعمر، (2جابر، (1: وقال عن" المتناثر
وتمٌم  (8وأنس،  (7وأسامة بن زٌد، (6ابن عمرو،  (5عمر، 

وابن عباس وهللا سبحانه  (10خالد بن العاصً،  (9الداري، 
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اإلشعاع واإلقناع بمسابل "قلت خرجناه فً كتابنا : وتعالى أعلم

: كما ٌلً" اإلجماع
إن هللا ورسوله حرم بٌع الخمر والمٌتة : بلفظ: جابر بن عبد هللاـ 1

ٌا رسول هللا أرأٌت شحوم المٌتة فإنه : والخنزٌر واألصنام، فقٌل
لعن هللا الٌهود حرمت الشحوم : ٌطلى بها السفن وٌستصبح بها؟ فقال

أخرجه البخاري ومسلم أبوداود " علٌهم فباعوها وأكلوا أثمانها
. والترمذي والنسابً وابن ماجه والبٌهقً وابن الجارود وأحمد

 .أخرجه أبو داود وأحمد: ابن عباسـ 2
رواه أبو بكر بن أبً شٌبة وعنه البوصٌري :  عمر بن الخطابـ 3

 وابن حجر

 رواه  الكتانً فً نظم المتناثر:  أبو هرٌرةـ 4
 رواه  أحمد والطبرانً فً الكبٌر : ابن عمرـ 5
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عام : بلفظ: ابن عمروـ 5

إن هللا و رسوله حرم بٌع الخمر والمٌتة والحنزٌر فقٌل : "الفتح ٌقول
ٌا رسول هللا أرأٌت شحوم المٌتة فإنه ٌدهن به الجلود وٌستصبح بها 

علٌهم  قاتل هللا الٌهود إن هللا لما حرم: ال هً حرام قال: الناس فقال
رواه أحمد والطبرانً فً ": الشحوم جملوها ثم باعوها فؤكلوا ثمنها

 .األوسط
رواه أبو بكر بن أبً شٌبة وعنه البوصٌري وابن : أسامة بن زٌدـ 6

 حجر

 رواه الكتانً فً نظم المتناثر : أنس بن مالكـ 7
رواه أحمد باسناد فٌه شهر بن حوشب والطبرانً : تمٌم الداريـ 8

 .فً الكبٌر
 رواه الكتانً فً نظم المتناثر: خالد بن العاصـ 9

رواه الطبرانً فً األوسط وفٌه أشعب بن : عبادة ٌحً بنـ 10
 .سوار ثقة فٌه كبلم

أن تمٌم الداري كان ٌهدي إلى رسول هللا : عبد الرحمن بن ؼنمـ 11
صلى هللا علٌه سلم كل عام راوٌة خمر فلما كان عام حرمت جاء 

براوٌة فلما نظر إلٌها ضحك قال هل شعرت أنها حرمت بعدك قال  

ٌا رسول هللا أفبل أبٌعها فؤنتفع بثمنها  فقال رسول هللا صلى هللا علٌه 
لعن هللا الٌهود، لعن هللا الٌهود، لعن هللا الٌهود، انطلقوا إلى : وسلم
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ما حرم علٌهم من شحوم الؽنم والبقر فؤذابه فجعله بمثاله فباعوا به 

ما ٌؤكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها 
رواه أحمد هكذا عن ابن " حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام،

 .ؼنم أن تمٌم الداري الحدٌث
 .الحارث بن محمد بن أبً أسامة وعنه البوصٌري: شٌبانـ 12

 
اإلشعاع "تفردنا به وخرجناه فً: "تحرٌم بٌع الخمر":حدٌث/ 141

إن هللا حرم بٌع الخمر ":الحدٌث نصو" واإلقناع بمسابل اإلجماع
ٌا رسول هللا أرأٌت شحوم المٌتة : والمٌتة والخنزٌر واألصنام،فقٌل

فإنه ٌطلى بها السفن وٌدهن بها الجلود وٌستصبح بها الناس؟ 

عند ال، هو حرام، ثم قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  : قال
قاتل هللا الٌهود، إن هللا حرم علٌهم الشحوم فؤجملوه، ثم : "ذلك

أنه "  رواه الجماعة عن جابر رضً هللا عنه "باعوه، فؤكلوا ثمنه

" سمع رسول هللا صلى هللا علٌه  وعلى آله وصحبه وسلم ٌقول
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن : الحدٌث

. ماجه والبٌهقً وابن الجارود وأبو ٌعلى والطبرانً وأحمد وؼٌرهم
إن الذي حرم شربها "أخرجه مسلم والنسابً بلفظ : ابن عباسـ 1

 .أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم:  الحدٌث "حرم بٌعها وأكل ثمنها
إن هللا حرم : أخرجه مسلم والنسابً بلفظ: أبو سعٌد الخدريـ 2

 "الخمر فمن أدركته هذه اآلٌة وعنده منها شًء فال ٌشرب وال ٌبع

 .الحدٌث
 .أخرجه أحمد والطبرانً فً الكبٌر واألوسط: كٌسانـ 3
 أخرجه  أحمد "إن هللا حرم الخمر و ثمنها"وفٌه : تمٌم الداريـ 4

 .بإسناد فٌه شهر بن حوشب والطبرانً فً الكبٌر
 .الترمذي وابن ماجه وقال ابن حجر رواته ثقات: أنس بن مالكـ 4
مجمع "أخرجه أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً فً: ابن عمرـ 5

 .وأخرجه أبو داود وصححه ابن السكن ورواه ابن ماجه" الزوابد
" مجمع الزوابد "أخرجه البزار والطبرانً كما فً : ابن مسعودـ 6

 .وذكره ابن أبً حاتم فً العلل
إن "وفٌه : عبد الرحمن بن ؼنم عن تمٌم الداري وعن ؼٌرهـ 7

 .أخرجه أحمد والطبرانً: "الخمر حرام وثمنها حرام ثالث مرات
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 .أخرجه الطبرانً فً األوسط: ٌحً بن عبادـ 8

أخرجه الطبرانً فً األوسط والبزار بسند جٌد : عثمان بن عفانـ 9
 .كما فً مجمع الزوابد

أخرجه الطبرانً فً األوسط كما فً مجمع : عامر بن ربٌعةـ 10
. الزوابد للهٌثمً

أخرجه فً الكبٌر وانظره فً : عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 11
 .تلخٌص الحبٌر البن حجر العسقبلنً

إن هللا حرم الخمر وثمنها وحرم :"أبو هرٌرة مرفوعا بلفظـ 12
 .اه  أبو داودو ر": المٌتة وثمنها وحرم الخنزٌر و ثمنه

الحسن رواه الطبرانً فً األوسط والكبٌر وفٌه عبد هللا بن ـ 13

 .اعٌسى الخزاز وهو ضعٌؾ و فً رواٌة للبزار عنه حسنه
الطبرانً فً األوسط وفٌه الولٌد بن محمد الموقري : أم سلٌمـ 14

 .وهو ضعٌؾ
 

من باع عقارا : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حدٌث 33ي
 أخرجه السٌوطً فً "ولم ٌجعل ثمنه فً مثله لم ٌبارك له فٌه

لقط البللا "عن سبعة لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً " قطؾ األزهار"
 عن سبعة  قلت "نظم المتناثر" بٌنما أخرجه الكتانً فً "المتناثرة

: رواه
أخرجه ابن ماجه والطبرانً كذا فً مجمع :  حذٌفة بن الٌمانـ 1

. الزوابد
 أخرجه ابن ماجه: سعٌد بن حرٌثـ 2
أحمد وابن ماجه : سعٌد بن زٌدـ 3
 .أحمد: عمران بن حصٌنـ 4
الطبرانً عن أخٌه سعٌد وكذا فً الدارمً : عمرو بن حرٌث ـ 5

 .وابن ماجه والهٌثمً فً مجمع الزوابد
 الطبرانً: معقل بن ٌسارـ 6
مجمع "الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً : أبو ذرـ 7

 ."الزوابد

قلت الحدٌث ظاهره الصحة والشهرة واالشتهار بٌن الناس فهل 
 حسب نظري لم تتوفر فً هذا الحدٌث شروط ؟ٌقطع بتواتره أم ال
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التواتر ألنه ال ٌوجد فً الصحاح وال فً أحدهما  ورواته أقل من 

. عشرة وهللا أعلم
 

تحرٌم ربا التفاضل فً الذهب بالذهب والفضة ":حدٌث/ 142
قال : عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال: نص الحدٌثو" بالفضة

ال تبٌعوا ":رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم
الذهب بالذهب إال مثال بمثل وال تشفوا بعضها على بعض وال 

تبٌعوا الورق بالورق إال مثال بمثل وال تشفوا بعضها على بعض 
الذهب بالذهب ":متفق علٌه وفً رواٌة" وال تبٌعوا منها ؼاببا بناجز

والفضة بالفضة والبر بالبر والشعٌر بالشعٌر والتمر بالتمر والملح 

بالملح مثال بمثل ٌدا بٌد فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ 
الحدٌث تفرد به الكتانً .  رواه أحمد والبخاري"والمعطً فٌه سواء

( 3عثمان بن عفان  (2أبً سعٌد،  (1:  وقال عن"نظم المتناثر"فً 
وعمر  (6ورافع بن خدٌج،  (5وعبادة بن الصامت،  (4وابن عمر،

أبً هرٌرة،  (9وأبً بكرة،  (8فضالة بن عبٌد،  (7بن الخطاب، 
وعلً بن أبً طالب، وؼٌرهم، ثم  (11وأبً أسٌد الساعدي،  (10
ذكر البر بالبر والشعٌر بالشعٌر والتمر بالتمر والملح "قال 

 للطحاوي وبعد ما ذكر فٌه أن "شرح معانً اآلثار"وفً " بالملح

 ثم :الربا المنصوص علٌه فً القرآن كان أصله فً النسٌبة ما نصه
جاءت السنة بعد ذلك بتحرٌم الربا والتفاضل فً الذهب بالذهب 

والفضة بالفضة وسابر األشٌاء المكٌبلت والموزونات على ما ذكره 
عبادة بن الصامت فٌما روٌناه عنه وفٌما تقدم من كتابنا هذا فً باب 

بٌع الحنطة بالشعٌر فكان ذلك ربا حرم بالسنة وتواترت به اآلثار 
هـ ثم /عن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم حتى قامت بها الحجة 

ذكر بعض اآلثار الواردة فً هذا ثم قال قال أبو جعفر فثبت بهذه 
اآلثار المتواترة  عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه نهى عن 
بٌع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضبل وكذلك سابر األشٌاء 

المكٌبلت التً قد ذكرت فً هذه اآلثار التً روٌناها فالعمل بها 
ال  ربا إال فً : "هوأولى بنا من العمل بحدٌث أسامة الذي 

 الذي قد ٌجوز أن ٌكون تؤوٌله على ما قد ذكرنا فً هذا "النسٌبة
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اإلشعاع واإلقناع "هـ قلت قد خرجنا هذه األحادٌث فً كتابنا /الباب

: كما ٌلً" بمسابل اإلجماع
أخرجه البخاري ومسلم والبٌهقً : أبو سعٌدـ 1
 أخرجه مسلم والبٌهقً: عثمان بن عفانـ 2
 .البٌهقً وصرح ابن حجر فً التلخٌص أنه معلول: ابن عمرـ 3
 .الشافعً و مسلم: عبادة بن الصامت ـ 4
 انظره فً نظم المتناثر: رافع بن خدٌجـ 5
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً : عمر بن الخطابـ 6

 .وابن ماجه
 انظره فً نظم المتناثر: فضالة بن عبٌدـ 7

 :البخاري ومسلم: أبو بكرة ـ 8
 مسلم والبٌهقً: أبو هرٌرةـ 9

 انظره فً نظم المتناثر: أبو أسٌد الساعديـ 10
 المستدرك: علً بن أبً طالبـ 11
 الدارقطنً: أنسـ 12
 .البزار: ببللـ 13
 الشافعً والمزنً والبٌهقً: أبو الدرداءـ 14

 
عن : نص الحدٌثو "البابعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا" : حدٌث/143

أن النبً صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه حكٌم بن حزام 

البٌعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا أو قال حتى ٌتفرقا فإن ":وسلم قال
صدقا وبٌنا بورك لهما فً بٌعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة 

اإلشعاع "لم ٌخرجه أحد قبلنا  وقد خرجناه  فً .  متفق علٌه"بٌنهما

: فً أول كتاب البٌوع  كما  ٌلً" واإلقناع بمسابل اإلجماع
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً : ابن عمرـ 1

وابن ماجه والدارمً ومالك وأحمد والطحاوي والدارقطنً 
. والشافعً وابن الجارود

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو : حكٌم بن حزام مرفوعاـ 2
داود والنسابً والترمذي والدارمً والشافعً والطحاوي والبٌهقً 

 .والطٌالسً والطبرانً وابن حزم
 والحاكم أخرجه النسابً وابن ماجه: سمرة بن جندبـ 3
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أخرجه الشافعً وأحمد وأبو داود الطٌالسً : أبو برزة األسلمًـ 4

وأبو داود السجستانً وابن ماجه  والطحاوي وابن الجارود 
  .والدارقطنً والبٌهقً

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي : عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 5
 .والنسابً عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده وكذلك البٌهقً

 .أخرجه ابن حبان والحاكم والبٌهقً: ابن عباسـ 6
 .أخرجه البزار والحاكم وصححه: جابر بن عبد هللاـ 7
 انظره فً نظم المتناثر: علً بن أبً طالبـ 8
 .أخرجه أحمد: أبو هرٌرةـ 9

 الطبرانً فً الكبٌر: عبد هللا بن قٌس األسلمًـ 10

 الطبرانً: ابن مسعودـ 11
 

 تفرد به الكتانً فً "لعن هللا الواصلة والمستوصلة": حدٌث/144

أسماء بنت  (3عابشة،  (2ابن عمر،  (1وقال عن " نظم المتناثر"
أبً هرٌرة  (4أبً بكر وأحادٌثهم فً الصحٌحٌن وؼٌرهما وعن 

ابن عباس وؼٌرهم وهللا  (6أبً أمامة، و (5فً الصحٌح وعن 
. سبحانه وتعالى أعلم

: رواه  كل من: قلت حكمنا علٌه بالتواتر وخرجناه كما ٌلً
أتت النبً : بلفظ قالت: أسماء بنت أبً بكر رضً هللا عنهماـ 1

إن لً ابنة عرٌسا وإنه أصابها : صلى هللا علٌه وسلم امرأة  فقالت

حصبة فتمرق شعرها أفؤصله؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه 
الحدٌث أخرجه الشٌخان وابن  "لعن هللا الواصلة والموصلة:"وسلم

ماجه  
 أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لعن الواصلة بلفظ:  ابن عمرـ 2

 الحدٌث أخرجه الستة " والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
لعن هللا الواشمات والمستوشمات "بلفظ : ابن مسعودـ 3

والمتفلجات للحسن المؽٌرات خلق هللا تعالى وقال ما لً ال ألعن 
   أخرجه الستة وأحمد"من لعنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 .ٌعنً رواه الجماعة
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لعن هللا الواصلة والمستوصلة والنامصة ":بلفظ:ابن عباسـ 4

 أخرجه أبو داود "والمتنمصة  والواشمة  والمتوشمة من ؼٌر داء

 .وله آخر عند الطبرانً
 البخاري ومسلم وأحمدأخرجه : عابشةـ 5
مالك وأحمد  والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : معاوٌة ـ 6

 والنسابً
 .أحمد والطبرانً: معقل بن ٌسارـ 7
 مسدد بن مسرهد فً مسنده وعنه البوصٌري: مسلم بن ٌسارـ 8
 أبو بكر بن أبً شٌبة وعنه البوصٌري وابن حجر: أبو أمامةـ 9

أبو بكر بن أبً شٌبة والحارث بن محمد بن أبً أسامة : جابرـ 10

إتحاؾ الخٌرة المهرة بزوابد المسانٌد "وعنه البوصٌري فً كتابه 
 ".العشرة

 البخاري ومسلم: حكٌم بن حزام ـ 11
 
النهً عن بٌع الطعام قبل أن ٌستوفى أو قبل أن ":  حدٌث/145

 ولم "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"خرجناه فً : "ٌقبض

: ٌسبقنا أحد بالحكم على تواتره رواه كل من
من ابتاع طعاما ":ابن عباس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالـ 1

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً : "فال ٌبعه حتى ٌستوفٌه

. وابن ماجه وأحمد
 فنهاهم كانوا ٌبٌعون الطعام جزافا بؤعلى السوقابن عمر قال ـ 2

 وفً رواٌة أن ال ٌبٌعوا حتى ٌنقلوهرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
 أخرجه الشٌخان وأبو دواد "من باع طعاما فال ٌبعه حتى ٌقبضه"

 .والنسابً وابن ماجه وأحمد وؼٌرهم
 .أخرجه أحمد ومسلم: جابر بن عبد هللا ـ 3
أحمد ومسلم و البزار وحسنه ابن حجر فً فتح : أبو هرٌرةـ 4

 .الباري
أخرجه النسابً وابن ماجه و الطبرانً : حكٌم بن حزامـ 5

والدارقطنً والبٌهقً وعبد الحق وابن القطان وابن حزم وعبد 

 .الرزاق
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أخرجه أبو داود والدارقطنً وابن حبان والحاكم : زٌد بن ثابتـ 6

 .وصححاه واألثرم فً مسنده
ابن عدي فً الكامل بسند فٌه أحمد بن بكر وخالد : أنس بن مالكـ 7

 .بن ٌزٌد وهما ضعٌفان
 .عبد الرزاق فً مصنفه وأحمد: عثمان بن عفانـ 8
 .البٌهقً وعبد الرزاق: ٌحً بن أبً كثٌرـ 9

 .عبد الرزاق فً مصنفه: رجل من الصحابةـ 10
 .البخاري ومسلم: ابن عباسـ 11
نهى عن بٌع ما لم ٌقبض وربح ما لم ":بلفظ: ابن عمروـ 12

 .ابن ماجه والبٌهقً: "ٌضمن

 البٌهقً: ٌعلً بن أمٌةـ 13
 أبو ٌعلً والطبرانً فً الكبٌر: عمر بن الخطابـ 14

 
نهى النبً صلى ":حدٌث عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال:  146

نهى عن ثمن  "وفً رواٌة" هللا علٌه وسلم عن عسب الفحل
 ولم "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"خرجناه فً :"عسب الفحل

: ٌسبقنا أحد بالحكم على تواتره رواه كل من
أخرجه الشافعً فً المختصر والبخاري وأبو داود : ابن عمرـ 1

 ابن ىوالترمذي والنسابً والحاكم مع وهمه أنه لٌس فً مسلم وقو
.. حجر إسناده فً تلخٌص الحبٌر

الشافعً فً األم والمختصر والسنن المؤثورة وأعله أبو : أنسـ 2
 .حاتم بالوقؾ

وفً رواٌة  "نهى عن بٌع ضراب الجمل"بلفظ : أبً هرٌرةـ 3
 والدارمً فً مسنده "نهى عن ثمن الكلب وعسب التٌس":للنسابً

وأعله ابن أبً حاتم والترمذي والدارمً وصححه ابن السكن وابن 
 .القطان الفاسً مع تشدده

 مسلم "نهى عن بٌع ضراب الجمل"جابر بن عبد هللا بلفظ ـ 4

 .والبٌهقً
الدارقطنً باللفظ األول وصححه ابن السكن وابن : أبو سعٌدـ 5

 .القطان والبٌهقً
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الحاكم فً علوم الحدٌث وأخرجه ابن حبان والبزار وعبد : علًـ 6

 .هللا بن أحمد قال الهٌثمً ورجاله ثقات 
 .الطبرانً فً المعجم الكبٌر: البراء بن عازبـ 7
 .الطبرانً فً المعجم الكبٌر والبزار: ابن عباسـ 8
نهى عن بٌع المالقٌح "أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ـ 9

 .إسحاق بن راهوٌه والبزار: أبو هرٌرة" والمضامٌن

 .ابن أبً عاصم فً البٌوع: عمران بن حصٌنـ 10
 البٌهقً: رجل من بنً كبلبـ 11

 
نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن بٌع حبل " حدٌث /147

 ولم ٌسبقنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"خرجناه فً : "الحبلة

 :أحد بالحكم على تواتره رواه كل من
أخرجه  البخاري ومسلم واألربعة والبزار وأحمد : ابن عمرـ 1

والحاكم والبٌهقً  
أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطنً : أبو سعٌد الخدريـ 2

 .والترمذي وحسنه
 عبد الرزاق وإسناده قوي: ابن عمرـ 3
 أبو بكر بن أبً عاصم: عمران بن حصٌنـ 4
الطبرانً فً المعجم الكبٌر والبزار وأخرجه ابن أبً : ابن عباسـ 5

 .شٌبة وأبو داود

وإسحاق بن  البزار بسند فٌه صالح بن أبً األخضر: أبو هرٌرةـ 6
 راهوٌه

الطبرانً فً الكبٌر والهٌثمً وهو : عبٌد بن نضلة الخزاعًـ 7
 .مرسل ورجاله رجال الصحٌح

رواه البزار وإسحاق بن : سعٌد بن المسٌب عن أبً هرٌرةـ 8
عن الزهري وهو .راهوٌه وفً إسناده صالح بن أبً األخضر

 .ضعٌؾ
 .مالك فً الموطؤ: الزهري عن سعٌد بن المسٌب مرسبلـ 9
 

عن أبً مسعود رضً هللا : "النهً عن بٌع الكلب" حدٌث /148
نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن ثمن الكلب ":عنه قال
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 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود "ومهر البؽى وحلوان الكاهن

والترمذي والنسابً وابن ماجه والشافعً وابن الجارود والطحاوي 
خرجناه فً اإلشعاع واإلقناع بمسابل . وأحمد وابن حزم فً المحلى

: اإلجماع ولم ٌسبقنا أحد بالحكم على تواتره رواه كل من
تلخٌص "أخرجه البخاري ومسلم والبٌهقً كما فً :  أبً مسعودـ 1

 "الحبٌر
 مسلم وأحمد والحاكم: جابر بن عبد هللاـ 2
 البخاري والبٌهقً: أبو جحٌفةـ 3
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً : رافع بن خدٌجـ 4

 .والبٌهقً وصححه الحاكم

الحاكم والترمذي مع استثناء كلب الصٌد وفٌه أبو : أبو هرٌرةـ 5
 .المهزم وهو ضعٌؾ وأخرجه البٌهقً

وفٌه ضرار بن صرد  الحاكم والطبرانً فً األوسط: ابن عمرـ 6
 أبو نعٌمرواه وهو ضعٌؾ جدا و

 أحمد والحاكم وأبو داود وصححه األلبانً  : ابن عباسـ 7
 الطبرانً فً الكبٌر وفٌه انقطاع: عبادة بن الصامتـ 8
 رواه الطبرانً فً الكبٌر وإسناده  ضعٌؾ: مٌمونة بنت سعدـ 9

 أحمد والطبرانً فً األوسط والحاكم: ابن عمروـ 10
 

إن دماءكم ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:حدٌث- 149

 "وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام كٌومكم هذا فً بلدكم هذا

عن أبً بكرة رضً هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا علٌه : ونصه
أال تدرون أي ٌوم :"وسلم خطبهم ٌوم النحر فً حجة الوداع فقال

فسكت حتً ظننا أنه سٌسمٌه : هذا؟ قالوا هللا ورسوله أعلم، قال
قال أي : بلى ٌا رسول هللا: فقال ألٌس بٌوم النحر؟ قلنا: بؽٌر اسمه

فإن "بلد هذا؟ ألٌست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى ٌا رسول هللا قال
دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم علٌكم حرام كحرمة ٌومكم 

: نعم،قال: هذا فً شهركم هذا فً بلدكم هذا، أال هل بلؽت؟ قلنا
اللهم أشهد، فلٌبلػ الشاهد الؽابب، فإنه رب مبلػ ٌبلؽه من هو 

ال ترجعوا بعدي كفارا ٌضرب بعضكم : أوعى له، فكان كذلك، قال
:  أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وؼٌرهم عن"رقاب بعض
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أخرجه أحمد والبخاري ومسلم : أبً بكرة الثقفًـ 1

أخرجه البخاري ومسلم : جابر بن عبد هللا من حدٌثه الطوٌلـ 2
 .وكذلك مسلم وأبو داود والنسابً وؼٌرهم من حدٌث آخر

 .أخرجه الترمذي: عمرو بن األحوصـ 3
 .أخرجه ابن ماجه: ابن عمرـ 4
 أخرجه ابن ماجه: ابن مسعودـ 5
 .أخرجه أحمد بن حنبل: أبو حرة النقاشًـ 6
ولعله نقله "جامع المسانٌد والسنن"ابن كثٌر فً: عاصم بن الحكمـ 7

 .من مسند أحمد
جامع المسانٌد "أحمد وعنه ابن كثٌر فً : نبٌط بن شرٌطـ 8

 ".والسنن
ابن كثٌر فً جامع المسانٌد والسنن عن أحمد : أبً سعٌد الخدريـ 9

وقال فً مجمع " كشؾ األستار"وأخرجه البزار وعنه الهٌثمً فً
حدٌث أبً سعٌد رواه ابن ماجه و رواه البزار ورجاله : "الزوابد

 .رجال الصحٌح
ابن : رواه أبو معاوٌة عن األعمش عن أبً هرٌرة: أبً هرٌرةـ 10

عن أحمد بن حنبل فتبٌن تواتر " جامع المسانٌد والسنن"كثٌر فً 
الحدٌث فخرجناه وإن كان لم ٌسبقنا إلى تخرٌجه أحد من أهل 

الصنعة والحمد هلل وال أظن أن أحدا سٌطعن فً تواتره ألنه جاء من 
عشرة أسانٌد أو أكثر منها إسنادان متفق علٌهما وهذا هو الشرط 

الذي انطلقنا منه فً المقدمة وهللا نسؤل أن ٌسدد خطانا وٌهدٌنا إلى 
جادة الطرٌق وٌجعلنا من الذٌن ٌتمسكون بالسنة عند فساد األمة مع 

قلت لعل الكتانً . النطق عند النزع بالشهادتٌن آمٌن ٌا رب العالمٌن
 .أخرجه فً كتابه نظم المتناثر

 
 

كتاب النكاح 
 

عن  النبً صلى هللا حدٌث عن أبً موسى رضً هللا عنه   /150
قطؾ " أخرجه السٌوطً فً"ال نكاح إال بولً": قالعلٌه وسلم

لقط "عن سبعة من الصحابة لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً " األزهار
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عن " نظم المتناثر"إال أنه أخرجه الكتانً فً " الآللا المتناثرة 

: ثمانٌة عشر صحابٌا قلت حكمنا علٌه بالتواتر رواه
رواه  أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه : أبو موسىـ 1

والطحاوي والدارقطنً موقوفا والحاكم مرفوعا وأحمد والدارمً 
. وابن أبً شٌبة والطٌالسً وأبو عوانة وابن حبان والبٌهقً

رواه ابن ماجه و الطبرانً وفً الباب عنه كما فً : ابن عباسـ 2
الترمذي والدارقطنً ورواه الشافعً والبٌهقً مرفوعا وموقوفا 

  .وأحمد والهٌثمً والضٌاء المقدسً فً المختارة والشافعً
 .رواه الطبرانً والحاكم وابن حجر فً المطالب العالٌة: جابرـ 3
رواه الطبرانً وفً الباب عنه كما فً الترمذي : أبو هرٌرة ـ 4

 .وابن ماجه وابن عدي فً الكامل وابن عساكر فً تارٌخه والبٌهقً
 .رواه  الطبرانً: أبو أمامةـ 5
رواه الطبرانً وابن ماجه وفً الباب عنها كما فً : عابشة ـ 6

الترمذي والدارقطنً والطحاوي فً شرح معانً اآلثار والحاكم 
 .وابن حجر وابن حبان والدارقطنً والبٌهقً

رواه  الطبرانً وفً الباب عنه كما فً : عمران بن حصٌنـ 7
 .الترمذي و ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر والحاكم والبٌهقً بسند واه

 .قال الترمذي وفً الباب عنه والحاكم : أنسـ 8
 .ابن أبً شٌبة وعبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ: عمرـ 9

 الطحاوي وابن الجارود وابن حبان: أبو بردةـ 10

الطحاوي فً شرح معانً اآلثار : أبو بردة عن أبٌهـ 11
 والدارقطنً

عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ : علً بن أبً طالبـ 12
 والحاكم وابن حجر فً أمالٌه على ابن الحاجب 

 الحاكم وابن حجر فً أمالٌه على ابن الحاجب: معاذـ 13
 الحاكم وابن حجر فً أمالٌه على ابن الحاجب : ابن مسعودـ 14
 الحاكم وعنه ابن حجر فً أمالٌه على ابن الحاجب:أبو ذرـ 15
 الحاكم وعنه ابن حجر فً أمالٌه على ابن الحاجب: المقدادـ 16
 الحاكم وعنه ابن حجر فً أمالٌه على ابن الحاجب: ابن عمرـ 17

 الحاكم وعنه ابن حجر فً أمالٌه على ابن الحاجب: ابن عمروـ 18
 الحاكم وعنه ابن حجر فً أمالٌه على ابن الحاجب: أم سلمةـ 19
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 الحاكم وعنه ابن حجر: زٌنب بنت جحشـ 20

 الحاكم وعنه ابن حجر فً أمالٌه على ابن الحاجب: المستوردـ 21
 .البٌهقً : الحسن  مرسبلـ 22

ذكر ابن حجر فً أمالٌه من حدٌث أبً موسى ثم قال ":وقال الكتانً
 قال الترمذي

وفً الباب عن عابشة وأبً هرٌرة وابن عباس وعمران بن حصٌن 
وأنس وكذا قال الحاكم وزاد  علً ومعاذ وابن مسعود و أبً ذر 

ورد وجابر وابن عمر وأم سلمة وزٌنب بنت جحش توالمقداد والمس
وأطنب الحاكم فً تخرٌجه ووقفت من  المذكورٌن فً كبلمه على 
حدٌث ابن مسعود وجابر وابن عمر وأما بقٌة من ذكرهم فلم أقؾ 

هـ ملخصا من األمالً المذكورة وفً تخرٌج /علٌهم إلى اآلن 
أحادٌث الرافعً له قال الحاكم وقد صحت الرواٌة فٌه عن أزواج 

النبً صلى هللا علٌه وسلم عابشة وأم سلمة وزٌنب بنت حجش وقال 
وفً الباب عن علً  وابن عباس ثم سرد  تمام ثبلثٌن صحابٌا وقد 

هـ وفً الجمع ممن خرجه /جمع طرقه الدمٌاطً من المتؤخرٌن
سمرة بن جندب وممن صرح بؤنه متواترالشٌخ عبد الرإوؾ 

. المناوي فً شرح الجامع
وحدٌث أبً موسى فٌه اختبلؾ، وله فً تخرٌج :"قال الترمذي: قلت

الحدٌث كبلم حسن مستفٌض فلٌراجع، وقال الرازي فً علل 
فقال أبو نعٌم أخطؤ فٌه ابن : علل أخبار روٌت فً النكاح" الحدٌث

قلت ولو طعن " إنما هو الحكم عن علً: أبً لٌلى فسمعت أبً ٌقول
 "ال نكاح إال بولً"الترمذي أو الرازي أو ابن رجب فً أحادٌث 

النحطت إلى الصحٌح والشهرة فقط وإنما طعنوا أو أعلوا حدٌث 
أبً موسى فقط فجازتقبل تواتره وقد خرجه األلبانً فً إرواء 

. الؽلٌل عن اثنً عشر وحكم علٌه بالتواتر وهللا أعلم
 
أنه علٌه الصالة والسالم مكاثر األمم بهذه "حدٌث /151
:  نص الحدٌث  عن معقل بن ٌسار رضً هللا عنه قال"األمة

ٌا رسول : جاء رجل إلى رسول هللا صلى  هللا علٌه وسلم فقال

هللا إنً أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، ومال إال أنها ال تلد 
أفتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانٌة فقال له مثل ذلك، ثم أتاه 
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 "تزوجوا الودود الولود، فإنً مكاثر بكم األمم: الثالثة فقال له

رواه أبو داود والنسابً والحاكم واللفظ له وقال صحٌح اإلسناد 
نظم "تفرد به الكتانً فً . والمنذري فً الترؼٌب والترهٌب

:وقد خرجتاه عن" المتناثر  
أحمد وابن حبان وصححه ابن حجر فً الفتح وأحمد : أنسـ 1

. والطبرانً بسند حسنه المنذري
أحمد وقال ابن حجر فً الفتح وذكره الشافعً ببلؼا : ابن عمرـ 2

 .عن ابن عمر والدٌلمً
 أخرجه  البٌهقً: أبً أمامةـ 3
 انظره فً نظم المتناثر: الصنابحًـ 4

الطبرانً فً األوسط وفٌه موسى بن عبٌدة وهو : سهل بن حنٌؾـ 5
 ضعٌؾ كما فً مجمع الزوابد

 وابن حبان النسابً وأبو داود والحاكم والبٌهقً: معقل بن ٌسارـ 6
 انظره فً نظم المتناثر: حرملة بن النعمانـ 7
 انظره فً نظم المتناثر: عابشةـ 8
الطبرانً و فٌه معاوٌة بن ٌحى الصدفً وهو : عٌاض بن ؼنمـ 9

 .ضعٌؾ 
 الطبرانً وفٌه علً بن الربٌع وهو ضعٌؾ: معاوٌة بن حٌدةـ 10
 انظره فً نظم المتناثر: جابر بن عبد هللاـ 11
قال المنذري فً الترؼٌب والترهٌب رواه أبو داود : أبً هرٌرةـ 12

 .والنسابً والحاكم وله رواٌة عند ابن  ماجه  ضعٌفة
 عبد الرزاق،: محمد بن سٌرٌن مرسبلـ 13
 .أحمد وفٌه عن ابن عبد هللا المؽافري : ابن عمرو رواهـ14
 انظره فً فتح الباري البن حجر: بن األعسرا- 15

تزوجوا فإنً "قلت وكؤنه نقله من فتح الباري حٌث قال ابن حجر
فإنً مكاثر "ورد" مكاثر بكم األمم، وال تكونوا كرهبانٌة النصارى

 أٌضا من حدٌث الصنابحً وابن األعسر ومعقل بن ٌسار "بكم

وسهل بن حنٌؾ وحرملة بن النعمان وعابشة وعٌاض بن ؼنم 
. ومعاوٌة بن حٌدة وؼٌرهم أو من تلخٌص الحبٌر
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" النهً عن وطء النساء فً أدبارهن أو أعجازهن"حدٌث /152

سؤل  أن رجالنص الحدٌث عن خزٌمة بن ثابت رضً هللا عنه و
النبً صلى هللا علٌه وسلم عن إتٌان النساء فً أدبارهن، أو إتٌان 

حالل، : الرجل امرأته فً دبرها، فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم
كٌؾ قلت؟ فً أي : فلما ولى الرجل، دعا أو أمر به فدعً، فقال

الخربتٌن أو فً أي الخرزتٌن، أو فً أي الخصفتٌن؟ أمن دبرها 
فً قبلها، فنعم، أم من دبرها فً دبرها، فال، فإن هللا ال ٌستحً من 

أخرجه الشافعً والنسابً " الحق ال تؤتوا النساء فً أدبارهن

والطحاوي والبٌهقً والخطابً فً ؼرٌب الحدٌث وقال 
ٌعنً عمه محمد }عبد هللا بن علً ثقة، وقد أخبرنً محمد"الشافعً

عن األنصاري أنه أثنى  {بن علً بن شافع شٌخه فً هذا الحدٌث
علٌه خٌرا و خزٌمة ممن الٌشك عالم فً ثقته، فلست أرخص فٌه، 
بل أنهى عنه الحدٌث تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر وخرجه عن 

اإلشعاع واإلقناع بمسابل "إحدى عشر بٌنما خرجناه  نحن فً كتابنا 
: عن" اإلجماع

أخرجه أحمد وابن ماجه والبٌهقً بسند فٌه : خزٌمة بن ثابتـ 1
حجاج بن أرطؤة وقد عنعنه والنسابً والدارمً والطحاوي وابن 

. حبان وفٌه مجهول الحال
أخرجه أحمد واألثرم وأبو داود والترمذي والنسلبً : أبً هرٌرةـ 2

والدارمً وابن ماجه والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً 

 .والدارقطنً
أخرجه الترمذي والنسابً وابن حبان وابن أبً شٌبة : ابن عباسـ 3

 .والهٌثمً فً موارد الظمآن وأحمد والبزار والبٌهقً
أخرجه الدارمً وقال ابن حجر فً التلخٌص : علً بن طلقـ 4

 .أخرجه الترمذي والنسابً وابن حبان
أخرجه أحمد والبزار والطبرانً ووثق الهٌثمً فً : ابن عمروـ 5

 "هً اللوطٌة الصؽرى"مجمع الزوابد رجاله وفٌه مرفوعا

 .والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
قال ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر أخرجه اإلسماعٌلً فً : أنسـ 6

 .معجمه وفٌه ٌزٌد الرقاش  ضعٌؾ
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أخرجه الحسن بن عرفة بسند ضعٌؾ جدا كما فً : أبً بن كعبـ 7

 .التلخٌص
أخرجه ابن عدي بإسناده والطحاوي فً شرح :  ابن مسعودـ 8

 . وإسناد ابن عدي واه"محاش النساء حرام"معانً اآلثار بلفظ 

أخرجه األثرم بإسناد فٌه ابن لهٌعة كما أخرجه :  عقبة بن عامرـ 9
 .عبد هللا بن أحمد بن حنبل فً زوابد مسند أبٌه

أخرجه الهٌثمً فً مجمع الزوابد عن أبً ٌعلى  : رعمـ 10
والبزار ووثق رجال أبً ٌعلى كما رواه " الكبٌر"والطبرانً فً 

. النسابً والبزار باسناد ضعٌؾ
أخرجه الدارقطنً والطحاوي فً شرح : جابر بن عبد هللاـ 11

 ".ال تاتوا النساء فً  محاشهن"معانً اآلثار بلفظ 

أخرجه الدارمً فً مسنده والطحاوي فً شرح : ابن عمرـ 12
 .معانً اآلثار

 .أخرجه البٌهقً: أبو الدرداءـ 13
 .أخرجه البٌهقً: أبو الجوٌرٌةـ 14
أخرجه أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع : علً بن أبً طالبـ 15

 .الزوابد ووثق رجاله
. قلت وبعد ما خرجناه إذا به فً نظم المتناثر

فلما تواترت هذه اآلثار عن " شرح معانً اآلثار"وقال الطحاوي فً 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالنهً عن  وطء المرأة فً دبرها 

ثم جاء عن أصحابه وعن تابعٌهم ما ٌوافق ذلك وجب القول به و 
كتابنا اإلشعاع واإلقناع بمسابل "وقد بٌنا فً " ترك ما ٌخالفه 

 تواتر هذا الحدٌث تؤصٌبل لما ذكره الحافظ ابن القطان "اإلجماع
. الفاسً من إجماع حول الموضوع فراجعه إن شبت وهللا الموفق

 
نص و" ال تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها":حدٌث /153

نهى رسول هللا صلى ":عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: الحدٌث
هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم  أن تنكح المرأةعلى عمتها أو 

نهى أن ٌجمع بٌن المرأة " رواه الجماعة وفً رواٌة "خالتها

الحدٌث تفرد به الكتانً فً نظم ". وعمتها وبٌن المرأة وخالتها
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اإلشعاع "المتناثر وخرجه عن ستة عشر بٌنما خرجناه فً كتابنا 

 :عن سبعة عشر هم" واإلقناع بمسابل اإلجماع
أخرجه مالك والشافعً وأحمد والدارمً والبخاري : أبو هرٌرةـ 1

ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والبٌهقً وعبد 
. الرزاق وابن أبً شٌبة وابن الجارود

أخرجه الطٌالسً وأحمد والبخاري والبٌهقً وابن أبً : جابرـ 2
 .شٌبة 

 .أخرجه أحمد وأبو ٌعلً والبزار وعنهم الهٌثمً:  علًـ 3
 أخرجه البزار والطبرانً: ابن مسعودـ 4
 .أخرجه أحمد وابن أبً سٌبة والطبرانً فً األوسط: ابن عمروـ 5

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحٌح : ابن عباسـ 6
 "إذا فعلتم كذلك قطعتم أرحامكم":وابن حبان وابن عدي وزادا

أخرجه الحافظ ابن القطان الفاسً فً جزبه كتاب الوهم : أنسـ 7
 .واإلٌهام  الواقعٌن فً كتاب األحكام

أخرجه أحمد وابن ماجه والطبرانً فً األوسط وأبو : أبً سعٌدـ 8
محمد البخاري فً مسند أبً حنٌفة وضعؾ ابن حجر إسناد ابن 

 .ماجه
كما فً تلخٌص الحبٌر تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر : عابشةـ 9

 .البن حجر
أخرجه ابن ماجه بسند فٌه حٌان بن مؽلس ضعفوه : أبً موسىـ 10

 .وذكره ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر
كما فً تلخٌص الحبٌر تخرٌج أحادٌث الرافعً : أبً أمامةـ 11

 .الكبٌر البن حجر
أخرجه البزار والطبرانً وعنهما الهٌثمً : سمرة بن جندبـ 12

 .كما ذكره ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر
 انظره فً نظم المتناثر: أبً الدرداءـ 13
 أخرجه الطبرانً بسند ضعٌؾ: عتاب بن أسٌد ـ 14
 ذكره ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر: سعد بن أبً وقاصـ 15
 .زٌنب امرأة أبً مسعود كما فً تلخٌص الحبٌر البن حجرـ 16

أخرجه البزار والطبرانً وعنهما الهٌثمً وابن : ابن عمرـ 17
 .حبان وعنه  ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر وابن أبً شٌبة
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نقل الهٌثمً عن الشافعً أن هذا " وختم الكتانً بتعلٌق جاء فٌه 

الحدٌث لم ٌرو من وجه ثابت إال عن  أبً هرٌرة، قال البٌهقً وهو 
كما قال قد جاء من وجوه لٌس فٌها شٌا على شرط الصحٌح وإنما 

هـ لكن قد أخرج البخاري أٌضا /اتفقا على إثبات حدٌث أبً هرٌرة 
حدٌث جابر وصححه الترمذي وابن حبان وؼٌرهما راجع فتح 

. الباري قلت بل نقله من تلخٌص الحبٌر البن حجر العسقبلنً
 
نص و" ال حتى تذوقً عسٌلته وٌذوق عسٌلتك":حدٌث/ 154

جاءت امرأة رفاعة : عن عابشة رضً هللا عنها قالت الحدٌث
إنً كنت عند : القرظً إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقالت

رفاعة فطلقنً فبت طبلقً، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبٌر، ما 
معه إال مثل هدبة ثوب، فقال، أترٌدٌن أن ترجعً إلى رفاعة؟ قالت 

ال حتى تذوقً عسٌلته وٌذوق ":ال، قال صلى هللا علٌه وسلم
ومسلم والنسابً والترمذي والدارمً   أخرجه البخاري " عسٌلتك

وابن أبً شٌبة وعنه ابن ماجه وابن الجارود والبٌهقً والطٌالسً 
ظن نلم ٌسبقنا إلٌه أحد فٌما .  وأحمد والطبرانً فً األوسط وؼٌرهم

: عن" اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"وقد خرجناه فً كتابنا 
عابشة رضً هللا عنها أن رفاعة القرظً تزوج إمرأة طلقها، ـ 1

فتزوجت آخر، فؤتت النبً صلى هللا علٌه وسلم فذكرت له أنه ال 
ال ":ٌؤتٌها، وأنه لٌس معه إال مثل الهدبة، فقال صلى هللا علٌه وسلم

" حتى تذوقً عسٌلته وٌذوق عسٌلتك

أخرجه أبو مسلم الكجً وأبو نعٌم وأخرجه الطٌالسً وأحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والدارمً وابن 

ماجه وابن الجارود وابن أبً شٌبة والبٌهقً والطبري فً تفسٌره 
. وأبو ٌعلى

. أخرجه محمد بن إسحاق فً مؽازٌه: عن هشام عن أبٌهـ 2
 .أخرجه ابن حجر فً فتح الباري: هشامـ 3
أخرجه مالك وسعٌد بن أبً عروبة كما فً : قتادة أو أبو قتادةـ 4

 فتح الباري
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أخرجه ابن عساكر، والنسابً وعنه الحافظ : عبد هللا بن عباسـ 5

 (و فٌه أن إسم المرأة الؽمٌصاء أو  الرمٌصاء)المزي فً التحفة 
 .الترمذيأخرجه و
أخرجه النسابً وابن أبً شٌبة والبٌهقً وأحمد : ابن عمرـ 6

 .والطبري فً تفسٌره
أخرجه الطبرانً وابن أبً شٌبة والطبري فً : أبو هرٌرةـ 7

 تفسٌره
أخرجه الطبرانً والبٌهقً وأحمد والبزار وأبو : أنس بن مالكـ 8

 ..ٌعلى كما فً مجمع الزوابد للهٌثمً وابن أبً شٌبة
الهٌثمً فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد وابن : الفضل بن العباسـ 8

حجر فً المطالب العالٌة وأخرجه أبو ٌعلى ورجاله رجال 
 .الصحٌح

ووقعت لثالثة قصة أخرى مع " قال ابن حجر فً فتح الباريـ 9
رفاعة ورجل آخر ؼٌر األول والزوج الثانً عبد الرحمن بن الزبٌر 

أخرجه مقاتل بن حٌان فً تفسٌره ومن طرٌقه ابن شاهٌن فً 
فال تحل له من بعد حتى * }:ثم أبو موسى فً قوله تعالى" الصحابة

 قال نزلت فً عابشة بنت عبد الرحمن بن {*تنكح زوجا ؼٌره

الزبٌر بن عقٌل النضرٌة كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتٌك وهو 
ابن عمها فطلقها  طبلقا بابنا  فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبٌر 

ثم طلقها فؤتت النبً صلى هللا علٌه وسلم فقالت إنه طلقنً قبل أن 

. الحدٌث" ال"قال : ٌمسنً أفؤرجع إلى ابن عمً زوجً األول
أخرجه اإلسماعلً عن امرأة من قرٌظة : عمرو بن علًـ 10
أخرجه مالك كما أخرجه ابن : عبد الرحمن بن الزبٌر عن أبٌهـ 11

وهب والطبرانً والدارقطً فً الؽرابب موصوال وفً الموطإ 
 .مرسبل واسم المرأة تمٌمة بنت وهب كما رواه ابن حبان والبٌهقً

 أخرجه أحمد وأبو ٌعلى والنسابً: عبٌد هللا بن عباسـ 12
رواه الطبرانً " مجمع الزوابد"قال الهٌثمً فً: ابن مسعودـ 13

 .ورجاله رجال الصحٌح
أخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره نقبل : عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 14

 .عن ابن ماجه من طرٌق ابن المسٌب عنه
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مالك فً بعض رواٌات موطبه وابن : عبد الرحمن بن الزبٌرـ 15

 .حبان والبٌهقً
 

تحرٌم حداد المرأة على ؼٌر زوجها أكثر من ثالثة ":حدٌث/155
نص الحدٌث عن زٌنب بنت أبً سلمة رضً هللا عنها  و" أٌام

دخلت على أم حبٌبة زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم رضً : قالت
حٌن توفً  أبو سفٌان، فدعت أم حبٌبة بطٌب فٌه صفرة : هللا عنها

: خلوق أو ؼٌره، فدهنت منه جارٌة، ثم مست بعارضٌها ثم قالت
وهللا ما لً بالطٌب من حاجة ؼٌر أنً سمعت رسول هللا صلى هللا 

ال ٌحل المرأة تإمن باهلل والٌوم اآلخر أن تحد :"علٌه وسلم ٌقول

لم ٌسبقنا "على مٌت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا

اإلشعاع واإلقناع بمسابل "إلٌه أحد فٌما علمنا وقد خرجناه فً كتابنا 
: أخرجه مسلم فً صحٌحه من ثمانً طرق هً: كما ٌلً"اإلجماع 

ال ٌحل إلمرأة ": أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: أم حبٌبةـ 1
مسلمة تإمن باهلل والٌوم اآلخر أن  تحد فوق ثالثة أٌام إال على 

 أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو "زوجها أربعة أشهر وعشرا

 .داود والترمذي والطحاوي والبٌهقً وأحمد وابن الجارود والدارمً
أخرجه البخاري ومسلم والنسابً والدارمً وابن ماجه : أم عطٌةـ 2

. والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً وأحمد
أخرجه مالك والبخاري :  أخوهايزٌنب بنت جحش حٌن توؾـ 3

ومسلم وأبو داود والنسابً والترمذي والطحاوي والبٌهقً وأحمد 
 .وابن الجارود والدارمً

 أخرجه مسلم : امرأة من بعض أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلمـ 4
 رواه مسلم وابن ماجه والطحاوي والبٌهقً وأحمد:  عن حفصةـ 5
رواه مسلم : عن بعض أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلمـ 6

 .والطحاوي فً شرح معانً اآلثار
أخرجه أحمد ومسلم والنسابً والدارمً وابن أبً شٌبة : عابشةـ 7

 .وابن ماجه والطحاوي وابن الجارود وؼٌرهم
 مسلم والطحاوي: عن زٌنب زوج النبً صلى هللا علٌه وسلمـ 8

أخرجه البزار : أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عن أنسـ 9
 .وفٌه زمعة بن صالح وهو ضعٌؾ وقد وثقه البعض
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مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً : أم سلمةـ 10

 .والطحاوي والبٌهقً وأحمد
 .أخرجه أحمد والطحاوي والبٌهقً: أسماء بنت عمٌسـ 11
مالك والبخاري ومسلم وأبو : تبٌن تواتر الحدٌث ألنه رواه كل منؾ

داود والترمذي والنسابً والطحاوي والبٌهقً وأحمد وابن الجارود 
أم حبٌبة وزٌنب بنت جحش وأم سلمة كما أخرجه : والدارمً عن

البخاري ومسلم والنسابً والدارمً وابن ماجه والطحاوي وابن 
أم عطٌة وأخرجه مسلم وؼٌره عن : الجارود والبٌهقً وأحمد عن

سبعة و رواه أحمد والطحاوي والبٌهقً عن أسماء بنت عمٌس 
. والبزار عن أنس 

عن بعض أمهات المإمنٌن أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ـ 12
ال ٌحل إلمرأة تإمن باهلل والٌوم اآلخر أن تحد على مٌت ": قال

 أخرجه الطحاوي فً شرح معانً "فوق ثالثة أٌام إال على الزوج

. اآلثار
 .أخرجه ابن ماجه: رملة بنت أبً سفٌانـ 13
 
النهً عن وطء الحبلى من المسبٌات حتى تلد ":حٌث/ 155          

 لم ٌسبقنا إلٌه أحد فٌما علمنا وقد خرجناه "وؼٌرها حتى تحٌض

ولفظ  :كما ٌلً" إلقناع بمسابل اإلجمبلعااإلشعاع و"فً كتابنا 
الحدٌث كما رواه ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا علٌه 

نهى ٌوم خٌبر عن لحوم الحمر وعن كل ذي ناب من "وسلم
أنه " وعن أبً هرٌرة بلفظ"السباع  وأن توطؤ السباٌا حتى تضع

 "نهى فً موقعة أوطاس أن ٌقع الرجل على الحامل حتى تضع

ولفظ أبً سعٌد الخدري  
". ال توطؤ حامل حتى تضع وال ؼٌر حامل حتى تحٌض حٌضة           "

 :قلت رواه
أخرجه ابن الجارود والطبرانً و أحمد : ابن عباس -1
 أخرجه أحمد والطبرانً:أبوهرٌرة  -2
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبٌهقً : أبو سعٌد الخدري -3

 .والدارمً والبؽوي
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أخرجه الترمذي وقال ؼرٌب وأخرجه : العرباض بن سارٌة -4

 أحمد
 "مصنفه"أخرجه ابن أبً شٌبة فً : علً بن أبً طالب -5
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن : روٌفع بن ثابت -6

 .الجارود والبٌهقً
 أخرجه الطبرانً وابن أبً شٌبة: أبو أمامة -7
 أخرجه الطبرانً: ابن عمر -8
 أخرجه أبو ٌعلى: ثقة من الصحابة -9

 رواه  الطبرانً: جرول بن األحنثـ 10
رواه الطٌالسً وأحمد ومسلم وأبو داود : حندب بن جنادةـ 11

 .والطبرانً
 أخرجه البٌهقً: أبو الدرداءـ 12
 .أخرجه ابن أبً شٌبة: أبو موسى األشعريـ 13

 
النهً عن نكاح المتعة فً رواٌة ٌوم خٌبر، وفً  ":حدٌث/ 157

عن : نص الحدٌثو  "رواٌة ٌوم الفتح وفً رواٌة فً ؼزوة تبوك 
علً كرم هللا وجهه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نهى عن 

نهى "نكاح المتعة وعن لحوم الحمر األهلٌة زمن خٌبر وفً رواٌة 
. متفق علٌه" عن متعة النساء ٌوم خٌبر وعن لحوم الحمر اإلنسٌة

: تواتر عندنا رواه

أخرجه مالك والشافعً والطٌالسً وأحمد : علً بن أبً طالبـ 1
والدارمً والبخاري ومسلم والترمذي والنسابً وابن ماجه وابن 
الجارود والطبرانً والدارقطنً وأبو نعٌم والبٌهقً والخطٌب  

 .أخرجه ابن ماجه والدارقطنً والبٌهقً: عمر بن الخطاب ـ 2
أخرجه أحمد ومسلم والدارقطنً والبٌهقً : سلمة بن األكوعـ 3

 .والطحاوي
أخرجه أحمد والدارمً ومسلم وأبو داود : سبرة بن معبدـ 4

والنسابً وابن ماجه وابن الجارود ومحمد بن  الحسن والطحاوي 
 وأبو نعٌم والبٌهقً 

 أخرجه أبو ٌعلى والدارقطنً والبٌهقً والطحاوي: أبو هرٌرةـ 5
 "االعتبار"أخرجه الطبرانً والحازمً فً : جابر بن عبد هللاـ 6
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 أخرجه الطبرانً: ثعلبة بن الحكمـ 7

أخرجه أبو ٌوسؾ ومحمد بن الحسن كبلهما فً اآلثار : ابن عمرـ 8
 .وأحمد والطبرانً والبٌهقً

 .أخرجه أبو نعٌم والبٌهقً:  أبو ذرـ 9
 أخرجه الطبرانً: رجل من الصحابةـ 10
 أخرجه الطبرانً: سهل بن سعد الساعديـ 11
 مجمع الزوابد ومنبع الفوابد للهٌثمً: كعب بن مالكـ 12
محمد بن الحسن وأبو ٌوسؾ فً اآلثار والبٌهقً :ابن مسعودـ 13

 .فً السنن الكبرى
أخرجه أبو محمد البخاري وأبو بكر عبد الباقً  فً :  أنسـ 14

 مسند أبً حنٌفة
أخرجه أبو محمد البخاري فً مسند أبً : حذٌفة  بن الٌمانـ 15

 .حنٌفة
أخرجه مسلم والزٌلعً فً نصب :  ابن أبً عمرة األنصاريـ 16

 الراٌة
أخرجه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن : ابن عباسـ 17

 .عباس
أخرجه مسلم فً صحٌحه كما فً نصب : عبد هللا بن الزبٌرـ 18

 الراٌة للزٌلعً
أخرجه مسلم كما فً نصب الراٌة : إٌاس بن سلمة بن األكوعـ 19

 للزٌلعً
 الطحاوي: محمد بن شهاب الزهري مرسبل ـ 20

قلت هذا الحدٌث ظاهر حاله التواتر رؼم أنه لم ٌخرجه ال السٌوطً 
وال الزبٌدي وال الكتانً وهو محل إجماع بٌنا ذلك فً كتابنا 

. وإن كان فً اإلجماع نظر" اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"
 
نص الحدٌث عن ابن و "النهً عن نكاح الشؽار":حدٌث /158

أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نهى ":عمر رضً هللا عنهما
عن الشؽار والشؽار أن ٌزوج الرجل ابنته على أن ٌزوجه ابنته 

لم . رواه أحمد والبخاري ومسلم واألربعة" ولٌس بٌنهما صداق

: ٌخرجه ال السٌوطً وال الزبٌدي وال الكتانً وهو متواتر رواه
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أخرجه مالك وأحمد والدارمً والبخاري ومسلم وأبو : ابن عمرـ 1

داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وعبد الرزاق والطحاوي وابن 
. الجارود وابن أبً شٌبة والبٌهقً

أخرجه أحمد ومسلم والنسابً وابن ماجه والبٌهقً : أبو هرٌرةـ 2
 .والطحاوي فً شرح معانً اآلثار وابن أبً شٌبة

أخرجه عبد الرزاق وأحمد والنسابً وابن ماجه والبٌهقً : أنسـ 3
 .وابن حبان

 أخرجه مسلم والبٌهقً وأحمد: جابر بن عبد هللاـ 4
أخرجه أحمد وأبو داود والبٌهقً وابن : معاوٌة بن أبً سفٌانـ 5

 حبان

أخرجه أحمد والترمذي والنسابً وقال : عمران بن حصٌنـ 6
 .الترمذي حسن صحٌح وابن أبً شٌبة وابن حبان والطٌالسً

 أخرجه أبو الشٌخ فً كتاب النكاح: أبو رٌحانةـ 7
 أخرجه الطبرانً فً الصؽٌر: أبً بن كعبـ 8
 أخرجه أحمد: ابن عمروـ 9

 أخرجه البزار والطبرانً فً المعجم الكبٌر:سمرة بن جندبـ 10
 أخرجه البزار: وابل بن حجرـ 11
. أخرجه ابن عدي والطبرانً: ابن عباسـ 12

 
 

كتاب األدب والرقاق 
 

ألن ٌمتلا ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث/159
 أخرجه السٌوطً "جوؾ أحدكم قٌحا خٌر له من أن ٌمتلا شعرا

 عن ستة عشر إسنادا من بٌنها "قطؾ األزهار المتناثرة"فً 

 بٌنما اكتفى الزبٌدي "نظم المتناثر"مرسبلن لذلك أقره الكتانً فً 
بحذؾ المرسلٌن وذكر أربعة عشر " لقط البللا المتناثرة"فً

: صحابٌا، قلت رواه
رواه  البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن : أبو هرٌرةـ 1

ماجه والبؽوي 
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 وفً الباب الترمذيقال و) رواه البخاري والطبرانً :ابن عمرـ 2

 ( عنه
وقال  الترمذي وفً )رواه مسلم وابن ماجه : سعد بن أبً وقاصـ 3

 (الباب عنه
 رواه مسلم: أبو سعٌد الخدريـ 4
رواه  أبو عوانة والبزار والهٌثمً فً كشؾ األستار و فً : عمرـ 5

 .المجمع
 رواه الطبرانً: سلمان الفارسًـ 6
 رواه  الطبرانً وعنه الهٌثمً: عتبة بن عبد السلمىـ 7
 رواه الطبرانً: ابن مسعودـ 8

 رواه  الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: عوؾ بن مالكـ 9
 رواه  الطبرانً: مالك بن عمٌرـ 10
، وذكره الترمذي الهٌثمًعنه رواه الطبرانً و:  أبو الدرداءـ 11

  فً الباب
 رواه  أبو ٌعلً وعنه الهٌثمً: جابر بن عبد هللاـ 12
 رواه ابن عدي: ابن عباسـ 13
 رواه ابن عدي: عابشةـ 14
 رواه  أبو عبٌد: الحسن مرسبلـ 15
 رواه  أبو عبٌد: الشعبً مرسبلـ 16
 رواه الدارمً:  سالم بن عمٌرـ 17

 "المصنؾ"رواه عبد الرزاق الصنعانً فً:  طاووسـ 18
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد:  أبو العثراءـ 19

  وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ٌنبؽً لهقال تعالى : مبلحظة

والشعراء ٌتبعهم الؽاوون فهاتان اآلٌتان وهذا الحدٌث المتواتر 

كل هذا ٌذم الشعر والشعراء ولكن المقصود هنا هو شعر الؽزل 
والشعر الجاهلً وكل شعر إباحً وقد رخص رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم لحسان بن ثابت وؼٌره فً الشعر لخدمة اإلسبلم والذب 

 :، ومن ذلكعنه وهللا تعالى أعلم
 

إن من الشعر ":حدٌث قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم /160
عن سبعة " قطؾ األزهار المتناثرة"أخرجه السٌوطً فً" لحكمة
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 وأخرجه الكتانً "لقط البللا المتناثرة"ولم ٌخرجه الزبٌدي فً

:  عن أربعة عشر، قلت رواه" نظم المتناثر"فً
 )أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه و:أبً بن كعب ـ 1

وابن حبان والهٌثمً فً موارد الظمآن والبؽوي فً   (الترمذي
. شرح السنة

والهٌثمً فً  (والترمذي)رواه أبو داود : برٌدة بن الحصٌبـ 2
 مجمع االزوابد

 رواه الترمذي: ابن مسعودـ 3
رواه  أبو داود والترمذي وابن ماجه والبٌهقً : ابن عباسـ 4

 .والطبرانً والخطٌب وابن حبان والهٌثمً فً  موارد الظمآن

 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً:  أنسـ 5
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً:  أبوبكرةـ 6
الطبرانً : المزنً وهو جد كثٌر بن عبد هللا: عمرو بن عوؾـ 7
. والهٌثمً (والترمذي)
 .وأبو نعٌم والخطٌب والهٌثمً (الترمذي): عابشةـ 8
 رواه أبو داود: برٌدة عن أبٌه عن جدهـ 9

 رواه  أبو نعٌم: أبو هرٌرة ـ 10
 .رواه  الخطٌب البؽدادي وزاد الكتانً: حسان بن ثابت ـ 11
 انظره  فً نظم المتناثر: سلمة بن األكوعـ 12
 انظره  فً نظم المتناثر: عمر بن الخطابـ 13

 انظره  فً نظم المتناثر: علً بن  أبً طالبـ 14
 انظره  فً نظم المتناثر. طفٌل بن عمرو الدوسًـ 15
 
 تفرد بها الكتانً فً نظم المتناثر "إباحة الشعر" أحادٌث /34ي 

أورد جملة منها الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وقال عقبها "وقال 
فلما جاءت  هذه اآلثار متواترة بإباحة قول الشعر ثبت أن : "ما نصه

ما نهً عنه فً اآلثار األول لٌس ألن الشعر مكروه ولكن المعنى 
هـ قلت هذا ال ٌثبت /كان فً خاص من الشعر قصد بذلك النهً عنه 

به التواتر وما أشار إلٌه الكتانً أحادٌث حسان بن ثابت وأبً 

هرٌرة وؼٌرهما وقد ٌثبت صحة الحدٌث وشهرته واشتهاره وأما 
التواتر فبل وهللا أعلم 
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 "نظم المتناثر"تفرد بها الكتانً فً "  نفى الطٌرة":حدٌث /161

: قلت ال طٌرة إال طٌرك رواه
أخرجه  أبو داود و الترمذي و أحمد و ابن : عبد هللا بن مسعودـ 1

أن رسول هللا صلى : "حبان والطحاوي فً شرح معانً اآلثار بلفظ 
الطٌرة شرك، الطٌرة شرك، الطٌرة شرك، " هللا علٌه وسلم قال 

" وما منا إال ولكن هللا ٌذهبه بالتوكل

رواه  البخاري ومسلم والطحاوي فً شرح معانً : أبو هرٌرة ـ 2
 اآلثار

 رواه  أحمد والطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ابن عمرـ 3

 رواه  الطحاوي فً شرح معانً اآلثار والحاكم: عابشةـ 4
 رواه البخاري ومسلم والطحاوي فً شرح معانً اآلثار:  أنس ـ 5
 رواه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو أمامةـ 6
رواه أبو داود والنسابً والحاكم والطحاوي : قبٌصة بن المخارقـ 7

قال سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : "فً شرح معانً اآلثار بلفظ
 "العٌافة و الطٌرة والطرق من الجبت:"وسلم ٌقول

 .رواه  الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ابن عباسـ 8
عن : رواه  الطحاوي فً شرح معانً اآلثار بلفظ: سعد بن مالكـ 9

سؤلت سعد بن مالك عن الطٌرة، فانتهرنً :  سعٌد بن المسٌب قال
سمعت رسول هللا صلى : فقال من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه، فقال 

ال طٌرة، وإن كانت الطٌرة فً شًء ففً :"هللا علٌه وسلم ٌقول
 "المرأة والدار والفرس

رواه  الطحاوي فً شرح معانً اآلثار : أبو سعٌد الخدري ـ 10
ال عدوى وال طٌرة وإن كان فً شًء ففً المرأة والفرس :"بلفظ 

 "والدار

 رواه  الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: جابرـ 11
 أبو داود:عقبة بن عامر  رواهـ 12
 رواه  أحمد: الفضل بن العباسـ 13
 رواه مسلم: معاوٌة بن الحكم ـ 14
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لن ٌنال "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : قال قال: أبو الدرداءـ 15

 "الدرحات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطٌرا

 أخرجه الطبرانً والبٌهقً
وقال الكتانً وفً شرح معانً اآلثار للطحاوي ما نصه وأما الطٌرة 

فقد رفعها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم و جاءت اآلثار بذلك 
هـ /مجٌبا متواترا 

 
نص الحدٌث عن أبً و "من ال ٌرحم ال ٌرحم":حدٌث / 162

قبل النبً صلى هللا علٌه وسلم الحسن ":هرٌرة رضً هللا عنه قال
: بن علً رضً هللا عنهما، وعنده األقرع بن حابس، فقال األقرع

إن لً عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إلٌه رسول هللا 
: متفق علٌه" من ال ٌرحم ال ٌرحم: صلى هللا علٌه وسلم فقال

 عن تسعة لذلك لم "قطؾ األزهار المتناثرة"أخرجه السٌوطً فً 
ٌخرجه الزبٌدي فً لقط البللا المتناثرة بٌنما أخرجه الكتانً فً 

: نظم المتناثر عن سبعة قلت رواه
أخرجه البخاري ومسلم والطبرانً والبؽوي : جرٌر البجلًـ 1

والحكٌم الترمذي فً النوادر 
البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وعبد الرزاق : أبو هرٌرة رواهـ 2

 والبؽوي
 رواه  أحمد والبخاري فً األدب المفرد: أبو سعٌدـ 3

 رواه  الطبرانً وعنه الهٌثمً: ابن عمرـ 4
 رواه  الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: ابن مسعودـ 5
 رواه  الطبرانً وعنه الهٌثمً: األشعث بن قٌسـ 6
 رواه  الطبرانً: معاوٌة بن حٌدةـ 7
 رواه  البزار والهٌثمً فً كشؾ األستار: عمران بن حصٌنـ 8
 (قال الترمذي وفً الباب عنها ): عابشةـ 9

 رواه الترمذي و الهٌثمً:  أنسـ 10
 رواه  الهٌثمً: أبو موسى األشعريـ 11

قلت زاد الكتانً 

ذكر ":األقرع بن حابس بٌنما بقً علٌه الثبلثة األخر وقالـ 12
" المناوي فً التٌسٌر أٌضا أنه متواتر
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 "فً نفً العدوى":قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث /163

:  تفرد بها الكتانً فً نظم المتناثر قلت وهو عندنا متواتر رواه
رواه البخاري ومسلم والطحاوي فً شرح معانً : أبو هرٌرةـ 1

. اآلثار وأحمد وابن ماجه
رواه الطحاوي فً شرح معانً :ابن أخت نمر: السابب بن ٌزٌدـ 2

 .اآلثار ومسلم وأحمد
 .ومسلم وأحمد رواه  الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: جابرـ 3
رواه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار : علً بن أبً طالبـ 4

 "ال ٌعدي سقٌم صحٌحا":بلفظ

رواه الطحاوي "ال طٌرة وال هامة وال عدوى"بلفظ: ابن عباسـ 5

 فً شرح معانً اآلثار
رواه  أحمد والترمذي والطحاوي فً شرح معانً :ابن مسعود ـ 6

 اآلثار
الطحاوي فً شرح معانً اآلثار والبخاري ومسلم : ابن عمرـ 7

 .وأحمد
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي فً شرح :  أنسـ 8

 معانً اآلثار وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطٌالسً
 ذكره الكتانً فً نظم المتناثر: أبً أمامةـ 9

 الطحاوي فً شرح "ال عدوي وال طٌرة"أبً سعٌد بلفظ ـ 10

 معانً اآلثار
 رواه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو سلمة ـ 11
رواه أحمد وأبو : سعٌد بن المسٌب عن سعد بن أبً وقاصـ 12

. داود والطحاوي
 

لو كان البن آدم ": حدٌث قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم/164
واد ٌا من مال البتؽى إلٌه ثانٌا وثالثا وال ٌمؤل جوؾ بنً آدم إال 

لو أن البن آدم وادٌا :  وفً لفظ"التراب وٌتوب هللا على من تاب
من ذهب ألحب أن ٌكون إلٌه ثانٌا ولو كان له الثانً ألحب أن 

ٌكون إلٌه الثالث وال ٌمؤل جوؾ ابن آدم إال التراب وٌتوب هللا على 
 15 عن "قطؾ األزهار المتناثرة" أخرجه السٌوطً فً "من تاب
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 كما 15 فؤخرجه عن  "لقط البللا المتناثرة"وقلده الزبٌدي فً 

 :، قلت رواه17 عن "نظم المتناثر"أخرجه الكتانً فً 
أخرجه البخاري ومسلم  والترمذي والدارمً : أنسـ 1
 رواه البخاري والترمذي: ابن الزبٌرـ 2
أخرجه  البخاري ومسلم والترمذي والطبرانً وابن : ابن عباسـ 3

 .حبان وأحمد وعنه الهٌثمً
 رواه الترمذي والطبرانً: أبً بن كعبـ 4
 رواه  البزار وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: برٌدةـ 5
 رواه الترمذي والبزار والطبرانً والهٌثمً: أبً سعٌد الخدريـ 6
 رواه البزار والطبرانً وعنهما الهٌثمً:  سمرةـ 7

 رواه الترمذي والبزار والهٌثمً عن أحمد وأبً ٌعلى: عابشةـ 8
أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والهٌثمً :جابر بن عبد هللا ـ 9

فً موارد الظمآن وأبو ٌعلى والبزار وعنهما الهٌثمً فً مجمع 
 الزوابد

 .رواه أحمد والطبرانً والبزار وعنهم الهٌثمً:  زٌد بن أرقمـ 10
 رواه أبو عبٌد: أبو موسى األشعريـ 11
رواه الطبرانً فً الصؽٌر وعنه : سعد بن أبً وقاصـ 12

 .الهٌثمً
 رواه الترمذي وأحمد والطبرانً: أبو واقد اللٌثًـ 13
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً :أبو أمامةـ 14

 رواه  الطبرانً وعنه الهٌثمً: كعب بن عٌاض األشعريـ 15
 رواه الترمذي وابن ماجه: أبو هرٌرةـ 16
 رواه  الطبرانً: عطاء بن ٌاسرـ 17

جابر بن نفٌر مرسبل بٌنما بقى  (18وزاد الكتانً فً نظم المتناثر 
." وصرح فً التٌسٌر أٌضا أنه متواتر":علٌه عطاء بن إٌاس وقال

 
نص الحدٌث عن أبً سعٌد و" الدنٌا خضرة حلوة":حدٌث /165

إن ":الخدري رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
الدنٌا حلوة خضرة وإن هللا مستخلفكم فٌها فٌنظر كٌؾ تعملون 

فاتقوا الدنٌا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنً إسرابٌل كانت فً 
 أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والحكٌم الترمذي "النساء
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قطؾ األزهار "الحدٌث أخرجه السٌوطً فً . وهذا لفظ مسلم

 فؤخرجه "لقط الآللا المتناثرة" وقلده الزبٌدي فً 13عن " المتناثرة
 مثلهما، قلت 13 عن "نظم المتناثر" كما أخرجه الكتانً فً 13عن 
: رواه

أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وأحمد :حكٌم بن حزامـ 1
. والحمٌدي والطبرانً 

رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد  :أبو سعٌد الخدريـ 2
 والحكٌم الترمذي

 أخرجه الترمذي: خولة بنت قٌسـ 3
 أخرجه  الطبرانً وقال الترمذي وفً الباب عنه: زٌد بن ثابتـ 4

 رواه الطبرانً وقال الترمذي وفً الباب عنه  :ابن عمرـ 5
رواه الطبرانً وقال الترمذي وفً  :عبد الرحمن بن أبً  سمرةـ 6

 الباب عنه
 رواه الطبرانً وقال الترمذي وفً الباب عنه: أبو بكرةـ 7
وقال الترمذي وفً الباب عنه  رواه الطبرإنً:أبو هرٌرةـ 8

 والهٌثمً عن البزار
 رواه الطبرانً وقال الترمذي وفً الباب عنها :أم سلمةـ 9

 رواه  الطبرانً وقال الترمذي وفً الباب عنها: مٌمونةـ 10
رواه  الطبرانً وقال  الترمذي وفً الباب :عمرة بنت الحارثـ 11

 عنها

 رواه البزار وعنه الهٌثمً: أنسـ 12
 رواه  البزار وعنه الهٌثمً: عابشةـ 13
 رواه ابن حجر فً المطالب العالٌة: مصعب بن سعد عن أبٌهـ 14
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً: عبد هللا بن عمروـ 15
 رواه أبو ٌعلى والطبرانً وعنهما الهٌثمً :مٌمونـ 16

 
إن أحدكم لٌعمل ":حدٌث قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم /166

بعمل أهل الجنة حتى ما ٌكون بٌنه و بٌنها إال قدر ذراع فٌسبق 
علٌه الكتاب فٌعمل بعمل أهل النار فٌدخلها وإن أحدكم لٌعمل بعمل 

أهل النار حتى ما ٌبقى بٌنه وبٌنها إال قدر ذراع فٌسبق علٌه 
 أخرجه السٌوطً فً "الكتاب  فٌعمل بعمل أهل الجنة فٌدخلها
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لقط البللا " وقلده الزبٌدي ف16ًعن " قطؾ األزهار المتناثرة"

:  ومثلهما الكتانً فً نظم المتناثر  قلت رواه 16 عن "المتناثرة
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والبكرى فً : ابن  مسعودـ 1

. األربعٌن
 رواه البخاري والترمذي:أنسـ 2
 رواه  البخاري :سهل بن سعد الساعديـ 3
 رواه  مسلم :حذٌفة بن أسٌدـ 4
رواه مسلم والترمذي والطبرانً فً األوسط وعنه : أبو هرٌرة ـ 5

 .الهٌثمً
 رواه الطبرانً:  علًـ 6

 رواه  الطبرانً: ابن عمرـ 7
 رواه  الطبرانً وعنه الهٌثمً: أكثم بن أبً الجونـ 8
 رواه أحمد وأبو ٌعلى وعنهما الهٌثمً: عابشةـ 9

 رواه البزار: ابن عمرـ 10
 رواه  البزار والطبرانً وعنهما الهٌثمً: العرس بن عمٌرةـ 11
 رواه الفرٌابً فً التارٌخ: جابرـ 12
 رواه الفرٌابً فً التارٌخ: أبو ذرـ 13
 رواه ابن مردوٌه فً التفسٌر:  رباح اللخمًـ 14
 رواه أبو ٌعلً فً الطب :مالك بن الحوٌرثـ 15
 .رواه المخلص فً فوابده:  ابن عباسـ 16

 
قطؾ " أخرجه السٌوطً فً"المستشار مإتمن":حدٌث/ 167

" لقط البللا المتناثرة" ومثله الزبٌدي ف11ًعن " األزهار المتناثرة
:  قلت رواه15 عن "نظم المتناثر"بٌنما أخرجه الكتانً فً

أبو داود والترمذي والنسابً وابن ]أخرجه األربعة : أبو هرٌرة ـ 1
 [ماجه

 رواه الترمذي: أم سلمةـ 2
 رواه الحاكم: ابن عمرـ 3
 رواه  أحمد: أبو سعٌدـ 4

 رواه الطبرانً :علًـ 5
 رواه الطبرانً: جابر بن سمرةـ 6
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 رواه الطبرانً :سمرة بن جندبـ 7

 رواه الطبرانً: النعمان بن بشٌرـ 8
 رواه الطبرانً: أبو الهٌثم بن التبهانـ 9

 رواه الطبرانً والبزار والهٌثمً فً كشؾ األستار: ابن الزبٌرـ 10
 رواه  الخرابطً فً مكارم األخبلق: ابن عباسـ 11
رواه ابن ماجه والدارمً وابن حبان وموارد : أبو مسعودـ 12

 الظمآن
 :وزاد الكتانً

 .أبو سلمةـ 16 ،عابشةـ 15 ،سفٌنةـ 14 ،عمر بن الخطابـ 13
نقل أٌضا فً شرح المواهب ":وبقً علٌه أبو مسعود وقال الكتانً

" عن السٌوطً أنه متواتر وكذا صرح بتواتره فً التٌسٌر
 

 أخرجه السٌوطً "اللهم بارك ألمتً فً بكورها "حدٌث /35ي 

 14 بٌنما أخرجه الزبٌدي عن 13 عن "قطؾ األزهار المتناثرة"فً
 "نظم المتناثر" كما أخرجه الكتانً فً "لقط البللا المتناثرة"فً 
:  قلت رواه14عن 

رواه  ابن ماجه : أبو هرٌرةـ 1
 (الترمذي) "كشؾ األستار"رواه  البزار والهٌثمً فً : أنسـ 2
رواه البزار والهٌثمً فً كشؾ األستار والطبرانً :  ابن عباسـ 3

 .(والترمذي وفً الباب عن ابن عباس)فً الكبٌر وعنه الهٌثمً 

رواه  الطبرانً  فً األوسط وعنه الهٌثمً : جابر بن عبد هللا ـ 4
 (والترمذي)
 (والترمذي)رواه الطبرانً وابن ماجه : ابن عمرـ 5
مجمع "رواه الطبرانً وأبو ٌعلى وعنهما الهٌثمً فً: ابن مسعودـ 6

 .(و الترمذي)" الزوابد
رواه الطبرانً فً الكبٌر وأبو ٌعلى وعنهما : عبد هللا بن سبلمـ 7

 .الهٌثمً
 رواه الطبرانً: عمران بن حصٌنـ 8
 رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: كعب بن مالكـ 9

 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: النواس بن سمعانـ 10
 .الطبرانً فً الصؽٌر وعنه الهٌثمً: نبٌط بن شرٌطـ 11
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 الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: أبو بكرةـ 12

 الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: عابشةـ 13
ابن ماجه والطبرانً وأحمد وأبو داود وأبو : صخر الؽامديـ 14

 .نعٌم والبؽوي والدارمً
 وعبد هللا بن "كشؾ األستار"الهٌثمً فً: علً بن أبً طالبـ 15

وقال الترمذي وفً الباب )أحمد من زٌاداته والبزار وعنهما الهٌثمً 
 .(عن علً 

 .رواه الترمذي: برٌدة ـ 16
قال رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وعلى : عن صخر الؽامدي قال

اللهم بارك ألمتً فً بكورها قال فكان إذا بعث ":آله وصحبه وسلم

سرٌة أو جٌشا بعثهم من أول النهار وكان صخر رجال تاجرا وكان 
 أخرجه أحمد وأبو "ٌبعث تجارته من أول النهار فؤثرى وكثر ماله

داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وفً إسناده عمارة بن 
جدٌد قال أبو حاتم وأبو زرعة وأبو علً بن السكن والنمري بؤنه 

مجهول وقال ابن عبد البر والبؽوي لٌس له إال هذا الحدٌث وال 
. ٌروي عنه إال عطاء الطابفً ورواه ابن حبان

هذا حدٌث رواه جماعة : قال ابن طاهر فً تخرٌج أحادٌث الشهاب
وأقربها إلى . من الصحابة ولم ٌخرج شٌبا منها فً الصحٌحٌن

الصحة والشهرة هذا الحدٌث وذكره عبد القادر الرهاوي فً 
أربعٌنٌته من حدٌث علً والعبادلة وابن مسعود وجابر وعمران بن 

حصٌن وأبً هرٌرة وعبد هللا بن سبلم وسهب بن سعد وأبً رافع 
وعبادة بن وثٌمة وأبً بكرة وبرٌدة بن الحصٌب وحدٌث برٌدة 
صححه ابن السكن ورواه ابن منده فً مستخرجه عن واثلة بن 

األسقع ونبٌط بن شرٌط وزاد ابن الجوزي فً العلل المتناهٌة عن 
أبً ذر وكعب بن مالك وأنس والعرٌاض بن عمٌرة وعابشة وقال 

اللهم "ال ٌثبت منها شًء وضعفها كلها وقد قال أبو حاتم ال أعلم فً
 حدٌثا صحٌحا انظر الشوكانً وابن حجر "بارك ألمتً فً بكورها

 قلت كٌؾ ٌحكم علٌه بالتواتر وهو متعارؾ "تلخٌص الحبٌر"فً 
. عند أهل الحدٌث بضعفه؟ فهذا مما شان كتابه
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 [ٌعنً رجل ٌتبع حمامة]" شٌطان ٌتبع شٌطانة":حدٌث/ 35ي

ورد أنه علٌه : "وقال عقبه" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً
أبً هرٌرة و / 1الصبلة والسبلم رأى رجبل ٌتبع حمامة فذكره عن 

وذكر فً فٌض القدٌر عن الصدر : "عثمان ثم قال/3عابشة و  /2
المناوي أن فٌه محمد بن عمر بن علقمة اللٌثً وفٌه خبلؾ وقال 
ؼٌره صححه عبد الحق بالسكوت عنه ولم ٌتبعه ابن القطان علٌه 
وذكره فً الجامع من حدٌث هإالء األربعة المذكورٌن فقال فً 

وفً إشارته لذلك . ـه/التٌسٌر أشار بتعدد مخرجٌه إلى أنه متواتر
قلت هذا النوع من " بما ذكره وقفه ولم ٌذكره فً األزهار وهللا أعلم

األحادٌث هو الذي شان به كتابه فلو كانت كل هذه الطرق األربعة 

متفق علٌها لما ارتقى إلى التواتر فكٌؾ به وهو ضعٌؾ وطرقه ال 
تحسنه لقلتها والطعن فٌها وأما سكوت الحافظ عبد الحق اإلشبٌلً 
فً األحكام والحافظ ابن القطان  عما سكت عنه عبد الحق فإنه ال 

ٌعتبر تصحٌحا وإن صح الحدٌث أو تحسن فبٌنه وبٌن التواتر مفاوز 
 .وهللا أعلم 

 
نظم "تفرد به الكتانً فً " زر ؼبا تزدد حبا":حدٌث/ 36ي

أبً هرٌرة / 1ذكره فً المقاصد الحسنة من حدٌث:"وقال" المتناثر
حبٌب / 4جابر، / 3أنس، و / 2والحدٌث مروي أٌضا عن  :"ثم قال

معاوٌة بن  /8علً، / 7ابن عمر، / 6ابن عباس، / 5بن مسلمة، 

عابشة وآخرٌن حتى / 11أبً ذر، / 10أبً الدرداء ، / 9حٌدة، 
قال ابن طاهر أن ابن عدي أورده فً أربعة عشر موضعا من كامله 
وأعلها كلها وأفرد أبو نعٌم طرقه ثم شٌخنا فً اإلثارة ؼب الزٌارة 

وبمجموعها ٌتقوى الحدٌث وإن قال البزار إنه لٌس فٌه حدٌث 
ابن / 12صحٌح فهو ال ٌنافً ما قلناه وذكر فً الدرر ممن رواه 

عمر بن الخطاب وقال المنذري هذا الحدٌث روي عن جماعة من 
الصحابة واعتنى ؼٌر واحد من الحفاظ بجمع طرقه والكبلم علٌه 

ولم أقؾ له على طرٌق صحٌح كما قال البزار بل له أسانٌد حسان 
قلت هذا أٌضا  مما شان كتابه فكٌؾ  " ـه/عند الطبرانً وؼٌره

ٌتفرد بما طعن الحفاظ فً صحته واختلفوا فً تحسٌنه أو تضؽٌفه 
فٌجعله من المتواتر ونحن إذ نقول بما به المحدثون قبلنا قال ابن 
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إن ابن عدي أورده فً أربعة عشر موضعا من كامله كلها : طاهر

معللة، وقال السٌوطً فً الدرر وضعقها  كلها وقال فً الآللا  
رواه فً مسند الفردوس عن ابن عمر و ضعفه البزار والمنذري 

. "وؼٌرهم 
  

نظم "تفرد به الكتانً فً" شٌبتنً هود وأخواتها: "حدٌث/  37ي

: وقال" المتناثر
السٌوطً فً الجامع الصؽٌر  : عقبة بن عامر الجهنً ـ1
الجامع للسٌوطً والترمذي فً الشمابل وأبو ٌعلى : أبً جحٌفةـ 2

ضعٌؾ لعنعنة ابن إسحاق  : الموصلً وقال البوصٌري

الجامع للسٌوطً والطبرانً  : سهل بن سعد الساعديـ 3
 الجامع السٌوطً والترمذي : ابن عباس ـ4
الجامع للسٌوطً وأبو ٌعلى وابن أبً شٌبة  :  أبً بكر الصدٌقـ 5
الجامع للسٌوطً  : سعد بن أبً وقاصـ 6
السٌوطً   : أنس بن مالكـ 7
السٌوطً  : عمران بن الحصٌنـ 8
السٌوطً  : محمد بن علً مرسبلـ 9

 السٌوطً : أبً عمران الجونً مرسبل ـ 10
الدر المنثور للسٌوطً  : أبً سعٌد الخدريـ 11
الدر المنثور للسٌوطً  : أبً هرٌرةـ 12

الد المنثور والطبرانً وفٌه عمرو بن ثابت : ابن مسعودـ 13
متروك  

أبً ٌعلى الموصلً  : عكرمة مرسبلـ 14
: وأخرج البٌهقً فً الشعب عن أبً علً السري قال: وقال الكتانً

رأٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم فقلت ٌا رسول هللا روي عنك أنك 
مالذي شٌبك منها، قصص : نعم، فقلت: شٌبتنً هود، قال: قلت

، وقد فاستقم كما أمرت: ال ولكن قوله: األنبٌاء وهبلك األمم؟ قال

بذل "خرج هذا الحدٌث الشٌخ مرتضى الحسٌنً فً جزء سماه 
وتكلم علٌه أٌضا فً شرح " المجهود فً تخرٌج حدٌث شٌبتنً هود

" فراجعها" المقاصد الحسنة"اإلحٌاء فً كتاب السماع والوجد وفً
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قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وهو مشهور مشتهر عند المحدثٌن لذلك 

"  المقاصد الحسنة"أخرجه محمد السخاوي فً كتابه 
 
لن ٌدخل أحدكم الجنة : " حدٌث أنه صلى هللا علٌه وسلم قال/ 168

وال أنا إال أن ٌتؽمدنً :"وال أنت ٌا رسول هللا؟ قال: عمله، قالوا
قطؾ األزهار "الحدٌث أخرجه السٌوطً فً " هللا منه برحمة

لقط "أسانٌد لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً كتابه  7عن "المتناثرة 
 مثل 7 عن "نظم المتناثر" بٌنما أخرجه الكتانً فً "الآللا المتناثرة

:  السٌوطً وقد حكمنا علٌه بالتواتر فخرجناه كما ٌلً
البخاري ومسلم وابن ماجه   أخرجه: أبو هرٌرة/ 1

 أخرجه أحمد  :أبو سعٌد/  2
رواه الطبرانً  :  شرٌك بن طرٌؾ /3
أخرجه الطبرانً  :  أسامة بن شرٌك  /4
أخرجه الطبرانً   :أسد بن كرز /  5
أخرجه الطبرانً  : أبو موسى / 6
أخرجه البزار  : شرٌك بن طارق  /7
أخرجه أحمد ومسلم  : جابر بن عبد هللا/  8
أخرجه أحمد ومسلم والنسابً  : عابشة / 9
 

تفرد به " كتب أحدكم كتابا فلٌبدأ بنفسها ذإ": حدٌث/  38ي 

:  رواه: وقال" نظم التناثر"الكتانً فً 
أخرجه الطبرانً بسند ضعٌؾ  : النعمان بن بشٌر  /1
أخرجه أبو داود الطٌالسً بسند ضعٌؾ   :أبو داود/  2
أنس،  / 7جابر،  / 6ذر،  أبو/  5عباس،  ابن /  4أبو هرٌرة،  / 3
 / 12أبو الطفٌل،  / 11أبو زمعة،  / 10الجهذمة، / 9عابشة،  / 8

" أبو داود والحاكم: العبلء بن الحضرمً /  13جابر بن سمرة، 
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وهللا أعلم  

 
 

كتاب األحكام والحدود                              
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الولد للفراش ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 170

" أي الرجم بالحجارة أو الخٌبة وعدم إلحاق الولد" وللعاهر الحجر

 22عن " قطؾ األزهار المتناثرة"الحدٌث أخرجه السٌوطً فً
عن " لقط الآللا المتناثرة"إسنادا منها مرسبلن وأخرجه الزبٌدي فً 

:  ، قلت خرجناه كما ٌل27ً إسنادا و رواه الكتانً عن 20
أخرج حدٌثه الحمٌدي والدارمً والبخاري ومسلم  :أبو هرٌرة/ 1

والترمذي والنسابً وابن ماجه  
أخرجه البخاري وابن ماجه وقال الترمذي : عثمان بن عفان / 2

وفً الباب عنه  
رواه البخاري وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب :  ابن عمرو / 3

عنه  
رواه البخاري وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب :  أبو أمامة / 4

عنه  
رواه الترمذي وابن ماجه  :  عمرو بن خارجة  /5
رواه النسابً  :  ابن الزبٌر / 6
رواه النسابً وابن حبان والهٌثمً فً موارد : ابن مسعود / 7

الظمآن  
 رواه ابن ماجه والبزار والهٌثمً فً كشؾ :عمر بن الخطاب / 8

األستار  
رواه أحمد والبزار والهٌثمً فً كشؾ : علً بن أبً طالب / 9

األستار  
رواه أحمد  :  الحسن مرسبل /  10
رواه البزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ : سعد بن أبً وقاص /  11

األستار  
رواه البزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ األستار  : ابن عمر / 12
رواه الطبرانً وقال الترمذي وفً الباب : البراء بن عازب / 13

عنه  
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد  : زٌد بن أرقم / 14
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : ابن عباس / 15

رواه الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً : الحسٌن بن علً / 16
فً مجمع الزوابد  
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رواه ابن ماجه والطبرانً  : عبادة بن الصامت / 17

رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع : واثلة بن األسقع / 18
الزوابد  

رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً   :ابو وابل مرسبل  / 19
رواه أبو ٌعلى  : معاوٌة بن عمرو / 20
رواه الترمذي وتمام فً فوابده وابن عساكر فً تارٌخه  : أنس / 21
رواه مالك والدارمً والبخاري ومسلم وأبو داود :عابشة / 22

والنسابً وابن ماجه والبؽوي والطحاوي والدارقطنً  
 أخرجه  أبو نعٌم  :سعٌد بن المسٌب مرسبل  /23

رواه أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد  : ابنة زمعة / 24

رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع :  زٌنب األسدٌة / 25
الزوابد  

رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : أبو مسعود / 26
عبد هللا بن : قلت زاد أبو جعفر الكتانً على اإلثنٌن والعشرٌن األول

جذافة، وسودة بنت زمعة، وأبو مسعود البدري، وزٌتب بنت 
جحش، وعبٌد بن عمٌر وهو أحد كبار التابعٌن، فٌكون بذلك أضاؾ 

 / 29سودة بنت زمعة، و / 28عبد هللا بن جذافة، و / 27: كبل من
قلت وٌكفً برهانا على تواتره أنه صرح ’ عبٌد بن عمٌر مرسبل 

  .ابن الجوزي فً المواهب اللدنٌة على تواتره وهللا أعلم
 
قلت ونص الحدٌث ":قصة ماعز فً الزنى ورجمه"الحدٌث  /171

أتى رجل رسول هللا صلى هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
ٌا رسول هللا، إنً : علٌه وسلم وهو فً المسجد، فناداه، فقال

 فلما شهد على  ـزنٌت، فؤعرض عنه، حتى ردد علٌه أربع مرات
أبك : نفسه أربع شهادات، دعاه النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال

نعم، فقال النبً صلى هللا : فهل أحصنت؟ قال: ال، قال: جنون؟ قال
فؤخبرنً من : به فارجموه، قال ابن شهاب اذهبوا: علٌه وسلم

فكنت فً من رجمه، فرجمناه بالمصلى : سمع جابر بن عبد هللا قال
أخرجه " الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه فلما لذقته

البخاري ومسلم والبٌهقً وأحمد، والحدٌث أخرجه السٌوطً 
لقط " إسنادا وقلده الزبٌدي ف18ًعن " قطؾ األزهار المتناثرة "فً
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 بٌنما قلد الكتانً السٌوٌطً فً تخرٌجه 15عن " البللا المتناثرة

:   كما ٌل19ًوقد خرجناه عن 
أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وأحمد وابن :جابر بن عبد هللا/1

حبان والدارقطنً  
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وأبو ٌعلى : ابن عباس/ 2

والطبرانً والدارقطنً  
أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد والدارقطنً  : برٌدة/ 3
أخرجه مسلم وأبو داود والدارمً والبزار وعنه : جابر بن سمرة/ 4

الهٌثمً  
أخرجه مسلم وأبو داود : أبو سعٌد / 5

أخرجه أبو داود  : اللجبلج / 6
أخرجه أبو داود وأحمد  : نعٌم بن هزال / 7
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم :بو هرٌرةأ/ 8

والدارقطنً والبؽوي  
أخرجه النسابً  : رجل من الصحابة / 9

أخرجه أحمد  : ابن المسٌب مرسبل/ 10
 أخرجه أحمد وأبو ٌعلى والبزار وعنهم :أبو بكر الصدٌق/ 11

الهٌثمً  
أخرجه أحمد والبزار وعنهما الهٌثمً  : أبو ذر/ 12
أخرجه ابن أبً شٌبة  : نصر والد عثمان/  13

أخرجه ابن أبً شٌبة وأبو داود والطبرانً   : أبو عرزة األسلمً/ 14
أخرجه أبو قرة فً سننه  : أبو أمامة بن سهل بن حنٌؾ/ 15
رواه أحمد وعنه : عبد العزٌز بن عبد هللا بن عمرو القرشً/ 16

الهٌثمً  
أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : سهل بن سعد الساعدي/ 17

   الشعبً مرسبل/19عطاء بن ٌسار مرسبل و/ 18كما رواه 
 
من شرب : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 172

الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانٌة فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، 

نظم المتناثر فً " تفرد به الكتانً فً " فؽن عاد الرابعة فاقتلوه
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االشعاع واالقناع بمسابل "وقد خرجناه فً كتابنا " الحدٌث المتواتر

:  وحكمنا  بتواتره رواه" االجماع
الترمذي والطحاوي فً شرح معانً االثار    أخرجه:معاوٌة  /  1
 أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار  :أبو هرٌرة / 2
 أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار  :الشرٌد / 3
 أخرجه أحمد والطحاوي  :شرحبٌل بن أوس/ 4
 الطحاوي والطبرانً بسند فٌه داود بن ٌزٌد األودي وهو :جرٌر/ 5

ضعٌؾ  
 أخرجه الطحاوي والطبرانً  :ابن عمرو بن العاص/ 6
 الطبرانً والبزار  :ؼضٌؾ بن الحارث/ 7

 البزار وكذا الترمذي  :جابر/ 8
 أخرجه أحمد  :صحابً لم ٌسم و لعله أبو كبشة/ 9

 الطحاوي  :مولى أم سلمة أبو سلٌمان/ 10
 أخرجه  أحمد  :رجل من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم/ 11
 الطحاوي  :نفر من الصحابة/ 12

محمد بن / 15أبو الرمداء، و  / 14و  ابن عمر،/ 13 :زاد الكتانً

الطحاوي  : المنكدر مرسبل بل ببلؼا
 
" النهً عن الشفاعة فً الحد إذا  بلػ اإلمام": حدٌث/ 173

 13عن " قطؾ األزهار المتناثرة "الحدٌث  أخرجه السٌوطً فً 

 بٌنما اكتفى الكتانً بتقلٌد 12عن " لقط البللا"والزبٌدي فً 
عن عابشة زوج النبً صلى هللا علٌه : السٌوطً ونص الحدٌث هو

أن قرٌشا أهمهم شؤن المرأة المخزومٌة "وسلم رضً هللا عنها 
التً سرقت فً عهد النبً صلى هللا علٌه و سلم فً ؼزوة الفتح 

من ٌكلم فٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ فقالوا من : فقالوا
ٌجترئ النبً علٌه إال أسامة بن زٌد، حب رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم؟ فؤتى بها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فكلمه فٌها 
: أسامة بن زٌد فتلون وجه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقال

استؽفر لً ٌا : "فقال له أسامة"أتشفع فً حد من حدود هللا؟ 

رسول هللا، فلما كان العشً قام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
أما بعد، فإنما هلك : "فاختطب فؤثنى على هللا بما هو أهله، ثم قال
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 سرق فٌهم الشرٌؾ تركوه، وإذا إذا الذٌن من قبلكم أنهم كانوا

نفسً بٌده لو  سرق فٌهم الضعٌؾ، أقاموا علٌه الحد، وإنً والذي
وأٌم هللا لو ]وفً رواٌة " أن فاطمة بنت  محمد سرقت قطعت ٌدها

الحدٌث "ثم أمر بتلك المرأة التً سرقت فقطعت ٌدها  [أن فاطمة

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً والدارمً وابن ماجه 
:  وابن الجارود والبٌهقً والبؽوي، خرجناه كما ٌلً

  أخرجه البخاري ومسلم: جابر بن عبد هللا /  1
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً والدارمً : عابشة/ 2

وابن ماجة وابن الجارود والبٌهقً والبؽوي  
 أخرجه أبو داود  :صفوان بن أمٌة/  3

 أخرجه أبو داود والطبرانً وعنه الهٌثمً  :ابن عمر/ 4
 أخرجه أبو داود  :ابن عمرو/  5
 أخرجه الحاكم  :أبو سعٌد/ 6
 أخرجه أبو ٌعلى  :علً بن أبً طالب/ 7
   رواه الدارقطنً والطبرانً وعنه الهٌثمً :الزبٌر/ 8
  رواه ابن أبً شٌبة  :ابن عباس/ 9

  رواه ابن أبً شٌبة  :عمار بن ٌاسر/ 10
 رواه الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً  :أبو هرٌرة/  11
 أخرجه الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً  :أم سلمة/ 12
 رواه  أبو الشٌخ فً كتاب الرقة  :مسعود بن العجماء/ 13

  رواه أبو داود وابن ماجه  والحاكم  :مسعود بن األسود/ 14
 البٌهقً وعزاه للبخاري  رواه: سعٌد بن سلٌمان/ 15
 رواه البٌهقً وعزاه لمسلم  :قتٌبة/ 16
 رواه أحمد وعنه الهٌثمً  :ابن مسعود/ 17
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  :أبو الدرداء/ 18

قلت فتبٌن تواتر الحدٌث ألننا لم نخرج جمٌع طرق الحدٌث بل 
  .اكتفٌنا بما فٌه كفاٌة

 
حكم الحاكم  إذا:"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 39ي 

" فاجتهد فؤصاب فله أجران وإذا اجتهد فؤخطؤ فله أجر واحد

:  الحدٌث تفرد به الكتانً وقال رواه
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 قلت أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود :أبو هرٌرة/ 1

والترمذي والنسابً وابن ماجه  
 قلت أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود :عمرو بن العاص/ 2

والنسابً وابن ماجه  
  لم أقؾ علٌه :عقبة بن عامر/ 3

لم أقؾ علٌه  : عبد هللا بن عمرو/ 4
وفً شرح النسفٌة للسعدي أن الحدٌث واالثار  ":ثم قال الكتانً

الدالة على تردٌد االجتهاد بٌن الخطإ والصواب متواترة المعنى 
قلت لو " و المجتهد قد ٌخطا و ٌصٌب "راجعه لدى قول المتن 

كانت الطرق األربعة متفق علٌها ما ثبت تواتر الحدٌث، قال سٌدي 

: عبد هللا
كما بٌنا "  وما علٌها زاد فهو صالح**ما دون األربعة ؼٌر راجح "

ذلك فً المقدمة وهللا أعلم  
 
" عصمة األمة وأنها ال تجتمع على ضاللة وخطإ" حدٌث /40ي 

ذكر ابن الهمام فً : "وقال" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً 
ومن : "التحرٌر وؼٌر واحد أنها متواترة معنى، ونص ابن الهمام

األدلة السمعٌة أي على أن االجماع حجة قطعٌة آحاد تواتر منها 
 ومن ألفاظه ـه/ونحوه كثٌر" ال تجتمع أمتً على الخطإ "مشترك 

ابن /1أخرجه الترمذي وؼٌره عن " ال ٌجمع امتً على ضبللة"

سؤلت ربً أن ال "عمر بإسناد رجاله ثقات لكن فٌه اضطراب و
أبً بصرة / 2أخرجه أحمد وؼٌره عن " ٌجمع أمتً على ضبللة

أن هللا أجاركم من ثبلث خبلل وذكر منها أن ال "الؽفاري، و
وال : "أنس / 3أخرجه أبو داود وؼٌره عن " ٌجتمعوا على ضبللة

أخرجه الحاكم " ٌجمع هللا هذه األمة على ضبللة وٌد هللا مع الجماعة
ابن عباس، وأورده فً المقاصد فً حرؾ  / 4فً المستدرك عن 

الم األلؾ وقال بعد كبلم وبالجملة فهو حدٌث مشهور المتن ذو 
قلت هذا ال ٌثبت " أسانٌد كثٌرة وشواهد متعددة فً المرفوع وؼٌره

به التواتر ٌقٌنا ألن الطرق التً ذكر الكتانً كلها معلة وعلتها قادحة 

والحدٌث قد تكلم فً صحته كثٌر من جهابذة التعدٌل والتجرٌح 
االشعاع واالقناع "والتعلٌل والتصحٌح وقد بٌنا بعضها فً كتابنا 
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حٌث ذكرنا أن الهٌثمً أتى بجل طرق أسانٌد " بمسابل االجماع

 مما ٌجعل الحدٌث ٌتقوى ا منها طرٌقٌن أو ثبلثسنالحدٌث وقد ح
 . لتنجبر العلة وٌتصحح الحدٌث مع شهرته وهللا ولً األمر والتوفٌق

 

كتاب الوصاٌا                    
 

ال وصٌة : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 174

ذي أخرجه الترم: ثم قال" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً " لوارث

:  من حدٌث
ابن ماجه وسعٌد بن الترمذي وقلت أخرجه أبو داود و: أبً أمامة/ 1

:  منصور والبٌهقً والطٌالسً وأحمد، وقال الترمذي وفً الباب عن
أخرجه ابن ماجه والدارقطنً والبٌهقً والطبرانً فً : أنس/ 2

مسند الشامٌٌن  
الطبرانً : عمرو بن خارجة و لعله خارجة بن عمرو الجمحً/ 3

بسند فٌه عبد الملك بن قدامة الجمحً ضعفه الناس وقواه ابن معٌن، 
:  وفٌه أٌضا عن: وقال ابن حجر فً أمالٌه

وابن عدي بطرق " الموضح"الدارقطنً والخطٌب فً : علً/ 4
ضعٌفة  

بسند حسنه ابن حجر فً التلخٌص كما أخرجه : ابن عباس/ 5
الدارمً والبٌهقً موقوفا  

سمعت : رواه محمد بن جابر عن عبد هللا بن بذر قال: ابن عمر/ 6
ابن عمر  

"  تحفة الفقهاء"انظره فً تخرٌج : معقل بن ٌسار/ 7
رواه  الدارمً : خارجة بن عمرو بل عمرو بن خارجة/ 8

والترمذي وابن ماجة  وسعٌد بن منصور والبٌهقً وأبو داود 

الطٌالسً واإلمام أحمد وؼٌرهم  
أخبار "رواه الدارقطنً وأبو نعٌم فً : جابر بن عبد هللا/ 9

"  أصبهان
رواه ابن عدي فً  :عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده/ 10

"  الكامل"
" الكامل"رواه ابن عدي فً :  زٌد بن أرقم/ 11
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"  الكامل"رواه  ابن عدي فً : البراء بن عازب/ 12

رواه ابن عدي فً الكامل والشافعً مرفوعا  :  مجاهد مرسبل/ 13
رواه الخطٌب البؽدادي فً ترجمة الهروي :  عمرو بن دٌنار/ 14

وسعٌد بن منصور  
رواه سعٌد بن منصور  :  أو طاووس: أبو جعفر الباقر/ 15

انظر تخرٌج أحادٌث الرافعً والهداٌة للحافظ ابن :"ثم قال الكتانً
حجر وجمع الجوامع للسٌوطً وادعى ابن الحاجب فً مختصره 
األصلً تواتره ونازعه ابن حجر وؼٌره راجع األمالً له وفً 

روي بؤلفاظ مختلفة وصحح الترمذي بعض : عبارة لبعضهم، قال
ال ٌخلو إسناد ": "الفتح"طرقه وحسن بعضها، وقال ابن حجر فً 

كل منها من مقال لكن مجموعها ٌقتضً أن للحدٌث أصبل، قال بل 
وجدنا أهل : إلى أن هذا المتن متواتر، فقال" األم"جنح الشافعً فً 

الفتوى ممن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمؽازي من قرٌش ال 
ال وصٌة : " فً أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال عام الفتحنٌختلفو
وٌؤثرونه عن من حفظه منه ممن لقوه من أهل العلم فكان " لوارث

نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي فً كون 
وعلى تسلٌم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعً : الحدٌث متواتر قال

لكن الحجة فً هذا إجماع : أن القرآن ال ٌنسخ بالسنة، قال الحافظ
 وقد ورد ، ـه/ العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعً وؼٌره

نه متواتر المعنى كما ٌشٌر إلٌه ما ذكرناه أبعضهم ما قاله الفخر ب

فً عدد من روى معناه من الصحابة على أنه ال ٌلزم من عدم 
تواتره عندنا عدم تواتره عند الشافعً ونحوه من أبمة المجتهدٌن 

لقربهم من زمن النبوة وقد نقل ابن رشد فً كتاب الوصاٌا من 
وأما نسخها ٌعنً آٌة : "المقدمات تواتره أٌضا عن مالك ونصه

على مذهب " ال وصٌة لوارث: "الوصٌة للوالدٌن بقوله علٌه السبلم

من ٌجٌز نسخ القرآن بالسنة فبل إشكال فٌه وهً رواٌة أبً الفرج 
نسخت الوصٌة للوالدٌن بما : "عن مالك حكى عنه فً كتابه أنه قال

" ال وصٌة لوارث"تواتر من قول النبً صلى هللا علٌه وسلم 

.  وهللا أعلمـه/ونسخت الوصٌة لؤلقربٌن بآٌة الموارٌث

 

كتاب الوالء                                            
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الوالء لمن ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 175
 أسانٌد لذلك لم 4عن " قطؾ األزهار"أخرجه السٌوطً فً " أعتق

وزاد الكتانً سادسا  فً كتابه " لقط الآللا"ٌخرجه الزبٌدي فً 
 إسنادا وحكمنا علٌه 11قلت وقد خرجناه عن " نظم المتناثر "

:  بالتواتر كما ٌلً
وأبو داود  أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم: عابشة/ 1

  .والنسابً وابن ماجه وابن الجارود والدارقطنً
 أخرجه البزار والدارقطنً  :ابن عباس/ 2
 أخرجه الطبرانً  : علً/3

ٌرث الوالء ": أخرجه ابن ماجه وأحمد بلفظ:عمر بن الخطاب/ 4
"  من ٌرث المال من والد أو ولد

أخرجه مسلم  : أبو هرٌرة/ 5
  رواه البٌهقً  :ابن عمر/ 6
رواه  البخاري   : إسماعٌل بن أبً أوٌس/ 7
الوالء لحمة كلحمة "  رواه الطبرانً بلفظ :عبد هللا بن أبً أوفى/ 8

"  النسب
  رواه أحمد والطبرانً: سلمى بنت حمزة/ 9

مات رجل وترك ابنته ":الطبرانً بلفظ: أبو موسى األشعري/ 10
أعتقوه فقسم النبً صلى هللا علٌه وسلم مٌراثه  وموالٌه الذٌن

"   وبٌن موالٌهابٌنه
 

                 كتاب التحذٌر من الظلم  
 
" الظلم ظلمات ٌوم القٌامة":قال صلى هللا علٌه وسلمحدٌث / 176

عن ستة وتبعه الكتانً " قطؾ األزهار"أخرجه السٌوطً فً
وامتنع الزبٌدي عن تخرٌجه وقد خرجناه عن " نظم المتناثر"فً

:  تسعة هم
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والبؽوي  : ابن عمر / 1
 أخرجه الحاكم وأحمد  :ابن عمرو / 2
 أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم  :أبو هرٌرة / 3
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 أخرجه الطبرانً  :المسور بن مخرمة / 4

أخرجه الطبرانً  : ذ بن جبلمعا / 5
أخرجه الطبرانً  : الهرماس بن زٌاد / 6
 أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والبخاري فً :جابر بن عبد هللا / 7

األدب المفرد 
"  نظم المتناثر" انظره فً :عابشة / 8
 انظره فً نظم المتناثر  :أبو موسى / 9

 
من ظلم قٌد : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 177

أخرجه " شبر من األرض طوقه ٌوم القٌامة من سبع أراضٌن

 لذلك أخرجه الزبٌدي فً 14عن " قطؾ األزهار"السٌوطً فً
  وقد خرجناه كما 15 بٌنما خرجه الكتانً عن 13عن " لقط الآللا"

:   ٌلً
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد  : عابشة/ 1
والبخاري ومسلم  أخرجه أحمد والدارمً: سعٌد بن زٌد/ 2

والترمذي 
أخرجه أحمد ومسلم  : أبو هرٌرة/ 3
أخرجه أحمد وابن حبان والطبرانً وعنه : ٌعلى بن مرة / 4

الهٌثمً  
أخرجه الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً  : أنس/ 5

رواه الطبرانً وأبو ٌعلى والبزار وعنهم :  سعد بن أبً وقاص / 6

الهٌثمً  
خرجه الطبرانً  أ: ابن عباس / 7
أخرجه الطبرانً  : السلمًالحكم بن الحارث  / 8
  رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: شداد بن أوس / 9

وعنه الهٌثمً   الطبرانً فً الكبٌر: أبو شرٌح الخزاعً  / 10
رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه :المسور بن  مخرمة  /  11

الهٌثمً  
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : عبادة بن الصامت / 12

 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  :أمٌة موالة لرسول هللا / 13
 أخرجه أبو نعٌم  :ابن عمر / 14
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 أخرجه أحمد  :أبو مالك األشجعً / 15

رواه  أبو نعٌم من طرٌق عبد هللا بن عمر : عمر بن الخطاب / 16

عن أبٌه  
 رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  :ابن مسعود / 17

 
تفرد بإخراجها الكتانً " النهً عن ظلم أهل الذمة": أحادٌث/41ي 

ذكر تواترها المواق فً شرح مختصر : "وقال" نظم المتناثر"فً
نقبل عن " وألذمً بلبس ما ٌمٌزه الخ: فً الجزٌة"خلٌل لدى قوله

 وهللا سبحانه ـه/ تواترت األحادٌث بالنهً عن ظلمهم"سحنون 
قلت هذه ؼفلة من الكتانً وثؽرة ٌجب سدها فبل "وتعالى أعلم 

المواق وال سحنون ٌعتبران من فطاحلة الحدٌث فالتواتر عندهما 
لٌس هو التواتر عند المحدثٌن فالظلم ظلمات ٌوم القٌامة وهإالء 

حصنوا دماءهم وأموالهم بدفعهم للجزٌة فبل ٌجوز ظلمهم باالجماع 
.  ولكن األحكام الفقهٌة شًء والتواتر شًء آخر

 

كتاب العتق 
  
عتق الرقبة ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 178

:   خرجناه كما ٌلً"ٌعتق من النار
من : "هللا علٌه وسلم عنه عن النبً صلى أبو هرٌرة رضً هللا /1

أعتق رقبة مسلمة أعتق هللا بكل عضو منه عضوا من النار حتى 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي " فرجه بفرجه

أٌما مسلم أعتق مإمنا "والنسابً وابن ماجه والبٌهقً وفً رواٌة 
"  أعتق هللا كل عضو منه عضوا منه من النار

أٌما امرئ مسلم :"صلى هللا علٌه وسلم قال النبً أبو أمامة عن/ 2

أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار وبجزئ كل عضو منه 
أخرجه الترمذي والطبرانً  " عضوا منه

أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً وابن ماجة  :كعب بن مرة/ 3
والبٌهقً  

أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد  : بن عبسة عمر/ 4
أخرجه أحمد والنسابً  : أبو موسى / 5
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أخرجه أحمد والحاكم  : عقبة بن عامر / 6

أخرجه الحاكم  : واثلة / 7
أخرجه أحمد والحاكم  : مالك بن الحارث/   8
أخرجه أحمد كما فً تلخٌص الحبٌر البن حجر  : مرة بن كعب / 9

أخرجه أحمد والنسابً والبٌهقً  : موسى األشعرى أبو/ 10
أخرجه البٌهقً  : بن عازب البراء/ 11
 أخرجه البٌهقً  :أبو الدرداء/ 12
أخرجه البٌهقً   :أبو ذر الؽفاري/ 13

 

كتاب بدء الخلق                       
 
 تفرد به "أول ما خلق هللا النور المحمدي: " أحادٌث/43ي 

ذكر األمٌر فً مبحث الوجود من : وقال" نظم المتناثر"الكتانً فً 
ورد فً بعض  "[قلت]" حواشٌه على جوهرة اللقانً أنها متواترة

/ 2النور المحمدي وفً بعضها  / 1: األحادٌث أن أول ما خلق هللا
أول ما " البراع أي القصب، وصح حدٌث/ 3العرش، وفً بعضها 

اللوح المحفوظ، / 5أول ما خلق هللا " القلم، وفً ؼٌره/ 4خلق هللا 
أن الماء لم ٌخلق قبله شًء، وفً بعض / 6وجاء بؤسانٌد متعددة 

العقل، إال  / 8أن أول مخلوق الروح، وفً بعضها،  / 7األخبار، 
أن حدٌث العقل فٌه كبلم ألبمة الحدٌث بعضهم ٌقول هو موضوع 

وبعضهم ضعٌؾ فقط، وأجٌب عن التعارض الواقع  فٌها بؤن أولٌة 
النور المحمدي حقٌقٌة وؼٌره إضافة نسبٌة وأن كل واحد خلق قبل 
ما هو من جنسه، فالعرش قبل األجسام الكثٌفة والبراع أول ما خلق 

"  من األشٌاء النباتٌة وهكذا وهللا سبحانه وتعالى أعلم
نه باألحادٌث الموضوعة حقلت هذا ما شان به كتابه حٌث ش 

والمنكرة تعصبا لمذهب صوفً صرؾ فشتان ما بٌن الموضوع 
والواهً من جهة والمتواتر الذي ٌوجب العلم  والعمل من جهة 

 : أخرى كما سنبٌن ذلك من خبلل هذا التعلٌق
هذا حدٌث جابر ولفظه " أول ما خلق هللا النور المحمدي"قوله / أ

كما أخرجه عبد الرزاق الصنعانً فً مصنفه عن جابر بن عبد هللا 
قلت ٌا رسول هللا بؤبً أنت وأمً : األنصاري رضً هللا عنهما قال
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ٌا جابر إن : أخبرنً عن أول شًء خلق هللا تعالى قبل األشٌاء؟ قال

هللا خلق قبل األشٌاء نور نبٌك من نوره فجعل ذلك النور ٌدور 
بالقدرة حٌث شاء هللا تعالى، ولم ٌكن فً ذلك الوقت لوح وال قلم 
وال جنة وال نار وال ملك وال سماء وال أرض وال شمس وال قمر 

وال جن وال إنس فلما أراد هللا تعالى أن ٌخلق الخلق قسم ذلك النور 
أربعة أجزاء، فخلق من الجزء األول القلم ومن الجزء الثانً اللوح 

ومن الثالث العرش  ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء 
األول حملة العرش ومن الثانً الكرسً ومن الثالث باقً المبلبكة 

ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء األول  السماوات ومن 
الثانً األرضٌن ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة 

أجزاء فخلق من األول نور أبصار المإمنٌن ومن الثانً نور قلوبهم 
ال : وهً المعرفة باهلل تعالى ومن الثالث نور أنفاسهم وهو التوحٌد

وقد قال الشٌخ محمد جمال الدٌن " إله إال هللا محمد رسول هللا
وهو " الفضل المبٌن على عقد الجوهر الثمٌن"الدمشقً فً كتابه

ومن أنكر على عبد الرزاق أحادٌثه فً : "شرح األربعٌن العجلونٌة
الفضابل التً منها حدٌث جابر فمسبوق بإنكار الحافظ ابن عدي 
علٌه وهكذا أنكر الكثٌر من المحدثٌن هذا الحدٌث فمنهم من رماه 

قلت وهذا بٌنه وبٌن التواتر " بالوضع ومنهم من أكد أنه منكر
الواهً المنكر والمفاوز واألسفار فشتان ما بٌن المتواتر وبٌن 

الؽماري  حكم عبد هللا والموضوع، ومما ٌإكد وضعه أن الحافظ 

أول ما "أن حدٌث جابر " المؽٌر على الجامع الصؽٌر"فً كتابه 
موضوع واحتج على وضعه بركاكة " خلق هللا نور نبٌك ٌا جابر

/ 1]" الحاوي للفتاوي"ألفاظه ونكارة معانٌه، وقال السٌوطً فً
وصرح فً شرح الترمذي أن " لٌس له إسناد ٌعتمد علٌه: [325

حدٌث  أولٌة النور المحمدي لم ٌثبت، وٌكفً أن الشٌخ عبد هللا 
مرشد "الؽماري رؼم المآخذ التً عند أهل السنة علٌه قال فً 

إن عزو هذا الحدٌث الموضوع " الحابر لبٌان وضع حدٌث جابر
على مصنؾ عبد الرزاق خطؤ ال ٌوجد فً مصنفه وال جامعه وال 

"  تفسٌره
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                    كتاب القرآن وفضابله   
 
تفرد " كون البسملة قرآنا منزال فً أوابل السور": أحادٌث/18ي 

ذكر فً اإلتقان أنها متواترة : وقال" نظم المتناثر" فً بها الكتانً
تواترا معنوٌا وذكر ذلك أٌضا الفخر الرازي فً التفسٌر نقله عنه 

قلت قبل مراجعتها ٌنبؽً مراجعة الحدٌث وطرق "  األبً راجعها
 فما الذي ورد فً البسملة؟ حرواٌته حتى نمٌز الصالح من الطال

 أن أحادٌث البسملة قد تقدمت حٌث بٌنا حقٌقتها وهللا أعلم  وذلك
 
" على سبعة أحرؾ لقرآن  اأنزل هذا: "حدٌث/  179

ونص الحدٌث هو من رواٌة عبد الرحمن بن عبد القادر قال سمعت 
سمعت هشام بن حكٌم بن :"عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ٌقول

حزام ٌقرأ سورة الفرقان على ؼٌر ما أقرإها وكان رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم أقرأنٌها وكدت أن أعجل علٌه ثم أمهلته حتى 
انصرؾ ثم لببته بردابه فجبت به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

ٌقرأ على ؼٌر ما أقرأتنٌها فقال لً أرسله ثم  فقلت إنً سمعت هذا

اقرأ، فقرأت، : هكذا أنزلت ثم قال لً: اقرأ،  فقرأ، قال: قال له
هكذا أزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرؾ فاقرإوا منه : فقال

قطؾ " هذا لفظ البخاري والحدٌث أخرجه السٌوطً فً" ما تٌسر

كما أخرجه " لقط الآللا" وتبعه الزبٌدي ف21ًعن " األزهار
:   وخرجناه كما ٌل24ًالكتانً عن 

أخرج حدٌثه البخاري ومسلم وأبو داود : عمر بن الخطاب/ 1
 .والترمذي والنسابً ومالك وابن أبً داود

أخرجه أبو ٌعلى وعنه الهٌثمً  : عثمان/ 2
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً : أبً بن كعب/ 3

والطبري  
أخرجه النسابً  : أنس/ 4
أخرجه الترمذي والهٌثمً عن أحمد والبزار : حذٌفة بن الٌمان/ 5

والطبرانً  
اخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : زٌد بن أرقم/ 6
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رواه الترمذي والهٌثمً عن أحمد والبزار  :سمرة بن جندب/ 7

والطبرانً  
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً   :سلٌمان بن صرد/ 8
رواه البخاري ومسلم والترمذي : ابن عباس/ 9

رواه النسابً وابن حبان والطبري والبزار وأبو : ابن مسعود/ 10
ٌعلى والطبرانً  

 انظره فً نظم المتناثر : عبد الرحمن بن عوؾ/ 11
انظره فً نظم المتناثر : عمرو بن أبً سلمة/ 12
رواه الترمذي وأحمد وعنه الهٌثمً   :عمرو بن العاص/ 13
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : معاذ بن جبل/ 14

انظره فً نظم المتناثر  : هشام بن الحكم/ 15
رواه الترمذي والهٌثمً عن أحمد والطبرانً   :أبو بكرة/ 16
 أخرجه الترمذي: أبو جهم بن الحرث/ 17
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً   :أبو سعٌد الخدري/ 18
رواه  أحمد وعنه الهٌثمً  :أبو طلحة األنصاري / 19
رواه  الترمذي وابن حبان وأحمد والبزار  :أبو هرٌرة / 20
رواه الترمذي والطبرانً وعنه الهٌثمً  :أم أٌوب /  21

عبادة بن  / 23ابن عمر،  / 22: رواه أٌضا : قال الكتانً 
عبد هللا بن عمرو / 24الصامت، 
فً اإلبرٌز، قال أبو عبٌد وؼٌره من حفاظ الحدٌث : "زاد الكتانً

 وفً شرح المواهب فً كتاب ـه/أنه من األحادٌث المتواترة
المعجزات والخصابص هو متواتر رواه أحد وعشرون صحابٌا 

 وذكر السٌوطً فً شرحه أللفٌة ـه/ونص على تواتره أبو عبٌد 
العراقً أنه رواه نحو ثبلثٌن وقال أبو ٌعلى فً مسنده الكبٌر أن 

عثمان قام خطٌبا على المنبر وقال أنشد هللا امرأ سمع النبً صلى 
هللا علٌه وسلم ٌقول إن هذا القرآن أنزل  على سبعة أحرؾ فقام 

الصحابة من كل جانب حتى ما أحصى عددهم وكل واحد ٌقول أنا 
سمعته ٌقول ذلك فقال عثمان وأنا سمعته ٌقوله، وممن نص على 
تواتره من ؼٌر أبً عبٌد والسٌوطً والحاكم، انظر شرح الموطؤ 

للزرقانً وقد أفرد الكبلم على هذا الحدٌث بالتؤلٌؾ جماعة كالحافظ 
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كل ذلك من أجل التؤكد من تواتر الحدٌث وقد "أبً شامة وؼٌره، 

.  ثبت والحمد هلل
 
ترتٌب اآلٌات ووضعها فً مواضعها من السور :"حدٌث/ 44ي 

ذكر : "وقال" نظم المتناثر" قلت تفرد به الكتانً فً " وأنه توقٌفً

قلت هذا أٌضا من أحكامه " أٌضا أنها بالؽة التواتر" اإلتقان"فً 
المنتقدة وإن كان تواتر ذلك مثل تواتر القرآن إذ لما جمع عثمان 
المصحؾ بقٌت مكتوبة حسب جمعها وترتٌبها وٌترتب على ذلك 

أحكاما وافق فٌها الكتانً السٌوطً والنووي وهو قراءة القرآن 
التبٌان فً "حسب الترتٌب فً المصحؾ كما بٌن ذلك النووي فً 

بٌنما ذهب األلبانً إلى " اإلتقان"والسٌوطً فً " آداب حملة القرآن
ؼٌر ذلك متاسٌا بحدٌث تهجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌث 

" ثم"ثبت أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ومن المعلوم أن 
.  تفٌد الترتٌب وهللا أعلم 

 
 ونص الحدٌث كما " قل هو هللا أحد ثلث القرآن: "حدٌث/  180

رواه أبو سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه 
نفسً بٌده إنها لتعدل ثلث  و الذي {*قل هو هللا أحد *}: "وسلم قال

أٌعجز أحدكم أن ٌقرأ ثلث القرأن فً لٌلة؟ "وفً رواٌة " القرآن
قل * }: اٌنا ٌطٌق ذلك ٌا رسول هللا؟ فقال: فشق ذلك علٌهم، وقالوا

أخرجه البخاري كما روى مسلم عن أبً هرٌرة أن  {*هو هللا أحد 
" ثلث القرآن {*قل هو هللا أحد*}: النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

، وقلده 16عن " قطؾ األزهار"خرجه السٌوطً فًأالحدٌث 
 وخرجناه 20بٌنما أخرجه الكتانً عن " لقط الآللا"الزبٌدي فً 

:  كما ٌلً
أخرج حدٌثه  مالك والبخاري  : أبو سعٌد الخدري / 1
أخرج حدٌثه مسلم والدارمً والترمذي   : أبو الدرداء / 2
رواه  الدارمً ومسلم وابن ماجه وابن حجر فً : أبو هرٌرة / 3

المطالب العالٌة  

رواه  الدارمً والطبرانً والترمذي والنسابً  :أبو أٌوب / 4
رواه النسابً وابن ماجه  :أبو مسعود / 5
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"  الدر المنثور"رواه أحمد والسٌوطً فً :أبً بن كعب / 6

رواه  أحمد والطبرانً  :ابن عمر /  7
رواه أحمد  :أم كلثوم بنت عقبة بن أبً معٌط  / 8
رواه ابن ماجه وأبو ٌعلى  :  أنس  / 9

أخرجه البزار  : جابر بن عبد هللا / 10
أخرجه الطبرانً  : سعد بن أبً وقاص / 11
أخرجه الدارمً والطبرانً  : ابن مسعود / 12
أخرجه الطبرانً  : معاذ بن جبل / 13
والسٌوطً فً الدر " فضابل القرآن"أبو عبٌد فً : ابن عباس / 14

المنثور  

رواه النسابً والبٌهقً  : قتادة بن النعمان / 15
رواه  مالك فً الموطإ  : حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ / 16
أخرجه الدارمً  : عمر بن الخطاب / 17

 
أنه صلى هللا علٌه وسلم سمع قراءة أبً موسى : "حدٌث/ 181

اخرجه " لقد أوتً مزمارا من مزامٌر آل داود: األشعري فقال

عن ستة لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً " قطؾ األزهار"السٌوطً فً 
:  وأخرجه الكتانً عن ثمانٌة، وقد خرجناه كما ٌلً" لقط الآللا"
أخرج حدٌثه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي  : برٌدة/ 1
رواه  أحمد والترمذي والنسابً وابن حبان وابن  :أبو هرٌرة / 2

ماجه  
رواه  النسابً وابن حبان والدارمً  :عابشة / 3
رواه  أبو ٌعلى  :أنس / 4
رواه البزار والطبرانً   :سلمة بن قٌس/ 5
رواه  البزار والطبرانً   :عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسبل/ 6
رواه  أحمد والبخاري ومسلم وابن حبان والترمذي   :أبو موسى/ 7
رواه  أبو ٌعلى  : البراء بن عازب/ 8
رواه الطبرانً  : محجن بن األدرع/ 9

 

 
                كتاب األذكار والدعوات  
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أنه صلى هللا علٌه وسلم كان ٌتعوذ من البخل "أحادٌث / 45ي 
تفرد به الكتانً فً " والجبن والهرم والكسل وعذاب القبر وفتنته

ذكر ابن الجارود أول كتابه فً الوعظ أنها : "وقال" نظم المتناثر"
تواترت األخبار أنه صلى هللا علٌه وسلم كان : "متواترة ونصه

قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وإنما ٌثبت التواتر بالدلٌل " ٌتعوذ الخ 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم *}: والبرهان فقط، فاهلل جل وعبل ٌقول

فالحدٌث مشتهر بٌن الناس وهو صحٌح مشهور وأما  {*صادقٌن 

التواتر فبل أملك البرهان علٌه  
 
" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً " طلب العافٌة: "حدٌث / 46ي 

ذكر ابن الجوزي آخر عمدة الحصن الحصٌن أنها : وقال معقبا علٌه
 هذا الحدٌث مثل لىوالجواب ع" متواترة عنه صلى هللا علٌه وسلم

  . الذي قبلهلىالجواب ع
 
اللهم إنك سؤلتنا من أنفسنا ما ال نملكه إال بك :"حدٌث/ 47ي 

" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً " فاعطنا منك ما ٌرضٌك عنا

ذكره فً الجمع وفً الجامع من حدٌث أبً : "وقال معلقا علٌه
ٌعنً ـ قال المإلؾ " التٌسٌر"وفً " الفٌض"هرٌرة فقط، قال فً 

 ولم أره فً األزهار وٌتبادر إلى الذهن ـه/وهذا متواتر – السٌوطً 

أنه سبق قلم أو تحرٌؾ من الناسخ إال أن ٌرٌد أن رجوع سٌدنا 
محمد صلى هللا علٌه وسلم على هللا تعالى فً أحواله كلها و سإاله 

قلت " التوفٌق منه متواتر عنه معنى فٌصح وهللا سبحانه وتعالى أعلم
هذا الحدٌث ال ٌثبت أصبل فكٌؾ ٌرتقً إلى التواتر وذلك ألننا ال 

  .نعرفه أصبل إال من حدٌث أبً هرٌرة وهللا أعلم
  
 "  الترؼٌب فً الدعاء والحث علٌه"أحادٌث / 182

" المواهب اللدنٌة"وقال ذكر فً " نظم المتناثر"تفرد بها الكتانً فً 
قلت هذا ال ٌثبت " أنه تواترت األخبار بها عنه صلى هللا علٌه وسلم

رفع الٌدٌن فً "به التواترعلما بؤن تواترها معنوي وسٌؤتً حدٌث 
وتواتره وقد تقدم الحدٌث " اللهم: وقوله صلى هللا علٌه وسلم"الدعاء
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السابق وفٌه الحث على الدعاء والترؼٌب فٌه فبل داعً لتكراره فً 

  :، وقد خرجناه كما ٌلًهذا المقام وهللا أعلم
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : أنس بن مالك رضً هللا عنه قال/ 1

عمل البركة نصؾ العبادة والدعاء نصؾ، فإذا أراد هللا بعبد ":وسلم
أخرجه أحمد بن منٌع وعنه ابن حجر " للدعاء [انتحى قلبه]خٌرا 

"  المطالب العالٌة"فً 
 عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ماالنعمان بن بشٌر رضً هللا عنه/ 2

وقال ربكم ادعونً أستجب * }: ثم قال" الدعاء هو العبادة: "قال
 {*عبادتً سٌدخلون جهنم داخرٌن لكم، إن الذٌن ٌستكبرون عن

رواه أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وصححه الترمذي 

 .والحاكم
إن الدعاء ٌنفع مما نزل وما لم ٌنزل، "ابن عمر مرفوعا بلفظ / 3

رواه الترمذي بسند فٌه لٌن ورواه الحاكم " فعلٌكم عباد هللا بالدعاء

  .وصححه
رواه " لٌس شًء أكرم على هللا من الدعاء: "أبو هرٌرة بلفظ/ 4

الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وفً لفظ آخر فً 
"  ٌستجاب ألحدكم ما لم ٌعجل":الصحٌحٌن

" سلوا هللا من فضله فإن هللا ٌحب أن ٌسؤل "بلفظ : ابن مسعود/ 5

رواه الترمذي  
الطبرانً وفٌه " إن هللا ٌحب الملحٌن فً الدعاء":بلفظ: عابشة/ 6

بقٌة وقد عنعنه  
  .رواه الترمذي بسند فٌه لٌن" الدعاء مخ العبادة"بلفظ : أنس/ 7
وعماد الدٌن  [سالح المإمن]الدعاء ":علً بن أبً طالب بلفظ/ 8

  .أبو ٌعلى" ونور السماوات واألرض
أال أدلكم على ما ٌنجٌكم من عدوكم "بلفظ : جابر بن عبد هللا/ 9

وٌدر لكم أرزاقكم؟ تدعون هللا فً لٌلكم ونهاركم، فإن الدعاء سالح 
رواه أبو ٌعلى  {وعماد الدٌن ونور السماوات واألرض}المإمن 

كما رواه الحارث بن محمد عن ابن عمر وهما حدٌثان ٌشهدان 
  .لحدٌث علً
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ما على األرض مسلم ٌدعو بدعوة "بلفظ : عبادة بن الصامت/ 10

لٌس فٌها إثم وال قطٌعة رحم إال أعطاه هللا إٌاها، أو صرؾ عنه 
  .رواه الترمذي والحاكم" من السوء مثلها

ما من مسلم ٌدعو بدعوة لٌس فٌها ":أبو سعٌد الخدري بلفظ/ 11
إما أن ٌعجل له : ؼثم وال قطٌعة رحم إال أعطاه هللا بها ؼحدى ثالث

دعوته، وإما أن ٌدخر له فً اآلخرة، وإما أن ٌصرؾ عنه من 
  .أحمد والحاكم  وؼٌرهما  اخرجه "السوء مثلها

"   الدعاء"أخرجه الطبرانً فً : عبد هللا بن مؽفل/ 12
كما ٌشهد لتواتر هذا الحدٌث ، الحدٌث اآلخر المتواتر حٌث كان 

  .وسٌؤتً تخرٌجه" اللهم"ٌقول 

 
قلت " فعله صلى هللا علٌه وسلم للدعاء ومواظبته علٌه/ "183

قال فً شرح المواهب إثر قول : "تفرد بها الكتانً وعقب علٌه قاببل
األصل نقبل عن القشٌري أن الدعاء هو الذي ٌنبؽً ترجٌحه لكثرة 

وألنه :  ما نصهـه/ األدلة ولما فٌه من إظهار الخضوع واالفتقار 
قلت هذا ال " سنته صلى هللا علٌه وسلم المتواترة عنه تواترا معنوٌا

ٌثبت به التواتر وإن كانت األحادٌث المصرحة بالدعاء مطلقا 
متواترة تواترا معنوٌا لكن ألفاظ أدعٌته صلى هللا علٌه وسلم متباٌنة 
جدا بحٌث ال ٌمكن جمعها إال فً باب األدعٌة وقد ألؾ البعض كتبا 

الخ، نذكر من " حصن المسلم"و" الدعاء المستجاب"فً الدعاء منها 

 : ذلك على سبٌل المثال ال الحصر
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : أبو هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 1

سبحان الها وبحمده مابة : من قال حٌن ٌصبح وحٌن ٌمسً:"وسلم
مرة لم ٌؤت أحد ٌوم القٌامة بؤفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما 

  .رواه مسلم" قال أو زاده
قال لً رسول هللا : وعن عبد هللا بن خٌب رضً هللا عنه قال/ 2

إقرأ قل هو هللا أحد والمعوذتٌن حٌن تمسً :"صلى هللا علٌه وسلم
رواه أحمد والترمذي " وحٌن تصبح ثبلث مرات تكفٌك من كل شًء

وصححه  

قال رسول هللا صلى : وعن عثمان بن عفان رضً هللا عنه قال/ 3
: ما من عبد ٌقول فً صباح كل ٌوم ومساء كل لٌلة: "هللا علٌه وسلم
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بسم هللا الذي ال ٌضر مع اسمه شًء فً األرض وال فً السماء 

رواه أبو داود " وهو السمٌع العلٌم ثبلث مرات إال لم ٌضره شًء
حسن صحٌح  : والترمذي وقال

عن حذٌفة وأبً ذر أن رسول هللا كان إذا أوى إلى /  5و / 4 
  .البخاري" باسمك اللهم أحٌا وأموت: "فراشه قال

عابشة رضً هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان / 6
" إذا أخذ مضجعه نفث فً ٌدٌه، وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده

رواه البخاري ومسلم  
أنس رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان إذا أوى / 7

الحمد هلل الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم : "إلى فراشه قال

رواه مسلم  " ممن ال كافً له وال مإوي
ابن مسعود رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان / 8

رواه مسلم  "  اللهم إنً أسؤلك الهدى والتقى والعفاؾ والؽنى:"ٌقول
كان الرجل إذا أسلم علمه : طارق بن أشٌم رضً هللا عنه قال/ 9

: النبً صلى هللا علٌه وسلم الصبلة، ثم أمره أن ٌدعو بهذه الكلمات
رواه مسلم  " اللهم اؼفر لً  وارحمنً، واهدنً، وعافنً وارزقنً

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : ابن عمرو رضً هللا عنهما قال/ 10
رواه " اللهم مصرؾ القلوب صرؾ قلوبنا على طاعتك: "وسلم
 مسلم 

قلت ٌا رسول هللا، علمنً :  شكل بن حمٌد رضً هللا عنه قال/ 11

قل اللهم إنً أعوذ بك من شر سمعً، ومن شر : "دعاء، قال
رواه أبو " بصري، ومن شر لسانً، ومن شر قلبً، و من شر منًٌ

داود والترمذي وحسنه 
إنً عجزت عن : علً رضً هللا عنه أن مكاتبا جاءه، فقال/ 12

أال أعلمك كلمات علمنٌهن رسول هللا صلى هللا : كتابتً فؤعنً، قال
اللهم أكفنً : "علٌه وسلم لو علٌك مثل جبل دٌنا أداه هللا عنك؟ قل
رواه الترمذي " بحبللك عن حرامك، واؼننً بفضلك عمن سواك 

حدٌث حسن  : وقال
عمران بن الحصٌن رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه / 13

اللهم ألهمنً رشدي : "وسلم علم أباه حصٌنا كلمتٌن ٌدعو بهما
حدٌث حسن  : رواه الترمذي وقال" واؼننً من شر نفسً
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ٌا أم : قلت ألم سلمة رضً هللا عنها: شهر بن حوشب قال/ 14

المإمنٌن ما كان أكثر دعاء رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  إذا كان 
ٌا مقلب القلوب ثبت قلبً على دٌنك : "كان أكثر دعابه: عندك؟ قالت

رواه الترمذي وحسنه  " 
قلت واألحادٌث فً باب الدعاء والترؼٌب فٌه أكثر من أن تحصى 

. لكنها متباٌنة جدا كما تبٌن وهللا أعلم 
 
ال حول وال قوة إال باهلل ": قوله صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 184

" قطؾ األزهار"الحدٌث أخرجه السٌوطً فً " كنز من كنوز الجنة

نظم "كما قلدهما الكتانً فً " لقط الآللا" وقلده الزبٌدي فً 14عن 

:   وخرجناه كما ٌل14ًفكلهم خرجوه عن " المتناثر
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن : أبو موسى األشعري/ 1

ماجه  
أخرجه النسابً وابن ماجه وابن حجر فً المطالب : أبو ذر / 2

العالٌة  
أخرجه الحاكم والبزار وعنه الهٌثمً  : أبو هرٌرة/ 3
أخرجه ابن أبً شٌبة والطبرانً فً الكبٌر : زٌد بن ثابت/ 4

واألوسط  
أخرجه ابن أبً شٌبة وأحمد والطبرانً وعنهما : معاذ بن جبل/ 5

الهٌثمً  

أخرجه ابن أبً شٌبة والطبرانً فً الكبٌر : أبو أٌوب األنصاري/ 6
وتلمٌذه ابن حجر فً " المجمع"واألوسط وعنه الهٌثمً فً 

"  المطالب العالٌة"
أخرجه البزار والحاكم  : قٌس بن سعد بن عبادة /  7
أخرجه ابن ماجه والطبرانً  : حازم بن حرملة/ 8
الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه : زٌد بن إسحاق األنصاري/ 9

مجمع الزوابد "وشٌخه الهٌثمً فً " المطالب العالٌة"ابن حجر فً 
"  ومنبع الفوابد

 أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً : معاوٌة بن حٌدة/ 10

أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : فضالة بن عبٌد/ 11
أخرجه الطبرانً  : أبو الدرداء/ 12
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أخرجه أبو ٌعلى  : أنس/  13

أخرجه ابن عساكر  : أبو بكر الصدٌق/ 14
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : عقبة بن عامر/ 15
ابن حجر فً المطالب العالٌة  : عثمان بن عفان/ 16

 
تفرد بإخراجه الكتانً فً " رفع الٌدٌن فً الدعاء : "حدٌث/ 185

إتمام الدراٌة بشرح "تقدم عن السٌوطً فً : "وقال" نظم المتناثر"
وقد جمعت جزءا فً حدٌث رفع الٌدٌن فً الدعاء فوقع : قال" النقاٌة

: قال" شرح التقرٌب" وعنه أٌضا فً ـه" لً من طرق تبلػ المابة
 ما تواتر معناه كؤحادٌث رفع الٌدٌن فً ـ أي من الحدٌث ـومنه 

الدعاء فقد روي عنه صلى هللا علٌه وسلم نحو مابة حدٌث فٌها رفع 
الٌدٌن فً الدعاء وقد جمعتها فً جزء لكنها فً قضاٌا مختلفة فكل 
قضٌة منها لم تتواتر والقدر المشترك فٌها وهو الرفع عند الدعاء 

فً كبلم على حدٌث " فتح الباري"وفً " تواتر باعتبار المجموع
وقد استدل به : "رفع الٌدٌن فً الدعاء فً االستسقاء ما نصه

على رفع الٌدٌن فً كل " الدعوات"المصنؾ، ٌعنً البخاري فً 
دعاء وفً الباب عدة أحادٌث جمعها المنذري فً جزء منفرد وأورد 

منها النووي فً صفة الصبلة من شرح المهذب قدر ثبلثٌن حدٌثا 
 وفً شرح مسلم للنووي ثبت رفع ٌدٌه صلى هللا علٌه وسلم ـه/

للدعاء فً مواطن ؼٌر االستسقاء وهً أكثر من أن تحصر وقد 

جمعت منها نحوا من ثبلثٌن حدٌثا من الصحٌحٌن أو أحدهما 
 قلت هذا ـه/وذكرتها فً أواخر باب صفة الصبلة من شرح المهذب 

كبلم مجمل كان ٌنبؽً تبٌٌنه باألحادٌث المسندة أو المعزوة وقد 
:  قدمنا كمثال على تواتره ما ٌلً

لما صبح  وأنه رفعهما [أنه رفع ٌدٌه فً القنوت]البٌهقً : أنس/ 1
 عند البخاري  خٌبر

وللبخاري " أنه رفع ٌدٌه فً دعابه ألهل البقٌع"مسلم : عابشة/ 2

مثله  
ومسلم فً دعابه " رمً الجمرات فً الدعاء"البخاري : ابن عمر/ 3

ٌوم بدر والطبرانً  
أخرجه البخاري ومسلم  : أبو موسى األشعري/ 4
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البخاري والحاكم فً القنوت  : أبو هرٌرة / 5

عند البخاري  : جابر بن عبد هللا/ 6
أخرجه البخاري  : علً بن أبً طالب/ 7
أخرجه الترمذي والحاكم وعبد الؽنً بن سعٌد : عمر بن الخطاب/ 8

"  إٌضاح اإلشكال"األزدي فً 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان : عبد هللا بن عباس/ 9

والحاكم والبٌهقً والمروزي وابن راهوٌه والبؽوي وابن أبً حاتم 
والطبرانً وعزاه الشوكانً ألحمد  " العلل"فً 
أخرجه أحمد وأبو داود  : ٌزٌد بن سعد الكندي/ 10
أخرجه الترمذي والنسابً والحاكم وصححه ووافقه : أبو اللحم/ 11

الذهبً  
أخرجه أحمد وأبو داود  : مرسبل: عمٌر مولى أبً اللحم/ 12
أخرجه أبو داود فً مراسٌله  : مرسبل: ابراهٌم التٌمً/ 13
عبد الرزاق الصنعانً  : مرسبل: الزهري/ 14

واألسانٌد كما قال الحفاظ قبلنا كثٌرة إنما أتٌنا بما نبرهن به على 
تواتر الحدٌث لنبٌن أن من أمراض عصرنا وجهل بعض دعاته أنك 
تراهم ٌنهون عن رفع الٌدٌن فً الدعاء وٌزعمون أنها بدعة وذلك 
ٌنم عن الجهل والتعصب، فمن كان ٌدعو إلى اتباع سنة رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم فلٌتعلمها أوال لكً ٌتبعها فاهلل أمرنا بالعلم قبل 

فحض على  {فاعلم أنه ال إله إال هللا واستؽفر }العمل قال تعالى

" باب العلم قبل العمل: العلم قبل العمل لذلك بوب البخاري له قال
فعلٌنا معشر المسلمٌن وباألخص داتهم أن نتعلم السنة للتمسك بها 

عند فساد األمة وهللا الموفق  
 
" اآلن [موجودتان]أن الجنة والنار مخلوقتان : "حدٌث/ 48ي ـ 

إرشاد "ذكر فً: "وقال" نظم المتناثر"تفرد بذكرها الكتانً فً 
أن كون النار مخلوقة اآلن أي كذا الجنة مما تواترت به " الساري

أعدت  }األخبار تواترا معنوٌا، وقال ابن كثٌر فً تفسٌره لدى قوله
وقد استدل الكثٌر من أبمة السنة بهذه اآلٌة : "ما نصه {للكافرٌن

 أي أرصدت{أعدت  }على أن النار موجودة اآلن لقوله تعالى
تحاجت الجنة "وهٌبت، وقد وردت أحادٌث كثٌرة فً ذلك منها 
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استؤذنت النار ربها فقالت رب أكل بعضً بعضا "ومنها " والنار

وحدٌث ابن " نفس فً الشتاء ونفس فً الصٌؾ: فاذن لً بنفسٌن
 سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه "مسعود 

هذا حجر ألقً من شفٌر جهنم منذ سبعٌن سنة اآلن وصل : وسلم
لٌلة "و" صبلة الكسوؾ"وهو عند مسلم وحدٌث " إلى قعرها

وؼٌر ذلك من األحادٌث المتواترة فً هذا المعنى وقد " اإلسراء
خالفت المعتزلة بجهلهم فً هذا ووافقهم القاضً منذر بن سعٌد 

 قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به ـالبلوطً قاضً األندلس م ه
التواتر وإن كانت األحادٌث فً هذا الباب كثٌرة مشهورة وهللا أعلم  

 
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول فً : حدٌث/ 186
لعل الحدٌث تفرد به الكتانً لكنه لم ٌخرجه وهو " اللهم"دعابه

:  حدٌث متواتر إن شاء هللا وقد خرجناه كما ٌلً
أخرج حدٌثه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : أنس/ 1

والنسابً  
أخرج حدٌثه أحمد والبخاري ومسلم  : سهل بن سعد الساعدي/ 2
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه  : أبو هرٌرة/ 3
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً وابن ماجه  : عابشة/ 4
رواه أحمد وعبد بن حمٌد ومسلم والنسابً  : زٌد بن أرقم/ 5
أخرج حدٌثه البخاري ومسلم  : أبو موسى/ 6

رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم  : عثمان بن حنٌؾ/ 7
رواه أحمد وابن حبان والحاكم  : بسر بن أرطؤة/ 8
رواه  الترمذي والطبرانً والحاكم  :عم زٌاد بن عبلقة/ 9

 أخرج حدٌثه الطبرانً والحاكم : والد أبً الملٌح/ 10
رواه  الترمذي والنسابً   :شداد بن أوس/ 11
رواه النسابً والحاكم   :عمار بن ٌاسر/ 12
رواه  النسابً والحاكم   :أبو الٌسر/ 13
رواه  أحمد والطبرانً   :أبو بردة األشعري/ 14
رواه الترمذي والنسابً   :عبد هللا بن عمر/ 15

رواه الترمذي   :علً بن أبً طالب/ 16
رواه الترمذي  : عمر بن الخطاب/ 17
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رواه  الطبرانً والحاكم  : عبد هللا بن مسعود/ 18

رواه الحاكم  : أبو مسعود/ 19
الحاكم  : عبد هللا بن جعفر  رواه/ 20
رواه  أحمد  : صخر الؽامدي/ 21
رواه البزار   :برٌدة/ 22
رواه الطبرانً  : جابر بن سمرة/ 23
رواه الطبرانً  : أبو صرمة/ 24
رواه الطبرانً   :معاذ بن جبل/ 25
رواه الطبرانً  : فضالة بن عبٌد/ 26
رواه الطبرانً  : عقبة بن عامر/ 27

رواه الطبرانً  : أبو أمامة/ 28
رواه الطبرانً  : ملٌكة بنت عمرو/ 29

قلت وقد اكتفٌا هنا بتقدٌم البرهان كعادتنا على تواتر الحدٌث ولم 
. نكتمل جمٌع طرق الحدٌث وهللا الموفق

 
لكل نبً دعوة مستجابة فتعجل كل نبً دعوته : "حدٌث: 49ي ـ 

الحدٌث تفرد به الكتانً  "وإنً اختبؤت دعوتً شفاعة ألمتً

وقال السلفً فً شرحه : "وعلق علٌه قاببل" نظم المتناثر"فً
متواتر " لكل نبً دعوة الخ":لعقٌدته، قال الحافظ السٌوطً حدٌث

 / 3أنس و / 2أخرجه الشٌخان، و: أبً هرٌرة/ 1: ورد من حدٌث

عبادة بن  / 5عبد هللا بن عمرو، و/ 4أخرجهما مسلم ، :جابر
عبد / 7أخرجها اإلمام أحمد، : أبً سعٌد الخدري / 6الصامت، و

فً الناهل :  قلتـه/ أخرجه البزار والبٌهقً: الرحمن بن أبً عقٌل
للسٌوطً والترؼٌب للمنذري أن الشٌخٌن اتفقا علٌه من حدٌث أنس 

والكل صحٌح وأنهما أخرجاه من حدٌث أبً هرٌرة وأنس وانفرد 
قلت هذا حدٌث صحٌح مشهور ال ؼبار " مسلم بإخراجه عن جابر

على صحته وشهرته إال أننً أتحفظ علٌه أن ٌكون وصل درجة 
التواتر إال إذا ضمت إلٌه أحادٌث الشفاعة الكبرى وهذه سٌؤتً ذكر 

.  تواترها والبرهان على ذلك وهللا أعلم
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كتاب المناقب                     

  
أنه صلى هللا علٌه وسلم معلوم أبٌض اللون كان ":حدٌث/  ـ187 

: وقال" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً" مشربا بحمرة

ذكر شهاب فً شرح الشفا فً القسم األخٌر منها فً الكبلم على 
كفر من قال إنه علٌه الصبلة والسبلم كان أسود اللون أنها متواترة 

" والمتواتر من حدٌثه أنه كان أبٌض مشربا بحمرة كما تقدم: "ونصه
  ـه/

أسمر "فً الكبلم على قول أنس " شرح الشمابل"وقال المناوي فً 

 ٌعنً ـهذه اللفظة : قال الحافظ  أبو الفضل العراقً: ما نصه" اللون
 انفرد بها حمٌد عن أنس ورواه ؼٌره من الرواة عنه ـلفظة أسمر 

ثم نظرنا من روى صفة لونه صلى هللا علٌه أزهر اللون  بلفظ 

وسلم ؼٌر أنس فكلهم وصفوه بالبٌاض دون السمرة وهم خمسة 
قلت لٌس هكذا ٌتم الحكم "  ومثله فً جمع الوسابلـه/عشر صحابٌا 

بتواتر الحدٌث وإنما ٌتم بالتخرٌج والدلٌل كما فعلنا، حٌث خرجناه 
:  كما ٌلً

وفً " كان أبٌض، بٌاضه إلى السمرة"بلفظ : أنس بن مالك/ 1
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لٌس بالطوٌل البابن "رواٌة 

وال بالقصٌر، ولٌس باألبٌض األمهق وال باآلدم، ولٌس بالجعد 

الحدٌث أخرجه " القطط، وال بالسبط، بعثه هللا على أربعٌن سنة

البخاري ومسلم  والترمذي والبزار والبٌهقً   
 ولم ـرأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : " بلفظ: أبو الطفٌل/ 2

صؾ لنا رسول هللا صلى هللا علٌه :  فقلنا لهـٌبق احد رآه ؼٌره 
أخرجه أحمد ومسلم وأبو "  كان أبٌض ملٌح الوجه:وسلم، فقال

داود والترمذي وٌعقوب بن سفٌان  
راٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم أبٌض قد " أبو جحٌفة بلفظ/3

أخرجه البخاري ومسلم " شاب، وكان الحسن بن علً لٌشبهه

والبٌهقً  
إن النبً صلى هللا علٌه وسلم خرج من ": بلفظ: مخرش/ 4

الجعرانة لٌال فاعتمر ثم رجع فؤصبح بها كبات ن فنظرت إلى 
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رواه أحمد وٌعقوب بن سفٌان الفسوي " ظهره كؤنه سبٌكة فضة

"  دالبل النبوة"والنسابً والبٌهقً فً 
عن سعٌد بن المسٌب أنه سمع أبا هرٌرة ٌصؾ : أبو هرٌرة/ 5

اخرجه " كان شدٌد البٌاض":رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال

"  دالبل النبوة"أحمد والترمذي والبٌهقً فً
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "بلفظ : علً بن أبً طالب/  6

رواة أبو داود الطٌالسً وٌعقوب بن سفٌان الفسوي " أزهر اللون

والبٌهقً  
"  كان أزهر اللون"هند بن أبً هالة بلفظ / 7

بنفس اللفظ  : سارقة بن جعشم/ 8

مسلم بنفس اللفظ  : جابر بن سمرة / 9
البٌهقً فً الدالبل  : أم معبد/ 10

 
 

حسن صورته صلى هللا علٌه وسلم وجمالها "حدٌث /  188 
" نظم المتناثر" تفرد به أبو جعفر الكتانً فً " وتناسب أعضابها

ذكر القاضً عٌاض فً الشفا أنه جاءت اآلثار : "وعقب علٌه قاببل
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وإنما " الصحٌحة والمشهورة الكثٌرة

:  ٌثبت بالتخرٌج والبرهان وقد خرجنا ما فٌه الكفاٌة كما ٌلً
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أحسن الناس "أنس بلفظ / 1

" وجها وأحسنهم خلقا وخلقا لٌس بالطوٌل الذاهب وال بالقصٌر

أخرجه ابن حبان وأصله فً الصحٌحٌن  
ما رأٌت شٌبا أحسن من رسول هللا صلى هللا "أبو هرٌرة بلفظ / 2

علٌه وسلم كؤنما الشمس تجري فً وجهه وما رأٌت أسرع فً 
مشٌه من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كؤن األرض تطوى له، 

أخرجه ابن حبان وأصله فً "  إنا لنجهد أنفسنا وإنه لؽٌر مكترث

الصحٌحٌن  
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "البراء بن عازب بلفظ / 3

رجال مربوعا بعٌد ما بٌن المنكبٌن له شعر ٌبلػ شحمة أذنٌه، 

" رأٌته فً حلة حمراء لم أر قط أحسن منه صلى هللا علٌه وسلم
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بو داود والترمذي والنسابً وابن أرواه أحمد والبخاري ومسلم و

حبان  
أخرجه أحمد والترمذي وابن سعد وأبو : علً بن أبً طالب/ 4

والبؽوي " دالبل النبوة"الشٌخ والحاكم وصححه والبٌهقً فً
وؼٌرهم  

أخرج حدٌثها البخاري ومسلم  : عابشة/ 5
ابن سعد والطبرانً والحاكم وأبو نعٌم : أبو هالة هند بن أبً هالة/ 6

والبٌهقً فً الدالبل والترمذي فً الشمابل  
أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسابً وابن : جابر بن سمرة/ 7

أبً شٌبة والبٌهقً فً الدالبل  

البٌهقً فً الدالبل  : أم معبد/ 8
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : أبو جحٌفة/ 9

ذكره أبو جعفر الكتانً فً نظم المتناثر  : ابن عباس/ 10
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : معرض بن معٌقٌب/ 11
الدارمً والبٌهقً فً السنن : الربٌع بنت معوذ بن عفراء/ 12

وٌعقوب بن سفٌان  
ٌعقوب بن سفٌان الفسوي  : امرأة من همدان رضً هللا عنها/ 13
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : أبو الطفٌل/ 14
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : العداء بن خالد/ 15
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : خدٌم بن فاتك/ 16

أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما  : كعب بن مالك/  17
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : حكٌم بن خرٌم/ 18
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : الفاروق/ 19
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر : الصدٌق/ 20

 
تفرد " حلمه وعفوه وتجاوزه صلى هللا علٌه وسلم"حدٌث / 189

به الكتانً قلت وهً أحادٌث كثٌرة لكنها متباٌنة، نذكر منها على 
 : سبٌل المثال ال الحصر

رواه : عبد هللا بن سبلم  فً رواٌته لقصة زٌد بن سعٌة الحبر/ 1

ابن حبان بطوله وأهل السنن باختصار 
رواه أبو ٌعلى والحاكم  : ابن عمر/ 2
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رواه البخاري وله آخر عند أبً داود الطٌالسً  : أنس/ 3

رواه ابن أبً شٌبة وأحمد وابن حبان  : عمران بن حصٌن/ 4
 رواه عبد بن حمٌد : حصٌن/ 5
رواه ابن أبً شٌبة و أحمد  : أبو سلمة بن عبد الرحمن/ 6
رواه أبو داود والنسابً وله آخر عند أبً ٌعلى : أبو هرٌرة/ 7

وأحمد والحاكم  
أخرجه مسلم  : عابشة/ 8
أخرجه النسابً  : عبد هللا بن أبً أوفى/ 9

 أخرجه أبو داود والنسابً : أبو سعٌد الخدري/ 10
إتحاؾ الخٌرة المهره بزوابد المساند "قلت راجع البوصٌري فً 

" المطالب العالٌه بزوابد المساند الثمانٌة"وابن حجر فً" العشره
وقد علق " جامع األصول فً أحادٌث الرسول"وابن األثٌر فً كتابه 

ذكروا أنها متواترة ٌعنون معنى ألنه : "الكتانً على الحدٌث قاببل
ورد من األحادٌث واألخبار ما ٌإذن بالقطع بذلك فً الجملة وإن 
كانت تفاصٌله آحادا وفً شرح المواهب أثناء كبلم له فً قصة 

تواتر أن العفو من أخبلقه ٌعنً النبً "كعب بن زهٌر ما نصه 
 وفً شرح الشٌخ ابراهٌم الباجوري على ـه/صلى هللا علٌه وسلم 

وكان صلى "قصٌدة كعب المذكورة المعروفة ببانت سعاد ما نصه 
هللا علٌه وسلم من أبعد الناس ؼضبا وأسرعهم رضا والحادٌث 

بحلمه صلى هللا علٌه وسلم واردة واألخبار واآلثار بعفوه وصفحه 

 ـه/ متواترة
 [بالمإمنٌن رءوؾ رحٌم]قلت وٌإٌد تواتر الحدٌث قوله جل وعبل

.  وجاء فً الحدٌث أنه رحمة مهداة
 
معرفته باألحادٌث الدنٌوٌة وأحوالها تفصٌال : "حدٌث/  50ي ـ 

وسٌاسة أهلها على اختالؾ عقولهم وطبابعهم وعاداتهم 
وعلق علٌه " نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً " وألسنتهم

قد تواتر بالنقل عنه : "ذكر عٌاض فً الشفا تواتره ونصه: "قاببل
صلى هللا علٌه وسلم من المعرفة من أمور الدنٌا ودقابق مصالحها 

وسٌاسة فرق أهلها ما هو معجز فً البشر كما نبهنا علٌه فً باب 
 وهذا أٌضا من التواتر المعنوي كما هو ـه/معجزاته من هذا الكتاب 
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قلت هذا ال ٌثبت به " شرح الشفا"واضح وتبعه علٌه الشهاب فً 

التواتر وقصة تؤبٌر النخل ومحاولة صلحه ٌوم األحزاب لوال 
السعود والخندق أحادٌث ترد علٌه وهللا أعلم  ألن الصحابة كانوا 

ٌا رسول هللا : لونه قابلٌنأٌفرقون بٌن ما هو وحً وما هو رأي فٌس
أهو وحً ٌجب العمل به أم الرأي والنصٌحة كما قال السعود 

.  األنصارٌون ٌوم األحزاب وهللا أعلم
 
دعوى النبوءة منه صلى هللا علٌه وسلم وإظهاره "حدٌث / 190

وعلق علٌه " نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً"  للمعجزات

: ذكر السعد فً شرح النسفٌة أنها متواترة ونصه بعد كبلم: "قاببل

أما دعوى النبوءة فقد علم بالتواتر وأما إظهار المعجزة فنقل عنه "
من األمور الخارقة للعادة ما بلػ القدر المشترك منه حد التواتر وإن 
كانت تفاصٌله آحادا كشجاعة علً وجود حاتم  فإن كبل منهما ثبت 

" بالتواتر وإن كانت تفاصٌله آحادا وهً مذكورة فً كتب السٌرة 
قلت نبوءته ثابتة أوال بالقرآن الكرٌم فهً متواترة ومن أنكرها كفر 

ولٌست آحادا ولٌست كشجاعة علً وال جود حاتم فلٌس بٌن ذلك 
.  وجه شبه 

قلت والباب ٌضم أحادٌث كثٌرة جدا لكنها متباٌنة، نذكر منها على 
/ 1: سبٌل المثال أحادٌث متواترة خرجناها فً كتابنا هذا منها

عموم رسالته صلى / 2ومنها " ال نورث ما تركناه صدقة: "حدٌث

كبلم / 5انشقاق القمر، / 4أعطٌت خمسا، / 3هللا علٌه وسلم، 
تكثٌر القلٌل / 7الجمل الذي شكا له صاحبه، / 6الشجر معه، 

/ 10حدٌث حنٌن الجذع، / 9نبع الماء من أصابعه، و/ 8ببركته، 
حدٌث اإلسراء، / 12خاتم النبوءة، / 11اطبلعه على المؽٌبات، 

فهذه أحادٌث متواترة دلت على ادعابه بل على نبوته صلى هللا علٌه 
وسلم فبل داعً إلى تخرٌجها هنا ألنها مخرجة فً مكانها فبل داعً 
إلى تخرٌج أحادٌث عرضه على وفود العرب فً الحج وال إلى ما 

وقوله  [وادع عشٌرتك األقربٌن]دعا إلٌه قرٌشا عندما نزلت علٌه 
.  وهللا أعلم [واصدع بما تإمر]تعالى 
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عموم رسالته صلى هللا علٌه وسلم وأنه بعث إلى : "حدٌث/ 191

وعلق علٌه " نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً " كل أحمر وأسود

ذكر ؼٌر واحد أنها متواترة معنى وعضدها القرآن : "قاببل
فً ترجمة الشٌخ اإلمام أبً عبد هللا " كفاٌة المحتاج"واالجماع وفً

محمد بن ابراهٌم التلمسانً المعروؾ بابن االمام حٌن أسرد الكبلم 
: نقبل عن الشمنً ما نصه" بعثت إلى األحمر واألسود"على حدٌث 

هذا الحدٌث وإن كان آحادا فً تفسه متواتر معنى كما فً الكتب "
ألنه نقل عنه صلى هللا علٌه وسلم من األحادٌث الدالة على عموم 
رسالته ما بلػ القدر المشترك منه التواتر وأفاد القطع وإن كانت 

 قلت هذا الكبلم مجمل ـه/ تفاصٌله آحادا كجود حاتم و شجاعة علً

ال ٌثبت به التواتر وأما ثبوت رسالته صلى هللا علٌه وسلم 
وشمولٌتها وعمومٌتها فذلك ثابت بالقرآن  واالجماع كما أنه ثابت 

 : بالسنة أٌضا كما بٌنا ذلك فً ما ٌلً
قال رسول هللا صلى هللا : جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال/  1

أعطٌت خمسا لم ٌعطهن أحدا من األنبٌاء قبلً، كان : "علٌه وسلم
الحدٌث "  النبً ٌبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة

أخرجه البخاري ومسلم  
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : أبو هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 2

رواه البخاري ومسلم والترمذي " بعثت إلى األحمر واألسود: "وسلم

وابن ماجه  

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : ابن عباس رضً هللا عنهما قال/3
وله " أرسلت إلى الجن واإلنس وإلى كل أحمر وأسود": وسلم

" مجمع الزوابد ومنبع الفوابد"حدٌث آخر عند أحمد والبزار كما فً
:  وفً الباب عن

رواه أحمد متصبل ومرسبل والطبرانً برجال : بً موسىأ/ 4
"  مجمع الزوابد "الصحٌح كما فً 

رواه البزار ورجاله رجال الصحٌح كما فً : علً بن أبً طالب/ 5
"  مجمع الزوابد"
كما رواه " مجمع الزوابد"أحمد وصححه الهٌثمً فً : أبً ذر/ 6

الطٌالسً والحارث بن محمد وابن أبً شٌبة  
أحمد والطبرانً بنحوه وللترمذي طرؾ منه  : أبً أمامة/ 7
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الطبرانً بسند فٌه إسماعٌل بن ٌحً بن كهٌل  : ابن عمر / 8

الطبرانً بسند فٌه إسحاق بن عبد هللا بن أبً : السابب بن ٌزٌد / 9
فروة  وهو متروك  

الطبرانً  : المسور بن مخرمة / 10
ابن كثٌر فً تفسٌره  : قتادة مقطوعا / 11
ابن أبً شٌبة وابن المنذر راجع تفسٌر قوله : مجاهد مقطوعا/ 12

قل ٌا أٌها }و {وما أرسلناك إال كافة للناس بشٌرا ونذٌرا}تعالى 
.  {الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعا

 
إنه صلى هللا علٌه وسلم خاتم النبٌبٌن وأنه ال ": حدٌث/  ـ192

: وعلق علٌه قاببل " نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً" نبً بعده

قد " المواهب"ذكر ؼٌر واحد أنها ثابتة بالتواتر وداللة القرآن وفً"
أخبر هللا تعالى ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً السنة المتواترة 

عنه أنه ال نبً بعده لٌعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
كذاب أفاك دجال ضال ولو تخلق وتشبذ وأتى بؤنواع السحر 

 ـه/والطبلسم والنٌرنجٌات فكلها محال وضبللة عند أولى األلباب 
قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر وأما معنى الحدٌث فهو 
متواتر لوروده فً القرآن وإجماع األمة وهو مما هو معلوم من 

:  الدٌن بالضرورة،  لذلك خرجناه كما ٌلً
سمعت رسول هللا : رضً هللا عنه قالعن أبً أمامة الباهلً /  1

ٌا أٌها : "صلى هللا علٌه وسلم ٌقول فً خطبته تمام حجة الوداع
" الناس إنه ال نبً بعدي وال أمة بعدكم وإنما أنا مبلػ وهللا ٌهدي

مجمع الزوابد "رواه الطبرانً بسندٌن حسن الهٌثمً أحدهما فً 
"  ومنبع الفوابد

أبو هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم / 2
إن مثلً ومثل األنبٌاء من قبلً كمثل رجل بنى بٌتا فؤحسنه ":قال

وأجمله إال موضع لبنة من زاوٌة، فجعل الناس ٌطوفون به 
فؤنا اللبنة وأنا : وٌعجبون له ٌقولون هال وضعت هذه اللبنة؟ قال

أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري  " خاتم النبٌبٌن
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أخرجه البخاري ومسلم :جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما/  3

واإلسماعٌلً وصرح مسلم فٌه بما فً حدٌث أبً هرٌرة فقد أبعد 
"  فتح الباري"ابن حجر النجعة فً

إنً عبد هللا وخاتم ":العرباض بن سارٌة رضً هللا عنه بلفظ/ 4
أخرجه أحمد وابن حبان " النبٌبٌن وإن آدم لمنجدل فً طٌنته

والبخاري فً التارٌخ  
أخرج حدٌثه مسلم  : أبو سعٌد الخدري رضً هللا عنه/ 5
عقبة بن عامر رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه / 6

الترمذي " لو بعدي نبً لكان عمر بن الخطاب":وسلم
الطبرانً بنفس اللفظ الذي قبله  : عصمة بن مالك رضً هللا عنه/ 7

سمى لنا النبً صلى هللا : جبٌر بن مطعم رضً هللا عنه قال/ 8
أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحً ": علٌه وسلم نفسه اسماء، فقال

الذي ٌمحو هللا به الكفر، وأنا الحاشر الذي ٌحشر الناس على 
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم " قدمً والعاقب الذي لٌس بعده نبً

واللفظ  لمسلم  
أخرجه أحمد والترمذي  : أبً بن كعب رضً هللا عنه/ 9

إن الرسالة "أحمد بلفظ : أنس بن مالك رضً هللا عنه/ 10
"  والنبوءة انقطعت فال رسول بعدي وال نبً

ال نبوءة بعدي إال ":أحمد بلفظ: أبو الطفٌل رضً هللا عنه/ 11
الحدٌث وأصله فً الصحٌحٌن  " المبشرات

أخرجه أحمد  : عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما/ 12
ولكن رسول هللا وخاتم النبٌبٌن وكان هللا بكل  }وانظر قوله تعالى 

 والشوكانً فً فتح القدٌر عند ابن كثٌر فً تفسٌره  {شًء علٌما

.  والسٌوطً فً الدر المنثور
 

أن موسى علٌه الصالة والسالم فً السماء "حدٌث / 51ي ـ 
: وعلق علٌه قاببل" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً " السادسة

قال الحاكم تواترت األحادٌث : قال علً القاري فً شرح الشفا"
قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر مع أننً أإكد  تواتره " بذلك

إال أنه قطعة من حدٌث اإلسراء وسٌؤتً فبل داعً إلى تجزبة 
.  الحدٌث وتكراره وهللا أعلم 
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رجوع النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى موسى "حدٌث /  52ي ـ 

علٌه السالم لٌلة اإلسراء حٌن فرض ربه علٌه الصلوات الخمسة 
وقول موسى له ارجع إلى ربك فسبله التخفٌؾ عن أمتك فإن أمتك 

وعلق علٌه " نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً " ال تطٌق

أنه مما تواتر فً حدٌث " الفرقان"ذكر ابن تٌمٌة فً رسالة : "قاببل
محمد صلى هللا علٌه وسلم لما عرج به وفرض : "المعراج ونصه

علٌه الصلوات الخمس ذكر أنه رجع إلى موسى وأن موسى قال له 
كما تواتر هذا فً " رجع إلى ربك فسبله التخفٌؾ عن أمتكا"

 قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر مع ـه/أحادٌث المعراج 

أننً أإكد تواتره إال أنه قطعة من حدٌث اإلسراء وسٌؤتً كامبل فبل 
.  داعً إلى تجزبة الحدٌث وتكراره وهللا أعلم

 
تفرد بالحدٌث " إجابة دعوته صلى هللا علٌه وسلم"حدٌث / 193

ذكر تواترها عٌاض : "وعلق علٌه قاببل" نظم المتناثر"الكتانً فً 
إجابة دعوة النبً صلى هللا علٌه وسلم : "وؼٌره، ونص عٌاض

 هـ"/لجماعة دعا لهم وعلٌهم متواتر على الجملة معلوم بالضرورة
على قوله على الجملة أي متواتر تواترا معنوٌا  وكتب الشهاب

قلت هذا ال ٌثبت به  هـ/باعتبار معناه اإلجمالً وإن لم تتوافر إفرادا 
التواتر وهللا أعلم، وإنما ٌثبت بالبرهان وهكذا بٌنا تواتره المعنوي 

:  كما ٌلً
دعاإه صلى هللا علٌه ":حدٌث عابشة رضً هللا عنها قالت/ 1

الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما  " وسلم بتحبٌب المدٌنة
" دعاإه صلى هللا علٌه وسلم ألنس بكثرة المال والولد:"أنس/ 2

والقاضً عٌاض " الدعوات"أخرجه البخاري ومسلم فً كتاب 
"  الشفا"فً
دعاإه صلى هللا علٌه وسلم له بالبركة : "عبد الرحمن بن عوؾ/ 3

الخصابص "والسٌوطً فً " الشفا"القاضً عٌاض فً " فً المال

"  الكبرى
البخاري فً المناقب " دعاإه له بالتفقه فً الدٌن": ابن عباس/ 4

ومسلم والحاكم والسٌوطً  
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جامع "ابن األثٌر فً" دعاإه لها بؤن ال ٌجٌعها هللا": فاطمة/ 5

وعٌاض فً الشفا  " األصول
أخرجه البخاري ومسلم والنسابً  : عبد هللا بن مسعود/ 6
أخرجه البخاري ومسلم  : أنس بن مالك/ 7
البخاري  من طرٌقٌن وأبو داود والنسابً   : جابر بن عبد هللا/ 8
أخرجه مسلم  : أبو هرٌرة/ 9

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي  : السابب بن ٌزٌد/ 10
أخرجه الترمذي  : أبو زٌد بن أخطب/ 11
أخرجه أبو داود  : ٌزٌد بن عبد الرحمن/ 12

 
" قصة نبع الماء من أصابعه صلى هللا علٌه وسلم"حدٌث/ 53ي ـ 

نقل الشهاب فً : "وقال" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً
عن النووي  ـ ٌعنً فً شرح مسلم ـ  أنها متواترة " شرح الشفا"

وقال القرطبً المستفاد من التواتر المعنوي وقال عٌاض فً 
قصة نبوع الماء وتكثٌر الطعام رواها الثقات والعدد ": "الشفا"

الكثٌر عن الجم الؽفٌر عن العدد الكثٌر من الصحابة ومنها ما رواه 
الكافة عن الكافة متصبل عمن حدث بها من جملة الصحابة 

وأخبارها أن ذلك كان فً مواطن اجتماع الكثٌر منهم ٌوم الخندق 
وفً ؼزوة بواط وعمرة الحدٌبٌة وؼزوة  تبوك وأمثالها من محافل 
المسلمٌن و مجتمع العساكر و لم ٌإثر عن أحد من الصحابة مخالفة 

للراوي فٌما حكاه وال إنكار لما ذكر عنه أنهم رأوه كما رآه إلى أن 
 ـه"/ فهذا النوع كله ملحق بالقطعً من معجزاته كما بٌناه: قال

قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر " وراجع المواهب و شرحها
إال إذا جمعنا مع قصة نبوع الماء من بٌن أصابعه قصة تكاثر 

الطعام واألحادٌث كلها منفردة فقد روى ابن حبان فً صحٌحه عن 
لقد ": سالم بن أبً الجعد عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال

رأٌتنً مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقد حضرت صالة 
العصر ولٌس معنا ماء ؼٌر فضلة فجعل فً إناء فاتً به النبً 

: فؤدخل ٌده وفرج بٌن أصابعه وقال: صلى هللا علٌه وسلم، قال

لقد رأٌت الماء ٌتفجر : قال"حً على الوضوء والبركة من هللا، 
فتوضؤ الناس : من بٌن أصا بعه صلى هللا علٌه وسلم، قال
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" وشربوا، فجعلت ال آلو ما جعلت فً بطنً منه وعلمت أنه بركة

وذكر ابن " ألؾ وأربعمابة: كم كنتم ٌومبذ؟ قال: فقلت لجابر: قال
حبان حدٌثٌن آخرٌن، قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا 

عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن : الخبر تفرد به سالم عن جابر
رأٌت رسول هللا صلى هللا ": أبً طلحة عن أنس بن مالك أنه قال

علٌه وسلم وحانت صالة العصر والتمس الناس الوضوء فلم 
ٌجدوه فؤتً بوضوء فوضع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌده فً 

اإلناء وأمر الناس أن ٌتوضإوا منه فرأٌت الماء ٌنبع من  ذلك
تحت أصابعه صلى هللا علٌه وسلم فتوضؤ الناس حتى توضإوا من 

قلت ثم بٌن الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستً أن هذه " عن آخرهم

المسؤلة تكررت أربع مرات لٌوفق بٌن الرواٌات األربعة التً رواها 
فتح "وهذا كما ترى ٌفٌد الشهرة ال التواتر وراجع المجلد العاشر من 

.   ألن الحدٌث فً الصحٌحٌن102ص " الباري
 
الحدٌث " تكثٌر القلٌل ببركته صلى هللا علٌه وسلم"حدٌث /  194

ذكر األبً فً كتاب : "وقال" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً 
أنها " من نام عن الصبلة أو نسٌها "الصبلة من شرح حدٌث 

 قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر وقد بوب ابن ـه/متواترة 
حبان البستً لتكثٌر قلٌل الطعام والشراب والماء ببركته فهً 

أحادٌث ثابتة صحٌحة مشهورة لكن كل حدٌث منها لم ٌصل درجة 

التواتر بمفرده فإذا جمعت حصل التواتر المعنوي منها جمٌعها كما 
:  بٌنا ذلك فً ما ٌلً 

أن النبً صلى هللا علٌه وسلم بعث "حدٌث أنس رضً هللا عنه / 1
الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم " أبا طلحة بؤقراص من شعٌر

والترمذي واإلمام مالك  والقاضً عٌاض فً الشفا  
 " أنه صنع صاعا من شعٌر"حدٌث جابر رضً هللا عنه / 2

الحدٌث متفق علٌه  
تكثٌره صلى هللا علٌه وسلم للماء من ركوة له حدٌث آخر فً و

كما فً البخاري وأبً نعٌم   
أبو " أبو أٌوب األنصاري ودعوته للنبً صلى هللا علٌه وسلم/ 3

نعٌم األصبهانً فً الدالبل  
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كنا مع رسول هللا صلى هللا "حدٌث : عبد الرحمن بن أبً بكر/ 4

الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم وأبو " علٌه وسلم ثالثٌن ومابة

نعٌم والقاضً عٌاض فً الشفا  
البخاري ومسلم " فدعا ببقٌة األزواد"سلمة بن األكوع له حدٌث / 5

وعٌاض فً الشفا  
أخرجه البخاري ومسلم  : و قصته مع اللبنأبو هرٌرة / 6
 فً ؼزوة الحدٌبٌة وؼزوة البراء بن عازب وسلمة بن األكوع / 7
أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما  " ي قرد وتكثٌره ماء الببرذ
أخرجه " تكثٌره ماء مزادي المرأة"عمران بن حصٌن و/ 8

البخاري ومسلم والقاضً عٌاض فً الشفا وأبو نعٌم فً دالبل 

النبوة  
وتكثٌره ماء العٌن حتى  ؼزوة تبوك"معاذ بن جبل وحدٌث / 9

أخرجه مالك ومسلم  " جرت بماء منهمر
أخرجه " ولٌمته صلى هللا علٌه وسلم عند بنابه بزٌنب /10

البخاري ومسلم والقاضً عٌاض فً الشفا وأبو نعٌم األصبهانً فً 
دالبل النبوة  

 
نظم " تفرد به الكتانً فً " تكثٌر الطعام ببركته"حدٌث /  54ي ـ  

وردت رواٌة جماعة الصحابة : "وقال" المتناثر فً الحدٌث المتواتر
حتى قال بعضهم أنها متواترة تواترا معنوٌا وأشار لتواترها أٌضا 

عٌاض  فٌما تقدم قرٌبا عنه بل أشار إلى أن القصص المشهورة عنه 
ذا المعنى كلها معلومة على القطع ثم قال صلى هللا علٌه وسلم فً ه

بعد كبلم فً االستدالل على  ذلك وهذا حق ال ؼطاء علٌه وقال به 
من أبمتنا القاضً أي أبو بكر الباقبلنً واألستاذ أبو بكر أي ابن 

فورك وؼٌرهما وما عندي أوجب قول القابل إن هذه القصص 
المشهورة من باب خبرالواحد األقلٌة مطالعته لؤلخبار ورواٌتها 

وشؽله بؽٌر ذلك من المعارؾ وإال فمن اعتنى بطرق النقل وطالع 
األحادٌث والسٌر لم ٌرتب فً صحة هذه القصص المشهورة على 

قلت لم ٌؤت بحجة قاطعة سوى أنها أحادٌث " الوجه الذي ذكرناه

مشهورة صحٌحة ولٌس هنا محل خبلؾ إنما الخبلؾ فً تواتر كل 
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حدٌث من األحادٌث وقد جمعناها فً الحدٌث السابق لٌتحقق التواتر 

.  وهللا أعلم من كل علٌم
 

 تؽذى لم اقلة أكله صلى هللا علٌه وسلم وأنه كان إذ/ "55ـ  ي
الحدٌث تفرد به الكتانً " وأنه ربما طوى أٌاما ٌتعش وعكسه

تقدم الكبلم علٌها فً كتاب : "وعلق علٌه قاببل" نظم المتناثر"فً
قلت وتعلٌقنا علٌه هنا كتعلٌقنا علٌه فً النقطة السابقة  " األطعمة

وهللا أعلم  
 

" نظم المتناثر" تفرد به  الكتانً فً " انشقاق القمر": حدٌث/ 195

قال التاج السبكً فً شرحه لمختصر ابن الحاجب : "وقال
الصحٌح عندي أن انشقاق القمر متواتر منصوص علٌه :"األصلً

فً القرآن، مروي فً الصحٌحٌن وؼٌرهما من طرق من حدٌث 
شعبة عن سلٌمان بن مهران عن ابراهٌم عن أبً معمر عن ابن 

وله طرق أخرى شتى بحٌث ال ٌمترى فً تواتره، : مسعود ثم قال
بعد ما ذكر أن كثٌرا من اآلٌات المؤثورة عنه صلى " الشفا"وقال فً

أما انشقاق القمر فالقرآن : "هللا علٌه وسلم معلومة بالقطع ما نصه
نص بوقوعه  وأخبر بوجوده وال ٌعدل عن ظاهر إال بدلٌل وجاء 

برفع احتماله صحٌح األخبار من طرق كثٌرة فبل ٌوهن عزمنا 
خبلؾ أخرق منحل عرى الدٌن وال ٌلتفت إلى سخافة مبتدع ٌلقً 

الشك فً قلوب ضعفاء المإمنٌن بل نرؼم بهذا أنفه وننبذ بالعراء 
أجمع المفسرون وأهل ": "أمالً الحافظ ابن حجر" وفً ـه/ سخفه 

ورواه من الصحابة علً، وابن مسعود، : السٌر على وقوعه، قال
وذكر " وحذٌفة، وجبٌر بن مطعم، وابن عمرو، وابن عباس، وأنس

قلت أما اإلجماع فواقع رؼم خبلؾ " عن المواهب اللدنٌة مثله
سورة ؾالمعتزلة وؼٌرهم من المبتدعة وأما دلٌل ذلك من القرآن 

 وأما { 1ـاقتربت الساعة وانشق القمر"}القمر حٌث قال جل وعبل 

:  تواتره من السنة فخرجناه كما ٌلً
أن أهل مكة  سؤلوا رسول هللا : "رضً هللا عنهأنس بن مالك / 1

صلى هللا علٌه وسلم أن ٌرٌهم آٌة، فؤراهم القمر شقٌن حتى رأوا 
أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما  "حراء بٌنهما
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انشق القمر ونحن مع النبً صلى هللا علٌه : "عبد هللا قال/ 2

أخرجه " هبت فرقة نحو الجبلذاشهدوا، و: وسلم بمنى فقال

البخاري ومسلم والطبرانً وابن مردوٌه وعبد بن حمٌد وابن جرٌر 
"  دالبل النبوة"والحاكم وصححه وأبو نعٌم فً

إن  القمر انشق على زمان رسول هللا صلى : "ابن عباس قال/  3
أخرجه البخاري ومسلم وابن مردوٌه والبٌهقً فً " هللا علٌه وسلم

"  دالبل النبوة"
رواه أحمد والترمذي وعبد بن حمٌد وابن : جبٌر بن مطعم/  4

جرٌر والحاكم وأبو نعٌم والبٌهقً  
ابن أبً شٌبة وعبد بن حمٌد وعبد هللا بن أحمد : حذٌفة بن الٌمان/ 5

.  فً زوابد الزهد وابن جرٌر وابن مردوٌه وأبو نعٌم
رواه البخاري تعلٌقا ومسلم والترمذي وابن جرٌر : ابن عمر/  6

دالبل "وابن المنذر وابن مردوٌه والحاكم والبٌهقً وأبو نعٌم فً
"  النبوة

أخرجه عبد الرزاق والبٌهقً فً دالبل النبوة  :  أبو نجٌح/ 7
أخرجه ابن المنذر، قلت وحكمه اإلرسال  : الضحاك/ 8
انظره فً كتب السٌر والمؽازي  : علً بن أبً طالب/  9

 
كالم الشجر معه صلى هللا علٌه وسلم وطواعٌتها "حدٌث/ 196 

قال عٌاض : "وقال" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً "له

فً الشفا فً فضل كبلمها وشهادتها له بالنبوءة وإجابتها دعوته بعد 
فهذا ابن عمر، وبرٌدة، وجابر، وابن : "سٌاق أحادٌث كما نصه

مسعود، وٌعلى بن مرة، وأسامة بن زٌد، وأنس بن مالك، وعلً بن 
 ٌعنً ـأبً طالب، وابن عباس وؼٌرهم قد اتفقوا على هذه القصة 

كبلم الشجر معه  أو معناها وقد رواها عنهم من التابعٌن أضعافهم 
 قلت هذا ال ٌثبت به ـه/ فصارت فً انتشارها من القوة حٌث هً 

:  رواه: التواتر لكننا خرجناه كما ٌلً بعدما حكمنا علٌه بالتواتر
: ال أمر بحجر وال شجر إال قال: "عابشة رضً هللا عنها بلفظ/ 1

 رواه البزار عن شٌخه عبد هللا بن " السالم علٌك ٌا رسول هللا

شعٌب  
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رواه الدارمً : ابن عمر فً شهادة الشجر برسالته أمام األعرابً/ 2

وأبو ٌعلى والبزار وابن حبان والبوصٌري  
فً دعوته صلى هللا علٌه وسلم الشجرة إلٌه  :برٌدة بن الحصٌن/ 3

رواه أبو نعٌم األصبهانً فً دالبل النبوة والقاضً عٌاض : لتشهد
فً الشفا  

رواه مسلم فً : جابر فً انقٌاد الشجر له صلى هللا علٌه وسلم/ 4

الزهد والرقاق وأبو نعٌم فً دالبل النبوة والقاضً عٌاض فً الشفا  
انظره فً السٌر والمؽازي  : ابن مسعود/ 5
رواه أبو نعٌم األصبهانً  فً دالبل النبوة : ٌعلى بن مرة/ 6

والقاضً عٌاض فً الشفا  
حذٌفة بن الٌمان فً شهادة الشجرة برسالته أمام األعرابً / 7

كنت جالسا عند النبً صلى هللا علٌه وسلم فؤتاه أعرابً ":ولفظه
هل لك فً خٌر؟ تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول : فقال

هذه الشجرة، فدعاها وهً على : ومن ٌشهد لك؟ قال: هللا، قال
شاطا الوادي، فجاءت تخد األرض حتى قامت بٌن ٌدٌه، 

فاستشهدها فشهدت ثالث مرات ثم رجعت إلى مكانها، فقال 
آتً قومً فإن تابعونً أتٌتك بهم، وإال رجعت إلٌهم : األعرابً

رواه أبو ٌعلى، وأبو نعٌم عن ابن عمرو وحذٌفة " فؤكون معك
  أعلموصححه ابن حبان وهللا 

رواه أحمد بن منٌع وأبو بكربن أبً شٌبة : ابن لحذٌفة بلفظ أبٌه/ 8

وصححه البوصٌري وابن حجر  
إن رسول هللا "الفاروق عمر بن الخطاب رضً هللا عنه بلفظ /  9

قال : صلى هللا علٌه وسلم كان بالحجون، وهو كثٌب حزٌن، فقال
فقٌل " اللهم أرنً الٌوم آٌة، وال أبالً من كذبنً بعدها من قومً

ناد شجرة، فنادى شجرة من قبل عقبة أهل المدٌنة فجاءت : له
: تشق األرض حتى انتهت إلٌه فسلمت علٌه، ثم أمرها فذهبت، قال

أخرجه أبو ٌعلى " ما أبالً من كذبنً بعدها من قومً: فقال

والبزار  
انظره فً المطالب العالٌة البن حجر  : أسامة بن زٌد/ 10

أخرج حدٌثه البخاري ومسلم وأبو داود : كعب بن مالك/  11

والبٌهقً فً دالبل النبوة  
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أخرجه أحمد والترمذي والبٌهقً فً دالبل : علً بن أبً طالب/ 12

النبوة  
الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً : الربٌع بن معوذ/ 13

والبٌهقً فً الدالبل  
قلت كما ٌشهد له حدٌث الجذع لكنه متواتر وسٌتم تخرٌجه فً 

محله  
 

تزوجه صلى هللا علٌه وسلم بخدٌجة بنت خوٌلد، ":حدٌث/ 56ـ ي
وسودة، وعابشة، وأم سلمة، وحفصة، ورٌنب بنت خزٌمة، 

وزٌنب بنت جحش، وأم حبٌبة، وجوٌرٌة بنت الحارث، وصفٌة 

نظم "الحدٌث تفرد به الكتانً فً " الحارث بنت حًٌ، ومٌمونة بنت

أنها منقولة " جامع المقدمات"ذكر ابن رشد فً : "وقال" المتناثر
بطرٌق التواتر ونصه بعد ذكرهن على هذا الترتٌب فهإالء أزواجه 

البلتً لم ٌختلؾ فٌهن فحصل العلم بنقل التواتر بهن وهً إحدى 
خدٌجة، وسودة، وعابشة، : عشرة امرأة منهن ست من قرٌش

زٌنب بنت : وحفصة، وأم سلمة، وأم حبٌبة، وأربع من العرب
خزٌمة، وزٌنب بنت جحش، وجوٌرٌة، ومٌمونة، وواحدة من بنً 

إسرابٌل وهً صقٌة بنت  حًٌ توفً منهن اثنتان فً حٌاته خدٌجة 
أول نسابه وزٌنب بنت خزٌمة، وتوفً صلى هللا علٌه وسلم عن 

 وهللا سبحانه و تعالى ـه/ التسؽة الباقٌات على ما تقدم من ذكرهن 

قلت لٌس التواتر باالدعاء والتمنً وإنما هو بالتخرٌج " أعلم
والبرهان فهإالء زوجات النبً صلى هللا علٌه وسلم باالجماع إال ان 

.  االجماع شًء والتواتر شًء وهللا أعلم
 
أعطٌت خمسا لم ٌعطهن أحد من األنبٌاء من :"حدٌث/  197
عن " قكؾ األزهار المتناثرة"الحدٌث أخرجه السٌوطً فً "قبلً

:  عشرة وؼفل عنه الزبٌدي بٌنما خرجه الكتانً وخرجناه كما ٌلً
قال رسول هللا صلى : عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال/ 1

أعطٌت خمسا لم ٌعطهن أحدا من األنبٌاء قبلً، : "هللا علٌه وسلم

وكان النبً ٌبعث إلى قومه  خاصة وبعثت إلى الناس 
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والترمذي والنسابً وأبو نعٌم  الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم"عامة

والبٌهقً  
أخرج حدٌثه البخاري ومسلم والترمذ ي والنسابً : ابو هرٌرة/  2

 وابن ماجه وأبوعوانة 
أخرج حدٌثه أحمد والترمذي  : علً بن أبً طالب/ 3
أخرج حدٌثه أحمد والترمذي والطبرانً  : ابن عباس/ 4
أخرجه أحمد والترمذي  : ابن عمرو/ 5
أخرج حدٌثه أحمد والترمذي والدارمً  : أبو ذر/ 6
أخرجه أحمد والترمذي  : أبو موسى/ 7
أخرجه الطبرانً  :  ابن عمر/ 8

رواه   الطبرانً  : السابب بن زٌد / 9
رواه  ألطبرانً  : أبو سعٌد/ 10
رواه أحمد والطبرانً  : أبو أمامة الباهلً/ 11

 
عن أم : ونص الحدٌث"ال نورث ما تركناه صدقة":حدٌث /198

فاطمة رضً هللا عنها بنت "المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سؤلت أبا بكر الصدٌق بعد وفاة 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ان ٌقسم لها مٌراثها مما ترك 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مما أفاء هللا علٌه، فقال لها أبو 
ال نورث ما :بكر الصدٌق إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

تركناه صدقة، فؽضبت فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفٌت وعاشت بعد رسول 

وكانت فاطمة تسؤل أبا : هللا صلى هللا علٌه وسلم ستة أشهر، قالت
بكر نصٌبها مما ترك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من خٌبر 

لست تاركا : لك وقالذوفدك وصدقته بالمدٌنة فؤبى أبو بكر علٌها 
شٌبا كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌعمل به إال عملت به 

فإنً اخشى إن تركت شٌبا من أمره أن أزٌػ فؤما صدقته بالمدٌنة 
فدفعها عمر إلى علً والعباس فؤما خٌبر وفدك فؤمسكهما عمر 

وقال هما صدقة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كانتا لحقوقه التً 

لك ذتعروه ونواببه وأمرهما إلى من ولً األمر، قال فهما على 
قطؾ "متفق علٌه والحدٌث قال بتواتره السٌوطً فً " على الٌوم
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نظم "والكتانً فً " لقط الآللا"وتبعه الزبٌدي فً " األزهار

:  وخرجناه كما ٌلً" المتناثر
رواه البخاري ومسلم من حدٌث عابشة وأحمد : أبو بكر الصدٌق/  1

وابن عساكر  
رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد  : عمر بن الخطاب/ 2
رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد  :  عثمان بن عفان/ 3

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي   : علً بن أبً طالب/ 4
رواه  أحمد والترمذي والنسابً  : طلحة بن عبٌد هللا/ 5
رواه أحمد ومسلم والترمذي  : الزبٌر بن العوام/ 6
رواه أحمد ومسلم والترمذي  : عبد الرحمن بن عوؾ/ 7

رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد  : سعد بن أبً وقاص/ 8
بو داود والترمذي والنسابً ومالك أالبخاري ومسلم و: عابشة/ 9

وأحمد  
رواه مسلم ومالك وأحمد  : بو هرٌرة أ/ 10
أخرجه أحمد  : أنس بن مالك/ 11
رواه أحمد والترمذي  : العباس بن عبد المطلب/ 12
رواه البزار والطبرانً والهٌثمً  : حذٌفة بن الٌمان/  13
رواه الطبرانً  : ابن عباس/ 14

فقد رواه العشرة : "قلت وصرح السٌوطً فً آخر الحدٌث قاببل
 قلت كذب علً متعمدامن : المشهود لهم بالجنة ثمانٌة نظٌر حدٌث

بقً منهم أبو عبٌدة بن الجراح وسعٌد، وقال الكتانً فً آخر حدٌثه 
قلت ومن فضل "  رواه العشرة كلهممن كذب علً: لكن حدٌث"

.  الحدٌث أنه رواه الخلفاء الراشدون األربعة
 

" الجمل الذي شكا إلٌه صلى هللا علٌه وسلم مالكه":حدٌث/ 199 
كان أهل ": عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال: ونص الحدٌث

بٌت من األنصار لهم جمل ٌسنون علٌه وأنه استصعب علٌهم 
فمنعهم ظهره وأن األنصار جاإوا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نستنى علٌه وإنه استعصب علٌنا 

ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول هللا صلى هللا 
قوموا، فدخل الحابط والجمل فً ناحٌته : علٌه وسلم ألصحابه
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ٌا رسول : فمشى النبً صلى هللا علٌه وسلم نحوه فقالت األنصار

لٌس علً منه : هللا قد صار مثل الكلب نخاؾ علٌك صولته، قال
بؤس، فلما نظر الجمل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أقبل 
نحوه حتى خر ساجدا بٌن ٌدٌه فؤخذ رسول هللا صلى هللا علٌه 

ل ما كانت قط حتى أدخله فً العمل فقال له ذوسلم بناصٌته أ
أصحابه ٌا رسول هللا هذا بهٌمة ال ٌعقل ٌسجد لك ونحن نعقل 

ال ٌصلح لبشر أن ٌسجد لبشر ولو : فنحب حقا أن نسجد لك قال
صلح لبشر أن ٌسجد لبشر ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه علٌها لو كان من قدمه إلى مفرق راسه قرحة تنجس بالقٌح 

رواه أحمد والبزار " والصدٌد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه

ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر حفص بن أخً أنس وهو ثقة، وعن 
ابن عباس مثله عند الطبرانً  

حٌث أخرجه " قطؾ األزهار"قلت والحدٌث بٌض له السٌوطً فً
لهذا السبب لكن " لقط الآللا"عن واحد لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً

من دون تخرٌج و بٌنا تواتره كما " نظم المتناثر"أخرجه الكتانً فً 
:  ٌلً
وابن "الدالبل"أخرج حدٌثه أحمد وأبو نعٌم فً: أنس بن مالك/ 1

"  الشمابل"كثٌر فً 
أحمد وأبو نعٌم فً الدالبل والدارقطنً وابن : جابر بن عبد هللا/ 2

كثٌر فً الشمابل 

أحمد وعٌاض فً الشفا وابن كثٌر فً : عبد هللا بن جعفر/ 3
الشمابل  

أحمد وابن كثٌر فً الشمابل  : عابشة/ 4
أحمد والطبرانً وأبو نعٌم فً الدالبل وعٌاض : ٌعلى بن مرة/ 5

فً الشفا وابن كثٌر فً الشمابل  
الطبرانً وابن كثٌر فً الشمابل  : ابن عباس/ 6
الطبرانً والبزار وابن كثٌر فً الشمابل  : أبو هرٌرة/ 7
الطبرانً  : ؼنٌم بن اوس الرازي/ 8
أبو نعٌم فً دالبل النبوة  : ثعلبة بن أبً مالك/ 9

أبو نعٌم فً دالبل النبوة  : ؼٌبلن بن سلمة الثقفً/ 10
ابو نعٌم فً دالبل النبوة  : عبد هللا بن أبً أوفى/ 11
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البزار وعنه الهٌثمً  : عبد هللا بن مسعود/ 12

الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد  : ٌعلى بن أمٌة/ 13
أخرجه البخاري  : سهل بن سعد الساعدي/ 14

 
ونصه عن مالك بن صعصعة رضً هللا : حدٌث اإلسراء/  200

بٌنما أنا فً الحطٌم ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عنه قال
مضطجعا، إذ أتانً آت فقد ما بٌن هذه إلى هذه، فاستخرج قلبً، 

ثم أتٌت بطست من ذهب مملوءة إٌمانا فؽسل قلبً بماء زمزم، ثم 
ـ  أبٌض ـحشى ثم أعٌد، ثم أتٌت بدابة دون البؽل وفوق الحمار 

ٌقال له البراق ٌضع خطوة عند أقصى طرفه فحملت علٌه، فانطلق 

: من هذا؟ قال: به جبرٌل، حتى أتى السماء الدنٌا فاستفتح، قٌل
: وقد أرسل إلٌه؟ قال: محمد ، قٌل: ومن معه؟ قال: جبرٌل، قٌل

مرحبا به، فنعم المجٌا جاء، ففتح ، فلما خلصت فإذا : نعم، قٌل
هذا أبوك آدم، فسلم علٌه، فسلمت علٌه فرد السالم : فٌها آدم، فقال

مرحبا بالنبً الصالح واإلبن الصالح، ثم صعد بً حتى أتى : ثم قال
ومن : جبرٌل، قٌل: من هذا؟ قال: السماء الثانٌة، فاستفتح، فقٌل

مرحبا به، : نعم، قٌل: وقد أرسل إلٌه؟ قال: محمد، قٌل: معك؟ قال
فنعم المجٌا جاء، ففتح، فلما خلصت إذا ٌحٌا وعٌسى وهما إبنا 

مرحبا : هذا ٌحٌا وعٌسى فسلم علٌهما، فسلمت ثم قاال: خالة، قال
بالنبً الصالح واألخ الصالح، ثم صعد بً إلى السماء الثالثة، 

محمد، : ومن معك؟ قال: جبرٌل، قٌل: من هذا؟ قال: فاستفتح، قٌل
مرحبا به، فنعم المجٌا جاء، : نعم، قٌل: وقد أرسل إلٌه؟ ٌقال: قٌل

هذا ٌوسؾ فسلم علٌه، : ففتح فلما خلصت إذا ٌوسؾ، قال
مرحبا باألخ الصالح والنبً الصالح، ثم صعد : فسلمت، فرد ثم قال

جبرٌل ن : من هذا؟ قال: بً إلى السماء الرابعة، فاستفتح، قٌل
: نعم، قٌل: وقد ارسل إلٌه؟ قال: محمد، قٌل: ومن معك؟ قال: قٌل

: مرحبا به، فنعم المجٌا جاء، ففتح، فلما خلصت،إذا إدرٌس، قال
مرحبا باألخ الصالح : هذا إدرٌس فسلم علٌه، فسلمت فرد ثم قال 

والنبً الصالح، ثم صعد بً إلى السماء الخامسة فاستفتح ، قٌل 

وقد : محمد، قٌل: ومن معك؟ قال: جبرٌل، قٌل: من هذا؟ قال:
مرحبا فنعم المجٌا جاء ففتح، فلما : نعم، قٌل: ارسل إلٌه؟ قال
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هذا هارون فسلم علٌه، فسلمت فرد ثم : خلصت إذا هارون، قال

مرحبا بالنبً الصالح واألخ الصالح، ثم صعد بً إلى السماء : قال
ومن معك؟ : جبرٌل، قٌل: من هذا؟ قال: السادسة فاستفتح، قٌل

مرحبا به فنعم : نعم، قٌل: وقد أرسل إلٌه؟ قال: محمد، قٌل: قال
هذا موسى فسلم : المجٌا جاء، ففتح ،فلما خلصت إذا موسى، قال

مرحبا باألخ الصالح والنبً الصالح، : علٌه، فسلمت، فرد ثم قال
أبكً ألن ؼالما بعث : وما ٌبكٌك؟ قال: فلما تجاوزت بكى، قٌل له

بعدي ٌدخل الجنة من أمته أكثر ممن ٌدخل من أمتً، ثم صعد بً 
: جبرٌل، قٌل: من هذا؟ قال: إلى السماء السابعة فاستفتح، قٌل

مرحبا : نعم، قٌل: وقد بعث إلٌه؟ قال: محمد، قٌل: ومن معك؟ قال

هذا أبوك : به فنعم المجٌا جاء، فلما خلصت إذا إبراهٌم، قال
مرحبا باإلبن الصالح : إبراهٌم فسلم علٌه، فسلمت، فرد ثم قال

والنبً الصالح، ثم رفعت لً سدرة المنتهى،فإذا نبقها مثل قالل 
هذه سدرة المنتهى، وإذا : هجر، وإذا ورقها مثل،آذان الفٌلة، قال

ما هذا ٌا : نهران باطنان، ونهران ظاهران، قلت: أربعة أنهار
اما الباطنان فنهران فً الجنة، وأما الظاهران فالنٌل : جبرٌل؟ قال

: ما هذا؟ قال: والفرات، ثم رفع لً البٌت المعمور، فقلت ٌا جبرٌل
هذا البٌت المعمور، ٌدخله كل ٌوم سبعون ألؾ ملك، إذا خرجوا 
منه لم ٌعودوا إلٌه، ثم أتٌت بإناء من خمر وإناء من لبن  وإناء 

هً الفطرة التً أنت علٌها وأمتك، : من عسل، فؤخذت اللبن، فقال

ثم فرض علً خمسون صالة كل ٌوم، فرجعت فمررت على 
إن : بخمسٌن صالة كل ٌوم، قال: بم أمرت؟ قلت: موسى، فقال

أمتك ال تستطٌع خمسٌن صالة كل ٌوم وإنً وهللا قد جربت الناس 
قبلك، وعالجت بنً إسرابٌل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله 
التخفٌؾ ألمتك، فرجعت فوضع عنً عشرا، فرجعت إلى موسى 
فقال مثله، فرجعت فوضع عنً عشرا، فرجعت إلى موسى فقال 

مثله، فرجعت فوضع عنً عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، 
فرجعت فوضع عنً عشرا، فامرت بعشر صلوات كل ٌوم، فرجعت 

إلى موسى فقال مثله، فرجعت فؤمرت بخمس صلوات كل ٌوم، 

بخمس صلوات كل ٌوم، : بم أمرت؟ قلت: فرجعت إلى موسى فقال
إن أمتك ال تستطٌع خمس صلوات كل ٌوم وإنً قد جربت : قال
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الناس قبلك، وعالجت بنً إسرابٌل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك، 

سؤلت ربً حتى استحٌٌت منه، ولكن : فسله التخفٌؾ ألمتك، قلت
أمضٌت فرٌضتً، : أرضى وأسلم، فلما جاوزت، نادانً مناد

أخرجه البخاري ومسلم، قلت وللحدٌث ألفاظ " وخففت عن عبادي

متقاربة فٌها تقدٌم وتؤخٌر، وزٌادة ونقصان، والحدٌث أخرجه 
والكتانً " لقط الآللا"والزبٌدي فً " قطؾ األزهار"السٌوطً فً 

:  وقد خرجناه كما ٌلً"  نظم المتناثر"فً
أخرج حدٌثه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً : انس بن مالك/ 1

"  دالبل النبوة"وابن ماجه وابن سعد والبٌهقً فً 
خرج حدٌثه البخاري ومسلم والترمذي وابن أ: مالك بن صعصعة/ 2

سعد  
أخرجه البخاري ومسلم وابن سعد  : أبو ذر الؽفاري/ 3
اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد  وابن : جابربن عبد هللا/ 4

قً فً الدالبل  هسعد والبً
أخرج حدٌثه الترمذي وابن سعد وعنه السٌوٌطً : برٌدة/ 5

"  الخصابص الكبرى"فً
الترمذي والبٌهقً فً الدالبل وابن سعد وعنه : حذٌفة بن الٌمان/ 6

السٌوطً فً الخصابص الكبرى  
أحمد والترمذي والبٌهقً فً الدالبل وابن سعد وعنه : ابن عباس/ 7

السٌوطً فً الخصابص الكبرى  
عبد هللا بن أحمد فً زوابد المسند وابن سعد وعنه :  أبً بن كعب/8

السٌوطً فً الخصابص الكبرى  
أحمد والترمذي والبٌهقً فً دالبل النبوة  : أبو سعٌد الخدري/ 9

البٌهقً فً الدالبل وابن سعد وعنه السٌوطً : شداد بن أوس/ 10

فً الخصابص الكبرى  
"  دالبل النبوة"الترمذي وأحمد والبٌهقً فً: أبو هرٌرة/ 11
"  دالبل النبوة"أخرجه البٌهقً فً: عابشة/ 12
رواه مسلم والترمذي وأحمد وابن سعد وعنه  :ابن مسعود/ 13

ن  يالسٌوطً وابن عرفة فً جزأ
أخرجه  البزار  : علً بن أبً طالب/ 14
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ابن مردوٌه فً التفسٌر وابن سعد وعنه : عمر بن الخطاب/ 15

السٌوطً فً الخصابص الكبرى  
ابن مردوٌه فً التفسٌر   :أبو حٌة األنصاري/ 16
ابن مردوٌه فً التفسٌر  : أبو ٌعلى األنصاري/ 17
ابن مردوٌه فً التفسٌر وابن سعد وعنه : أبو الحمراء/ 18

السٌوطً فً الخصابص الكبرى  
ابن مردوٌه فً التفسٌر وابن سعد وعنه السٌوطً : أبو أٌوب/ 19

فً الخصابص الكبرى  
ابن مردوٌه فً التفسٌر  : أبو أمامة/ 20
ابن مردوٌه فً التفسٌر وابن سعد وعنه : سمرة بن جندب/ 21

السٌوطً  
ابن مردوٌه فً التفسٌر  : ابن عمرو/ 22
ابن مردوٌه فً التفسٌر وابن سعد وعنه السٌوطً  : صهٌب/ 23
ابن مردوٌه فً التفسٌر وابن سعد وعنه : أسماء بنت أبً بكر/ 24

السٌوطً  
أخرج حدٌثه سعٌد بن منصور  : عبد الرحمن بن قرظ/ 25
الطبرانً وابن سعد وعنه السٌوطً فً الخصابص : أم هانا/ 26

الكبرى  
ابن سعد وعنه السٌوطً فً الخصابص الكبرى  : أم سلمة/ 27
ابن سعد وعنه السٌوطً فً : سهل بن سعد الساعدي/ 28

الخصابص الكبرى  
ابن سعد وعنه السٌوطً فً الخصابص الكبرى  : ابن عمر/ 29
ابن سعد وعنه السٌوطً فً : عبد هللا بن سعد بن زرارة/ 30

الخصابص  
ابن سعد وعنه السٌوطً فً : عبد هللا بن قرظ الثمالً/ 31

الخصابص الكبرى  
 
 قلت ونصه عن ابن عمر رضً " حنٌن الجذع": حدٌث/  201 

كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌخطب على جذع ": هللا عنهما قال

 "فلما اتخذ المنبر تحول  إلٌه فحن الجذع فؤتاه فمسح ٌده علٌه
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان "وعن جابر رضً هللا عنه 
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و نخلة فقالت امرأة من األنصار أو رجل أٌقوم الجمعة إلى شجرة 

فجعلوا له " إن شبتم: "ٌا رسول هللا  أال نجعل لك منبرا، قال
منبرا، فلما كان ٌوم الجمعة دفع على المنبر فصاحت النخلة صٌاح 

الصبً، ثم نزل النبً صلى هللا علٌه وسلم فضمه إلٌه تنٌن أنٌن 
الصبً الذي ٌسكن، قالت كانت تبكً على ما كانت تسمع من الذكر 

رواهما البخاري وله ألفاظ أخرى متقاربة، والحدٌث " عندها

  والزبٌدي فً ةعن عشر" قطؾ األزهار"أخرجه السٌوطً فً 
وقد خرجناه كما "  نظم المتناثر"عن مثله والكتانً فً " لقط الآللا"

:  ٌلً
اخرجه البخاري ومسلم والترمذي : سهل بن سعد الساعدي/ 1 

والدارمً وأحمد وابن سعد وأبو نعٌم فً الدالبل وابن حجر فً 
والقاضً عٌاض فً الشفا وابن كثٌر فً الشمابل  " المطالب العالٌة"
أخرجه البخاري والنسابً والترمذي والدارمً : جابربن عبد هللا/ 2

وابن ماجه والبٌهقً فً الدالبل وأبو نعٌم فً الدالبل وأحمد 
والقاضً عٌاض فً الشفا وابن كثٌر فً الشمابل  

خرجه البخاري والترمذي والدارمً والبٌهقً فً أ: ابن عمر/ 3
الدالبل وابن كثٌر فً الشمابل والقاضً عٌاض فً الشفا  

الدارمً والترمذي والقاضً عٌاض فً الشفا : أبً بن كعب/ 4
وابن كثٌر فً الشمابل  

الدارمً والقاضً عٌاض فً الشفا  : برٌدة/ 5

الدارمً وابن ماجه وابن سعد وأبو نعٌم فً : كعب بن مالك/ 6
الدالبل  

الدارمً وأبو نعٌم فً الدالبل والقاضً : أبو سعٌد الخدري/ 7
عٌاض فً الشفا وابن كثٌر فً الشمابل  

الدارمً والترمذي وابن ماجه والبٌهقً فً الدالبل : أنس/ 8
وعٌاض فً الشفا وابن كثٌر فً الشمابل  

الترمذي والبٌهقً فً الدالبل والقاضً عٌاض فً : أم سلمة/ 9
الشفا وابن كثٌر فً الشمابل  

البٌهقً فً الدالبل والقاضً : المطلب بن أبً وداعة السهمً/ 10

عٌاض فً الشفا  
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الدارمً والترمذي والبٌهقً فً الدالبل وعٌاض : ابن عباس/ 11

فً الشفا وابن سعد وابن كثٌر فً  الشمابل  
أخرج حدٌثه أحمد والبٌهقً فً دالبل النبوة  : أبو هرٌرة/ 12
بو نعٌم فً الدالبل وابن كثٌر فً الشمابل  أ: عابشة/ 13
.  أخرج حدٌثه اإلمام أحمد: ابن مسعود/ 14

 
من رآنً فً المنام فقد رآنً :"قال صلى هللا علٌه وسلم/ 202

 الحدٌث أخرجه السٌوطً "حقا، فإن الشٌطان ال ٌتمثل بً

لقط الآللا " ونقله الزبٌدي فً 15عن " قطؾ األزهار"فً
 18عن " نظم المتناثر" وذكره الكتانً فً 13عن " المتناثرة

:  وخرجناه كما ٌلً
خرجه البخاري ومسلم والبؽوي والترمذي فً الشمابل  أ: أنس/ 1
خرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه  أ: بو سعٌدأ/ 2
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والبؽوي  : أبو قتادة / 3
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي  فً : أبو هرٌرة/ 4

السنن وابن ماجه وأحمد والترمذي فً الشمابل والبؽوي 
أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه  : جابر بن عبد هللا/ 5
الدارمً والترمذي فً السنن وابن ماجه والترمذي : ابن مسعود/ 6

فً الشمابل  
أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبرانً  : ابن عباس/ 7

الترمذي وابن ماجه وابن حبان والهٌثمً فً موادر : أبو حذٌفة/ 8
الظمآن  

أحمد والدارمً والترمذي فً الشمابل  : أبو قتادة/ 9
أحمد والترمذي فً السنن والبزار :أبو مالك األشجعً/ 10

والطبرانً والترمذي فً الشمابل  
الطبرانً فً األوسط والصؽٌر وعنه الهٌثمً  : أبو سعٌد/ 11
الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً  : ابن عمرو/ 12
الترمذي والطبرانً وعنه الهٌثمً  : أبو بكرة/ 13
الطبرانً وعنه الهٌثمً  : مالك بن عبد هللا الخثعمً/ 14

حمد أالبخاري فً التارٌخ و: طارق بن أشٌم األشجعً/ 15
والطبرانً  
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ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن  : خزٌمة بن ثابت/ 16

.  الهٌثمً : عمارة بن خزٌمة بن ثابت األنصاري/ 17
 

أن جمٌع آبابه علٌه السالم وأمهاته كانوا على التوحٌد / "57ي ـ 
لم ٌدخلهم كفر وال عٌب وال رجس وال شًء مما كان علٌه أهل 

ذكر : "وقال" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً " الجاهلٌة

الباجوري فً حاشٌته على جوهرة التوحٌد أنها بالؽة مبلػ التواتر 
قلت هذا مما شان به كتابه فاألحادٌث فً هذا الباب " ٌعنً المعنوي

ضعفها ابن حجر وؼٌره وبٌن ذلك فً فتح الباري فراجعه، وقد 
وردت أحادٌث صحٌحة تنص على كفرهم منها سبب رواٌة قوله 

كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها فإنها "صلى هللا علٌه وسلم
أخرجه أحمد ومسلم وابن خزٌمة وبعض أصحاب " تذكركم باآلخرة

"  إن أبً وأباك فً النار":السنن، ومنها قوله صلى هللا علٌه وسلم

فؤفضل أحوالهم أن ٌكونوا من أهل ما قبل الفترة وقد وردت أحادٌث 
وخبلصة القول إن هذه مسؤلة خبلؾ . تبٌن أحوال هإالء ٌوم القٌامة

بٌن الفقهاء والمحدثٌن والراجح فٌها ما أخبر به المعصوم صلى هللا 
علٌه وسلم الذي ال ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى، وهللا 

. أعلم 
 

تفضٌل الصحابة على ؼٌرهم من جمٌع ":أحادٌث/ 58ي ـ 

ذكر اللقانً فً : "وقال" نظم المتناثر"تفرد بها الكتانً فً" القرون

قلت ]" شرحه لجوهرته أنها بالؽة التواتر وإن كانت تفاصٌلها آحادا 
من جملتها الحدٌث اآلتً بعده على األثر وهو متواتر ومن جملتها  [

والذي نفسً بٌده لو أنفق "حدٌث الصحٌحٌن عن أبً سعٌد رفعه 
قلت هذا حدٌث " أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصٌفه

صحٌح  لكنه من االحاد ٌقٌنا وقد ذهب ابن عبد البر فً كتابه 
لى تفضٌل بعض المتؤخرٌن على بعض الصحابة إ" االستٌعاب"

خٌر " ما ذهب إلٌه مرجوح بحدٌث نباستثناء البدرٌٌن وقد بٌنا أ
الحدٌث فً كتابنا " الناس قرنً ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم

فراجعه إن شبت كما رد علٌه " االشعاع واالقناع بمسابل االجماع"
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ابن حجر قبلنا بعدما ناقش أدلته وبٌن مثلنا أنها مرجوحة بالحدٌث 

:   التالً
 
خٌر الناس قرنً ثم ":قوله صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث/ ـ203 

عن عبد هللا بن : ونص الحدٌث" الذٌن ٌلونهم، ثم الذٌن ٌلونهم
خٌر الناس ": مسعود رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم

قرنً ثم الذٌن ٌلونهم، ثم الذٌن ٌلونهم، ثم ٌجٌا قوم تسبق شهادة 
كانوا ٌضربوننا على : قال إبراهٌم" أحدهم ٌمٌنه، وٌمٌنه شهادته
ومسلم والطبرانً،   رواه البخاري"الشهادة والعهد ونحن صؽار

خرى لكنها متقاربة، والحدٌث ألفاظ أوهذا لفظ البخاري، وللحدٌث 

عن عشرة أسانٌد من بٌنها " قطؾ األزهار"خرجه السٌوطً فً أ
بٌنما عزاه الكتانً فً " لقط الآللا"مرسل لذلك حذفه الزبٌدي فً

:  لثبلثة عشر وخرجناه كما ٌلً" نظم تامتناثر"
خرجه أحمد والبخاري ومسلم والطبرانً  أ: ابن مسعود/ 1
أخرج حدٌثه أحمد  والبخاري ومسلم : عمران بن حصٌن/ 2

وابن حبان وعنه " االستٌعاب"والطبرانً والحاكم وابن عبد البر فً 
"  موارد الظمآن"الهٌثمً فً 

أحمد ومسلم والطبرانً فً األوسط وابن عبد البر : أبو هرٌرة/ 3
"  االستٌعاب"فً 

أخرجه أحمد ومسلم  : عابشة/ 4

  "االستٌعاب"حمد وابن عبد البر فً أأخرجه : برٌدة/ 5
أحمد والطبرانً فً الكبٌر واألوسط وابن : النعمان بن بشٌر / 6

"  االستٌعاب"عبد البر فً 
أبو داود الطٌالسً والبزار وعنه الهٌثمً وابن عبد البر : عمر/ 7

"  االستٌعاب"فً 
أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : سعد بن تمٌم أبو ببلل الكسونً/ 8
خرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً  أ: جمٌلة بنت أبً لهب/ 9

الطبرانً وعنه الهٌثمً  : أنس/ 10
أخرجه الطبرانً فً الصؽٌر  : سمرة بن جندب/ 11
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أخرجه الطبرانً فً الكبٌر وابن عبد البر فً : جعدة بن هبٌرة/ 12

رجاله ثقات إال أن جعدة ": "الفتح"قال ابن حجر فً " االستٌعاب"
ووثق الهٌثمً رجاله  " مختلؾ فً صحبته

أخرج حدٌثه مسلم  : عبٌدة السلمانً/ 13
أخرج حدٌثه ابن أبً شٌبة  : عمرو بن شرحبٌل/ 14

أبا برزة، / 15: على تخرٌجنا" نظم المتناثر"قلت زاد الكتانً فً
أنس وعبٌدة السلمانً  : لكن بقً علٌه

 ٌعنً ـ: وفً فٌض القدٌر، قال المإلؾ: "وختم الكتانً الحدٌث قاببل
للحافظ " اإلصابة"وفً أول ـ ه/  ٌشبه أن الحدٌث متواترـالمناوي 

خٌر "وتواتر عنه صلى هللا علٌه وسلم قوله: "ابن حجر  ما نصه

البن تٌمٌة " الفرقان" وفً رسالة هـ "/الناس قرنً ثم الذٌن ٌلونهم

وقد استفاضت النصوص الصحٌحة عنه أي النبً صلى : "ما نصه
خٌر القرون قرنً الذي بعثت فٌه ثم الذٌن ":هللا علٌه وسلم أنه قال

منهاج "قلت بل صرح بتواتره فً كتابه " ٌلونهم، ثم الذٌن ٌلونهم

 "السنة
 

التسوٌة بٌن أول هذه األمة وآخرها فً فضل "أحادٌث /  59ي ـ 
ذكر : "وقال" نظم المتناثر"بو جعفر الكتانً فًأ تفرد بها  " العمل

وابن حجر الهٌثمً فً كتابه " المواهب اللدنٌة"القسطبلنً فً 
نقبل عن أبً عمر ابن عبد البر أنها متواترة حسان " الصواعق"

فهذه األحادٌث تقتضً : ونصهاعقب إٌراده لبؽضها، قال أبو عمر
مع تواتر طرقها وحسنها التسوٌة بٌن أول هذه األمة وآخرها فً 

 مراده التواتر المعنوي كما ـه/ فضل العمل إال أهل بدر والحدٌبٌة
قاله بعضهم وذكره فً شرح المواهب لكن األحادٌث المذكورة 
بل " مإولة عند الجمهور ولٌست على ظاهرها خبلفا البن عبد البر

االشعاع واالقناع "هً على ظاهرها عنده كما بٌنا ذلك فً كتابنا 
حٌث بٌنا أن األحادٌث لم تصل إلى درجة التواتر " بمسابل االجماع

وللمزٌد من االطبلع انظر  وابن عبد البر محجوج بالحدٌث المتقدم
ب صحٌح االعتقاد، اكت" االشعاع واالقناع بمسابل االجماع"كتابنا 

.  فضل الصحابة، وهللا أعلم
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"  أحد  ٌحبنا ونحبه": قوله صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/  204 

قلت وقد حكمنا علٌه " نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً 
:  بالتواتر وخرجناه كما ٌلً

طلع  أن النبً صلى هللا علٌه وسلمأنس بن مالك رضً هللا عنه / 1
هذا جبل ٌحبنا ونحبه، اللهم إن : "أحد فقال صلى هللا علٌه وسلم

أخرجه البخاري " إبراهٌم حرم مكة وإنً حرمت ما بٌن البٌتها

ومسلم والترمذي ومالك والطبرانً  
 أخرج حدٌثه البخاري وله آخر عند ابن خزٌمة :سهل بن سعد/ 2

والطبرانً بنفس المعنى  
حمد والطبرانً والضٌاء أأخرجه : سوٌد بن عامر األنصاري/ 3

وما له ؼٌره، لكن ذكر ابن األثٌر له ": الجمع"، قال فً"المختارة"فً
"  بلوا أرحامكم ولو بالسبلم: حدٌثا آخر وهو

أخرجه أحمد والطبرانً فً األوسط  : أبو عبس بن جبٌر/ 4
و لم أقؾ على إسناده  " نظم المتناثر "ذكره فً : أبو هرٌرة / 5
أخرجه البخاري و مسلم و البزار فً : أبو حمٌد الساعدي / 6

الزكاة  
الكتانً فً نظم المتناثر  : عمرو بن عوؾ المزنً / 7
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : أبو قبلبة الحرمً / 8
أخرجه مالك و أوصله ابن عبد البر  : عروة بن الزبٌر مرسبل / 9

وفً الترؼٌب والترهٌب للمنذري : "وختم الكتانً الحدٌث قاببل/ 10

وصح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من ؼٌر ما طرٌق وعن : قال
هذا جبل ": جماعة من الصحابة أنه صلى هللا علٌه وسلم قال ألحد

 ٌعنً السٌوطً ـوفً فٌض القدٌر استقصاء المإلؾ " ٌحبنا ونحبه

 لمخرجٌه ال اتجاه له ولٌس من دأبه فً هذا الكتاب، ٌعنً الجامع، ـ
 حكمنا ـه"/ نعم لك أن تقول حاول بذلك إدخاله فً حٌز المتواتر

على تواتره مع أنه قابل للنقاش  
 
إن المدٌنة ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 205 

ذكر ابن قٌم : وقال" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً" حرام

: أنها رواها بضعة وعشرون صحابٌا، ونصه" عبلم الموقعٌنأ"فً
ٌعنً لترك المحكم للمتشابه رد السنة : المثال السادس والثبلثون
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الصحٌحة المحكمة التً رواها بضعة وعشرون صحابٌا فً أن 

ٌدها ودعوى أن ذلك خبلؾ األصول صالمدٌنة حرام ٌحرم 
ٌا أبا عمٌر ": ومعارضتها بالمتشابه من قوله صلى هللا علٌه وسلم

وقد اكتفى به هنا بٌنما  قلت هذا ال ٌثبت به التواتر/ "ما فعل النؽٌر

:  خرجناه كما ٌلً بعدما حكمنا علٌه بالتواتر
أنس بن مالك رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم /1

الحدٌث وفٌه زٌادة أخرجه " المدٌنة حرام من عٌر إلى ثور:"قال

البخاري ومسلم  
خرجه البخاري ومسلم  أ: بهذا اللفظ: أبو هرٌرة/ 2
أخرجه البخاري ومسلم  : علً بن أبً طالب/ 3

أخرجه مسلم  : أبو سعٌد/ 4
أخرجه مسلم  : سعد/ 5
خرجه أحمد ومسلم  ـ: جابر/ 6
أخرج حدٌثه مسلم : زٌد/ 7
إن إبراهٌم حرم مكة وإنً أحرم ما بٌن "رافع بن خدٌج بلفظ/ 8

رواه مسلم  "البٌتها

رواه مسلم  : سهل بن حنٌؾ/ 9
رواه أحمد والطبرانً  : عبد هللا بن سبلم/ 10
رواه أحمد  : عبادة الزرقً/ 11
رواه البٌهقً  : عبد الرحمن بن عوؾ/ 12

رواه الطبرانً  : أبو الٌسر/ 13
روزاه الطبرانً  : أبو حسٌن/ 14
رواه الطبرانً  : كعب بن مالك/ 15
عبد هللا بن زٌد بن عاصم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم / 16
إن إبراهٌم حرم مكة ودعا ألهلها، وإنً حرمت المدٌنة كما ": قال

حرم إبراهٌم مكة، وإنً دعوت فً صاعها ومدها بمثلً ما دعا به 
 فتبٌن تواتر الحدٌث وهللا أعلم  " إبراهٌم ألهل مكة

   
نظم المتناثر فً الحدٌث "قال أبو جعفر الكتانً فً كتابه /  206 

ذكر : " وقال"على ؼٌره من الصحابة فضلٌة أبً بكر: "المتواتر

فً إرشاد الساري فً باب تفاضل أهل اإلٌمان أنها كثٌرة بالؽة 
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درجة التواتر المعنوي وأنه أجمع على القول بمقتضاها أهل السنة 

: والجماعة وفٌما زاده ابن حجر الهٌثمً آخر الصواعق ما نصه
وكان خٌر الناس بعد النبً صلى هللا علٌه وسلم وبعد المرسلٌن أبا 

بكر رضً هللا عنه وقد تواترت بذلك األحادٌث المستفٌضة 
الصحٌحة التً ال تعتل، المروٌة فً األمهات واألصول المستقٌمة 
التً لٌست بمعلولة وال سقٌمة، وفً الوصٌة الكبرى لشٌخ اإلسبلم 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر : ما نصه: ابن تٌمٌة قال
خٌر : عن أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه أنه قال

هذا ال : هذه األمة بعد نبٌها أبو بكر ثم عمر رضً هللا عنهما، قلت
ٌثبت به التواتر، لكن جاء فً كتاب تارٌخ الخلفاء للسٌوطً 

 : األحادٌث التالٌة بتصرؾ وإؼناء
كنا معشر : أبو هرٌرة روى ابن عساكر عن أبً هرٌرة قالـ 1

: أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ـ ونحن متوافرون ـ نقول
  ".أفضل هذه األمة بعد نبٌها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت

ٌعنً محمد )وأخرج البخاري عن محمد بن علً بن أبً طالب ـ 2
أي الناس خٌر بعد رسول هللا صلى هللا : قلت ألبً: قال (بن الحنفٌة

عمر، وخشٌت أن : قلت ثم من؟ قال:  بو بكر، قالأ: علٌه وسلم؟ قال
" ما أنا إال رجل من المسلمٌن: ثم أنت؟ قال: ٌقول عثمان، قلت

خٌر هذه األمة ": وألحمد بن حنبل بسنده عن علً كرم هللا وجهه
هذا : "وعلق علٌه اإلمام الذهبً قاببل"أبو بكر وعمر: بعد نبٌها

وقد أكد ابن تٌمٌة ". متواتر عن علً فلعن هللا الرافضة ما أجهلهم
 . تواتره فً العقٌدة الواسطٌة

كنا : "وأخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضً هللا عنهما قالـ 3
فنخٌر أبا نخٌر بٌن الناس فً زمان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، 

النبً  فٌعلم بذلك" وزاد الطبرانً فً الكبٌر" بكر ثم عمر ثم عثمان
 . ومثله البن عساكر" وسلم وال ٌنكره صلى هللا علٌه

أبو بكر : "وأخرج الترمذي والحاكم عن عمر بن الخطاب قالـ 4
والبن " سٌدنا، وخٌرنا، وأحبنا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 .عساكر مثله

: قال عمر ألبً بكر: وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد هللا قالـ 5
أما : ٌا خٌر الناس بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقال أبو بكر
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ما طلعت الشمس على أحد خٌر : إنك إن قلت ذلك فلقد سمعته ٌقول

 ".من عمر
وأخرج عبد بن حمٌد فً مسنده وأبو نعٌم وؼٌرهما من طرق ـ 6

ما طلعت ": عن أبً الدرداء أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
" من أبً بكر، إال أن ٌكون نبً الشمس وال ؼربت على أحد أفضل

على أحد من المسلمٌن بعد النبٌٌن والمرسلٌن أفضل من "وفً لفظ 
ما طلعت الشمس "وقد ورد أٌضا من حدٌث جابر، ولفظه " أبً بكر

وأخرجه الطبرانً وؼٌره، وله وجوه وشواهد " على أحد أفضل منه
أخرى تقتضً له بالصحة أو الحسن وقد أشار ابن كثٌر إلى الحكم 

 . بصحته

قال رسول هللا : وأخرجه الطبرانً عن سلمة بن األكوع قالـ 7
أبو بكر الصدٌق خٌر الناس إال أن ٌكون : "صلى هللا علٌه وسلم

 ".نبً

قال : وأخرج الطبرانً فً األوسط عن سعٌد بن زرارة قالـ 8
إن روح القدس جبرٌل أخبرنً أن : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 ". خٌر أمتك بعدك أبو بكر

قال رسول : وأخرج الترمذي وؼٌره عن أنس رضً هللا عنه قالـ 9
هذان سٌدا كهول أهل ": هللا صلى هللا علٌه وسلم ألبً بكر وعمر

وأخرج مثله " إال النبٌٌن والمرسلٌن الجنة من األولٌن واآلخرٌن

عن علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه وفً الباب عن ابن عباس 

 . وابن عمر وأبً سعٌد الخدري وجابر بن عبد هللا
قلت ٌا : وأخرج الشٌخان وؼٌرهما عن عمرو بن العاص قالـ 10

من الرجال؟ : عابشة، قلت:الناس أحب إلٌك؟ قال رسول هللا أي
وقد ورد هذا " عمر بن الخطاب: ؟ قالثم من: قلت: أبوها، قال: قال

 . فً رواٌة أنس وابن عمرو وابن عباس" ثم عمر" الحدٌث 
من : "وأخرج الطبرانً فً األوسط عن عمار بن ٌاسر قالـ 11

فضل على أبً بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول هللا صلى هللا 
وهذا ٌفٌد إجماع " علٌه وسلم فقد أزرى على المهاجرٌن واألنصار

 .الصحابة
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قال رسول هللا صلى هللا : وأخرج ابن سعد عن الزهري قالـ 12

نعم، : هل قلت فً أبً بكر شٌبا؟ قال: علٌه وسلم لحسان بن ثابت
 : قل وأنا أسمع، فقال: فقال

وثانً اثنٌن فً الؽار المنٌؾ وقد 
وكان حب رسول هللا قد علموا 

 

طاؾ العدو به إذ صعد الجببل  
من البرٌة لم ٌعدل به رجبل 

 
: فضحك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال

" صدقت ٌا حسان هو كما قلت
 

" إن من أمن الناس علً فً صحبته وماله أبو بكر / : "60ي  ـ 

نظم المتناثر فً " وقد تفرد الحافظ أبو جعفر الكتانً فً كتابه
قال الحلبً فً سٌرته : " ، بالقول بتواتره حٌث قال"الحدٌث المتواتر

وهذا حدٌث صحٌح : بعد ذكره فً الكبلم على الوفاة النبوٌة ما نصه
: قلت" جاء من بضعة عشرة صحابٌا ولكثرة طرقه عد من  التواتر

قال : أخرج الشٌخان عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال
إن من أمن الناس علً فً ": رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خلٌال ؼٌر ربً، التخذت أبا 
قال الكتانً ورد هذا الحدٌث من " بكر خلٌال، ولكن أخوة اإلسالم

: رواٌة
ابن عباس، وابن الزبٌر، وابن مسعود، وجندب بن عبد هللا، والبراء 

وكعب بن مالك، و جابر بن عبد هللا، وأنس وأبو واقد اللٌثً، وأبو 
 .المعلى، وعابشة، وأبو هرٌرة، و ابن عمر رضً هللا عنهم أجمعٌن

" وقد سردت طرقهم فً األحادٌث المتواترة: "قال السٌوطً: قلت
أخرجه البخاري والنسابً والدارمً وأحمد : قلت وحدٌث ابن عباس

قلت وخرجته ولم أحكم علٌه بالتواتر ألننً اعتبرته " وابن عساكر
حدٌث أمره صلى هللا علٌه وسلم : طرفا من حدٌثٌن متواترٌن هما

لو كنت متخذا خلٌبل التخذت أبا بكر : بسد األبواب والخوخ وحدٌث
".    خلٌبل

 
 ٌعنً الحسن ـإن ابنً هذا : "قوله صلى هللا علٌه وسلم / 61ي ـ 

"  سٌد ولعل هللا أن ٌصلح به بٌن فبتٌن عظٌمتٌن من المسلمٌنـ
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 / 2أبً بكرة، و/ 1: وقال عن" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً 

حدٌث أبً بكرة : جابر، و ؼٌرهم، وقال الترمذي / 3أبً سعٌد، و
حسن صحٌح وفً شرح مسلم ألبً عبد هللا األبً نقبل عن 

تواترت اآلثار الصحٌحة بؤن النبً صلى هللا علٌه وسلم : القرطبً
قلت مراجعته ال تثبت تواتره " راجعه..إن ابنً هذا سٌد الخ : قال

ألنه ال ٌقوم بتخرٌج األحادٌث ولو قام بذلك الجهد لما بلؽت عنده 
التواتر وإنما هً الشهرة و الصحة وهللا أعلم اللهم إذا كان مثل ابن 
الصبلح والشوكانً حٌث ٌطلقون على الصحٌح المشهور التواتر 

 .إذا كان فً الصحٌحٌن
 

: من أحب، وفً رواٌة: "قوله صلى هللا علٌه وسلم / 62ي ـ 
" من سره أن ٌتمثل له الرجال قٌاما فلٌتبوأ مقعده من النار"

أخرجه أحمد وأبو : وقال" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً
حدٌث حسن عن معاوٌة، قال : داود بإسناد صحٌح والترمذي وقال

 وحدٌث أبً أمامة أخرجه ـه/ وفً الباب عن أبً أمامة : الترمذي
ال تقوموا كما ٌقوم "أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن ولفظه 

فهو حدٌث آخر ؼٌر حدٌثنا وقد " األعاجم ٌعظم بعضهم بعضا

وردهما المنذري فً الترؼٌب وكذا فً العهود المحمدٌة فً عهد أ
النهً عن استعباد أحد من المسلمٌن والتمٌٌز عنهم وقال عقب 

، ـه/ قال الجبلل السٌوطً وهو متواتر: "من أحب، ما نصه: حدٌث

كتاب "ناه فً كتابنا جقلت خر" وحرر ذلك" األزهار"لم أره فً 
فً ردنا على العلوي المالكً لكنه لم " المورد فً االحتفال بالمولد

ٌبلػ التواتر فهو صحٌح مشهور وحبذا لو كان متواترا لٌنتهً 
المالكً عن بدعة القٌام فً االحتفال بالمولد، لكن ٌكفٌه لئلنزجار 

.  أن الحدٌث صحٌح مشهور وهللا أعلم
 
ونص " المرء مع من أحب: "قوله صلى هللا علٌه وسلم/  ـ207 

جاء رجل إلى رسول : الحدٌث عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال
ٌا رسول هللا كٌؾ تقول فً رجل : هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال

: أحب قوما ولم ٌلحق بهم؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قطؾ "هذا الحدٌث أخرجه السٌوطً فً" المرء مع من أحب"
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نظم "والكتانً فً" لقط الآللا"قره الزبٌدي فً أ و15عن " األزهار

:  وخرجناه كما ٌلً" المتناثر
أخرج حدٌثه البخاري ومسلم والترمذي والبؽوي  : أبو موسى / 1
أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبرانً وابن : صفوان بن عسال / 2

حبان  
أحمد وعنه الهٌثمً وعن الطبرانً فً : جابر بن عبد هللا / 3

األوسط  
أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبزار : عبد هللا بن مسعود / 4
الترمذي والبزار والحكٌم الترمذي فً : علً بن أبً طالب / 5
"  نوادر األصول "

الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً  : أبو قتادة / 6
الطبرانً وعنه الهٌثمً وفً إسناده كذاب  : أبو سرٌحة / 7
الطبرانً وعنه الهٌثمً  : عبد هللا بن ٌزٌد الحطمً / 8
أخرجه الطبرانً  : صفوان بن قدامة / 9

الطبرانً فً الثبلثة وعنه الهٌثمً  : عروة بن مضرس الطابً/ 10
الطبرانً وعنه الهٌثمً  : معاذ بن جبل/ 11
الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً  : أبو أمامة الباهلً/ 12
البخاري ومسلم والترمذي والحمٌدي : أنس بن مالك/ 13

والصنعانً والبؽوي  
الترمذي  : أبو هرٌرة/ 14

موارد "الدارمً وابن حبان وعنه الهٌثمً فً : أبو ذر الؽفاري/ 15
"  الظمآن

قال فً شرح : "وختم الكتانً الكبلم على هذا الحدٌث قاببل
جمع أبو نعٌم الحافظ : هذا الحدٌث متواتر، وقال فً الفتح: المواهب

طرقه فً كتاب المحبٌن مع المحبوبٌن وبلػ عدد الصحابة فٌه نحو 
وفً بعضها " المرء مع من أحب"العشرٌن وفً رواٌة أكثرهم 

مشهور : ، وفً التٌسٌرـه/ "أنت مع من أحببت: بلفظ حدٌث أنس

هو مشهور جدا أو متواتر عن النبً : ومتواتر، وفً شرح اإلحٌاء
 ، وهللا سبحانه وتعالى أعلم  ـه/ صلى هللا علٌه وسلم لكثرة طرقه 
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خروجه صلى هللا علٌه وسلم من مكة ٌوم ":حدٌث/ 63ي ـ 

"  اإلثنٌن ودخوله المدٌنة ٌوم اإلثنٌن

قال : "وقال معلقا علٌه" نظم المتناثر"الحٌث تفرد به الكتانً فً 
إن قوله خرج من مكة ٌوم : الحاكم إنها متواترة لكن قال ابن حجر

اإلثنٌن فٌه مجاز أطلق الٌوم مرادا به اللٌلة لقربها منه، والمراد 
: فً باب" عمدة القاري"أٌضا بالخروج من الؽار ال من مكة، وفً

: هل تنبش قبور مشركً الجاهلٌة وٌتخذ مكانها مساجد، قال الحاكم
تواترت األخبار بورود النبً صلى هللا علٌه وسلم قباء ٌوم اإلثنٌن 

، قلت تواتر الحدٌث ال ٌثبت بالزعم ـه/لثمان خلون من ربٌع 
واإلدعاء وإنما ٌثبت بالتخرٌج والبرهان والدلٌل، فالكل ٌعرؾ أن 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خرج مع أبً بكر لٌبل والحدٌث 
صحٌح مشهور تناوله أهل السٌر واألخبار، وأما فٌما ٌخص بتواتره 

فلم نطلع علٌه وهللا أعلم  
 

قلت " أن أحب أهله علٌه فاطمة رضً هللا عنها:"حدٌث/ 64ي ـ 

وزعم أنه متواتر حٌث " نظم المتناثر"هذا حدٌث تفرد به الكتانً فً
ثبت ذلك فً عدة أحادٌث أفاد : قال العزٌزي فً شرح الجامع: "قال

: مجموعها التواتر المعنوي، وقال فً التٌسٌر، فً شرح حدٌث
والحق أن فاطمة لها : أحب أهل بٌتً إلً الحسن والحسٌن، ما نصه

الحبٌة المطلقة، ثبت ذلك فً عدة أحادٌث أفاد مجموعها التواتر 

وقد أخرج / المعنوي وما عداها فعلى معنى من أو اختبلؾ الجهة
الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والطٌالسً والطبرانً والدٌلمً 

، قال "أحب أهلً إلً فاطمة: "وؼٌرهم عن أسامة بن زٌد مرفوعا

، قلت الحدٌث مشهور صحٌح لكنه ـه" وإسناده صحٌح: فً التٌسٌر
بٌنه وبٌن التواتر المفاوز واألسفار وهللا أعلم  

 
اطالعه صلى هللا علٌه وسلم على المؽٌبات ":أحادٌث/ 208 

: وقال" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً " وإنبابه عنها

ذكر تواترها أٌضا القاضً عٌاض فً الشفا وؼٌره، ونص "

وكذلك إخباره عن الؽٌوب وإنباإه بها ٌكون، وكان معلوما : "عٌاض
، وقال بعده فً فضابل ما ـه/من آٌاته على الجملة بالضرورة، 



 Page 339 فتح الرب الساتر
 

واألحادٌث فً هذا : اطلعه علٌه من الؽٌوب وما ٌكون ما نصه

الباب بحر ال ٌدرك فرعه ال ٌتزؾ ؼمره وهذه المعجزة من 
معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلٌنا خبرها على التواتر 

، وفً ـه/ لكثرة رواتها واتفاق معانٌها على االطبلع على الؽٌب
جواهر المعانً نقبل عن جواب لعلً العباس التجانً رضً هللا عنه 

ما كنت تدري }فً معنى قوله تعالى فً حقه صلى هللا علٌه وسلم 
واألخبار واآلثار وكتب الحدٌث : ما نصه {ما الكتاب وال اإلٌمان

كلها مشحونة بإخباراته بالؽٌوب التً تؤتً من بعده المقاربة 
قلت نهج هذا المإلؾ نهج المتصوفة فولػ فً طرٌق " والمتباعدة

ال ٌعلم الؽٌب من فً السماوات }التجانٌة فً التحدٌث، قال تعالى 

عند األصولٌٌن والبٌانٌٌن تفٌد الشول "من"و {واألرض إال هللا

واالستؽراق إال أنه جل وعبل بٌن ما اختص به من الؽٌب، قال 
ْعلَُم َما فًِ األَْرَحاِم :)تعالى ٌَ َث َو ٌْ لُ اْلَؽ ٌَُنزِّ اَعِة َو َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ إِنَّ هللاَّ

َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َؼداً َوَما َتْدِري َنْفٌس بِؤَيِّ أَْرٍض َتُموُت 
َ َعلٌٌِم َخبٌِرٌ  قلت هذه اآلٌة محكمة ألنها تتعلق  (34 :لقمان) (إِنَّ هللاَّ

بالؽٌب و التوحٌد وهذا مما ال ٌتعرض للنسخ، وال شك أن هللا جل 
وعبل وحده هو الذي ٌعلم علم الساعة ومتى تتحقق الظروؾ 

المناخٌة الماطرة، ومتى ٌتم تخصٌب البٌٌضة وما تمر به من 
انقسامات حتى ٌصورها الملك وهنا أإكد أن سٌاق اآلٌات التً 

تذكر أطوار الخلق توحً بجواز معرفتها ألن هللا جل وعبل ذكرها 

كبرهان على وجود البعث والحساب والعقاب وأنواع الؽٌب 
ا ):األخرى، قال تعالى ٍب ِمْن اْلَبْعِث َفإِنَّ ٌْ اُس إِْن ُكْنُتْم فًِ َر َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

اآلٌة شاملة للشرط وجوابه، وقال  (َخلَْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفةٍ 
 فظاهر (ثم إنكم بعد ذلك لمٌتون ثم إنكم ٌوم القٌامة تبعثون):تعالى

اآلٌات أن هللا ذكرها لئلطبلع علٌها واالتعاظ بها، للتؤكد من أن 
األطوار القادمة كالبعث، والحساب والعقاب، والمٌزان، والخلود فً 

لٌتحصل اإلٌمان الجازم وهذا ال ٌتعارض ..الجنة أو فً النار آت،
ْعلَُم َما فًِ األَْرَحامِ )مع قوله تعالى   ٌَ ِب )وقوله تعالى   (َو ٌْ َعالُِم اْلَؽ

بِِه أََحداً  ٌْ ٌُْظِهُر َعلَى َؼ فإن هللا اختص بمعرفة ما سٌكون أو ما  (َفال 

هو موجود فً الرحم منذ تخصٌب البٌٌضة إلى أن  ٌبعث الملك 
َك .  ٌوما وتحدٌد جنسها ذكر أو نثى42لتصوٌرها بعد ْكِؾ بَِربِّ ٌَ أََولَْم 
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ٍء َشِهٌدٌ  ًْ ُه َعلَى ُكلِّ َش عندبذ جاز االطبلع علٌها  (53 :فصلت)  (أَنَّ

ألن هللا أطلع المخلوق علٌها ٌعنً الملك فجاز لبقٌة المخلوقات أن 
تطلع علٌها، ومن خصابص سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم أنه 

أطلعه هللا على بعض المؽٌبات فؤخبرعنها، ومن ذلك على نحو 
:  التقرٌب

إن :"أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال"ثوبان رضً هللا عنه / 1
هللا زوى لً األرض، فرأٌت مشارقها ومؽاربها، وإن امتً سٌبلػ 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي " ملكها ما زوي لً منها

وصححه وابن ماجه وأحمد  
أخرجه أحمد  : شداد بن أوس باللفظ الذي قبله / 2
سبل أي ":ابن عمر بلفظ قال النبً صلى هللا علٌه وسلم/ 3

القسطنطٌنة أو رومٌة؟ فدعا عبد هللا : المدٌنتٌن تفتح أوال
بٌنما : فؤخرج منه كتابا، قال، فقال عبد هللا: بصندوق له حلق، قال

نحن حول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نكتب إذ سبل رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم أي المدٌنتٌن تفتح أوال، قسطٌنة أو رومٌة؟ 

مدٌنة هرقل تفتح هً أوال، : "فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
بو عمرو أأخرجه أحمد والدارمً وابن أبً شٌبة و" ٌعنً قسنطٌنة

الدانً فً السنن الواردة فً الفتن وصححه الحاكم ووافقه الذهبً 
.  وصححه األلبانً

ال تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب ": أبو هرٌرة مرفوعا/ 4

رواه أحمد و الحاكم  " مروجا وأنهارا

لما بلؽت مٌاه بنً عامر لٌبل نبحت – عابشة رضً هللا عنها / 5
ما أظننً إال : ماء الحوأب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الكبلب، قالت

أنً راجعة، فقال بعض من كان معها، بل تقدمٌن فٌراك المسلمون 
إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : فٌصلح هللا ذات بٌنهم، قالت

: ؟ وفً رواٌة"أٌتكن تنبح علٌها كالب الحوأب: "قال لها ذات ٌوم
رواه أحمد وابن حبان " كٌؾ بإحداكن تنبح علٌها كالب الحوأب"

وابن عدي فً الكامل " ؼرٌب الحدٌث"وأبو إسحاق الحربً فً 
.  والحاكم وصححه ووافقه الذهبً واأللبانً 
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قام فٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤخبرنا ": حدذٌفة قال/ 6

بما هو كابن إلى ٌوم القٌامة إال أننً لم أسؤله ما ٌخرج أهل 
  .رواه أبو داود الطٌالسً وعنه البوصٌري" المدٌتة من المدٌنة

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : جابر بن سمرة قال/ 7
 رواه أبو "على طابفة من المسلمٌن كسرى [أبٌض]لتفتحن ":ٌقول

داود الطٌالسً وعنه البوصٌري  
أخرجه : سفٌنة مولى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مثله/ 8

باب ما جاء فً الخلفاء : الحارث وأبو ٌعلى، انظره فً البوصٌري
بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأبً ٌعلى الموصلً عن عابشة 

  .مثله

أبو ٌعلى الموصلً وعنه البوصٌري وابن : المؽٌرة بن شعبة/ 9
 .حجر فً المطالب العالٌة

أبو ٌعلى وعنه البوصٌري وابن حجر فً : أنس بن مالك/  10
المطالب العالٌة  

" إتحاؾ الخٌرة المهرة بزوابد المسانٌد العشرة"ففً: محٌرٌز/ 11
فارس نطحة ": قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: للبوصٌري قال

أو نطحتان، ثم ال فارس بعد هذا أبدا، والروم ذات القرون كلما 
هلك قرن خلفه قرن، أهل صخر، أهل بحر هٌهات آلخر الدهر، هم 

 رواه أبو داود الطٌالسً وعنه "أصحابكم، ما دام فً العٌش خٌر

البوصٌري  

لما تزوج رسول هللا صلى هللا : أم كلثوم رضً هللا عنها قالت/ 12
إنً أهدٌت إلى النجاشً حلة وأوانً مسك، ": علٌه وسلم قال لها

وما أرى النجاشً إال قد مات، وال أرى هدٌتً إال مردودة علً 
فإن ردت علً فهً لك، فكان كما قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم فردت إلٌه هدٌته، فؤعطى كل امرأة من نسابه أوقٌة وأعطى 
رواه أحمد وأبو ٌعلى والبوصٌري " أم سلمة بقٌة المسك والحلة

والهٌثمً  
رواه ابن حبان والحاكم وعنه : أم سلمة باللفظ الذي قبله/ 13

البٌهقً من طرٌق مسدد بن مسرهد  

كنت إذا قدمت على سمرة بن جندب سؤلنً : أوس بن خالد قال/ 14
عن سمرة بن جندب فقلت ألبً محذورة، ما شؤنك إذا قدمت علٌك 
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سؤلتنً عن سمرة وإذا قدمت على سمرة سؤلنً عنك؟ قال أبو 

كنت وأبو هرٌرة، وسمرة فً بٌت، فجاء النبً صلى هللا : محذورة
" آخركم موتا فً النار": الباب فقال [بعضادتً]علٌه وسلم فؤخذ 

زعموا أنه وقع فً : أخرجه أبو بكر بن أبً شٌبة، وقال أبو بكر
رأٌت بخط شٌخنا ": المطالب العالٌة"كانون، وقال ابن حجر فً 

سقط سمرة فً قدر سخن بالنار : الحافظ أبً الحسن الهٌثمً قال
فمات، وروى الحارث بن محمد بن أبً أسامة عن أبً هرٌرة مثله 

"  إال أن ثالثهما كان عبد هللا بن عمرو بن العاص بدل أبً محذورة 
  .قلت واألحادٌث فً الباب كثٌرة ٌعضد بعضها بعضا وهللا أعلم

 
أن أبا طالب كان ٌحب النبً صلى هللا علٌه و ":أحادٌث / 65ي ـ 

ذكر : "وقال" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً " سلم و ٌحوطه

الشٌخ الجلٌل العبلمة السٌد محمد بن رسول البرنجً المدنً فً 
تالٌؾ له فً نجاة أبوٌه صلى هللا علٌه وسلم فً خاتمته التً جعلها 

تواترت األخبار بؤن أبا : "فً نجاة أبً طالب أنها متواترة ونصه
طالب كان ٌحب النبً صلى هللا علٌه و سلم و ٌحوطه و ٌنصره 
وٌعٌنه على تبلٌػ دٌنه و ٌصدقه فٌما ٌقوله و ٌؤمر أوالده كجعفر 

وعلً باتباعه ونصرته وقد أسنى زهاء خمسة عشر من الصحابة 
ثم ذكر األربعة عشر المذكورٌن ومن خرجهم من األبمة فانظره فً 

الباب الثالث من كتاب اآلداب واألخوة والصحبة ثم هذا الحدٌث 

والذي بعده فً بعض طرق الصحٌحٌن حدٌث واحد ولفظه عند 
خطب رسول : البخاري عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال

إن هللا خٌر عبدا بٌن الدنٌا : هللا صلى هللا علٌه وسلم الناس وقال
وبٌن ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند هللا، قال فبكى أبو بكر فعجبنا 

لبكابه أن ٌخبر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن عبد خٌر فكان 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هو المخٌر وكان أبو بكر أعلمنا، 

إن من أمن الناس علً فً ": فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خلٌال ؼٌر ربً التخذت أبا 
بكر خلٌال ولكن أخوة االسالم ومودته، ال ٌبقٌن فً المسجد باب 

قلت هذا الحدٌث ال عبلقة له بموضوعنا " إال سد إال باب أبً بكر

وأحادٌث الباب لم تتواتر وإن كانت محل إجماع بٌن المسلمٌن إال 
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أن أبا طالب رفض اإلسبلم فكان من الهالكٌن فقد صح فً الشفاعة 

أن العباس قال لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما أؼنٌت عن عمك 
أبً طالب كان ٌنصرك وٌحمٌك فقال رسول هللا صلى هللا علٌه 

لوال شفاعتً لكان فً أسفل النار وإنه لفً ضخضاخ ٌؽلً  ":وسلم
رواه أحمد والبخاري ومسلم والبٌهقً وؼٌرهم بالفاظ " منه دماؼه 

متقاربة و هللا أعلم  
 

لو كنت متخذا خلٌال ": قوله صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث/ 209
ولكن "وفً رواٌة " التخذت أبا بكر خلٌال ولكن أخوة اإلسالم

قطؾ األزهار "أخرجه السٌوطً فً كتابه " صاحبكم خلٌل هللا

.   من الصحابة12عن " المتناثرة فً األخبار المتواترة
لقط الآللا المتناثرة من األخبار : "كما أخرجه الزبٌدي فً كتابه

" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"وأبو جعفر الكتانً فً " المتواتر
:  وخرجته كما ٌلً

أخرج حدٌثه البخاري ومسلم والترمذي : أبو سعٌد الخدريـ 1
وأحمد وابن أبً عاصم  

أخرج حدٌثه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً : ابن عباسـ 2
 . والدارمً وأحمد وأبو نعٌم وابن أبً عاصم

 . أخرج حدٌثه البخاري والترمذي وأحمد وأبو نعٌم: ابن الزبٌرـ 3
أخرج حدٌثه مسلم والترمذي والطبرانً وابن أبً : ابن مسعودـ 4

 عاصم 
 . جندب البجلً أخرج حدٌثه مسلم والبزار والطبرانًـ 5
 . أخرج حدٌثه الترمذي: أبو المعلىـ 6
أخرج حدٌثه الترمذي والطبرانً فً األوسط وعنه : أبو هرٌرةـ 7

 . الهٌثمً
 أخرج حدٌثه البزار وابن أبً عاصم : أنسـ 8
 أخرج حدٌثه الطبرانً وعنه الهٌثمً : ابن عمرـ 9

 أخرج حدٌثه الطبرانً: أبو واقدـ 10
 أخرج حدٌثها الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً : عابشةـ 11

 أخرج حدٌثه البخاري : أبو أٌوبـ 12
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أخرج حدٌثه الخطٌب البؽدادي فً تارٌخه، : البراء بن عازبـ 13

 . زاد الكتانً
 الكتانً فً نظم المتناثر: جابر بن عبد هللا ـ 14
 الكتانً فً نظم المتناثر : سعدـ 15

وقد نص على تواتره أٌضا الشٌخ : "وختم  الكتانً هذا الحدٌث بقوله
عبد الرءوؾ المناوي فً التٌسٌر،والشٌخ مرتضى الزبٌدي فً 

الحدٌث متواتر وقد رواه زهاء خمسة عشر من : شرح اإلحٌاء قاببل
.  الصحابة

 
أمره صلى هللا علٌه وسلم ألبً بكر فً حٌاته أن ٌإم / " 210

تفرد بالقول بتواتر هذا الحدٌث أبو جعفر الكتانً فً نظم " الناس
ذكر فً إرشاد الساري فً باب تفاضل أهل اإلٌمان : "المتناثر وقال

فً األعمال من كتاب اإلٌمان أنها كثٌرة بالؽة درجة التواتر 
المعنوي وأنه أجمع على القول بمقتضاها أهل السنة والجماعة وفٌما 

وكان خٌر الناس : زاد ابن حجر الهٌثمً آخر الصواعق ما نصه
بعد النبً صلى هللا علٌه وسلم وبعد المرسلٌن أبا بكر الصدٌق 

رضً هللا  عنه وقد تواترت بذلك األحادٌث المستفٌضة الصحٌحة 
التً ال تعتل، المروٌة فً األمهات األصول المستقٌمة التً لٌست 

. أهـ. بمعلولة وال سقٌمة
قلت ولٌس هكذا ٌتم الحكم على الحدٌث بالتواتر وإنما بالبرهان 

:  والتخرٌج، والحدٌث حكمنا علٌه بالتواتر وخرجناه كما ٌلً
مرض النبً صلى هللا علٌه : "أبو موسى األشعري بلفظ (.1

أبا بكر فلٌصل بالناس، قالت  مروا: وسلم فاشتد مرضه، فقال
مقامك لم  ٌا رسول هللا إنه رجل رقٌق القلب، إذا قام: عابشة

مري أبا بكر فلٌصل بالناس، : ٌستطع أن ٌصلً بالناس، فقال
مري أبا بكر فلٌصل بالناس فإنكن صواحب : فعادت فقال

حٌاة رسول هللا صلى الرسول فصلى بالناس فً ٌوسؾ، فؤتاه 
أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما، قال " هللا علٌه وسلم

هذا الحدٌث متواتر، ورد ": "تارٌخ الخلفاء"السٌوطً فً كتابه 

أٌضا من حدٌث عابشة وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، 
وعبد هللا بن زمعة، وأبً سعٌد، وعلً بن أبً طالب، وحفصة 
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قلت " رضً هللا عنها، وقد  سقت طرقه فً األحادٌث المتواترة

.  لم نجده فً المطبوعة
لقد : "وفً بعض الرواٌات عن عابشة رضً هللا عنها قالت (.2

هللا علٌه وسلم فً ذلك وما حملنً  راجعت رسول هللا صلى
الناس بعده  مراجعته إال أنه لم ٌقع فً قلبً أن ٌحب على كثرة

رجال قام مقامه أبدا، وإال إنً كنت أرى أنه لن ٌقوم مقامه إال 
الناس به، فؤردت أن ٌعدل لذلك رسول هللا صلى هللا  تشاءم

رواه مسلم والترمذي ومالك وابن " علٌه وسلم عن أبً بكر

 . ماجه وأبو عوانه
وفً حدٌث عبد هللا بن زمعة رضً هللا عنه أن رسول هللا  (.3

صلى هللا علٌه وسلم أمرهم بالصبلة وكان أبو بكر ؼاببا، فتقدم 
ال،ال ٌؤبى هللا : عمر فصلى، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 ". والمسلمون إال أبا بكر، ٌصلً بالناس أبو بكر

كبر عمر فسمع رسول هللا صلى : "وفً حدٌث ابن عمر (.4
أٌن ابن أبً : علٌه وسلم تكبٌرته، فؤطلع رأسه مؽضبا فقال

 "قحافة؟

وأخرج أبو بكر الشافعً فً الؽٌبلنٌات وابن عساكر عن  (.5
إذا : حفصة رضً هللا عنها قالت لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ولكن هللا  لست أنا أقدمه: أنت مرضت قدمت أبا بكر؟ قال
 ". ٌقدمه

وأخرج الدارقطنً فً األفراد والخطٌب وابن عساكر عن  (.6
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : علً رضً هللا عنه قال

 "  سؤلت هللا أن ٌقدمك ثالثا فؤبى إال تقدٌم أبً بكر

وأخرج  النسابً وأبو ٌعلى والحاكم وصححه عن ابن  (.7
قبض النبً صلى هللا علٌه وسلم لما : مسعود رضً هللا عنه قال

منا أمٌر، ومنكم أمٌر، فؤتاهم عمر بن الخطاب : قالت األنصار
ٌا معشر األنصار ألستم تعلمون أن رسول : رضً هللا عنه فقال

هللا صلى هللا علٌه وسلم قد أمر أبا بكر أن ٌإم الناس؟ فؤٌكم 
نعوذ باهلل أن نتقدم : تطٌب نفسه أن ٌتقدم أبا بكر؟ فقالت األنصار

 و الخبر ٌفٌد إجماع الصحابة". أبا بكر
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الحدٌث " كان قتال بٌن بنً عمرو بن عوؾ: سهل بن سعد (.8

 . أخرجه أحمد وأبو داود
  

أمره صلى هللا علٌه وسلم بسد األبواب فً المسجد إال / "211
والمراد بها طاقات كانت فً  }باب علً وبسد الخوخ إال خوخة 

 تفرد به أبو جعفر "أبً بكر {المسجد ٌستقربون الدخول منها

: ولم ٌخرجه حٌث قال" نظم المتناثر فً المتواتر"الكتانً فً كتابه 
:  أما سد األبواب إال باب علً، قلت  رواه" 
أخرجه أحمد والنسابً والحاكم وأبو ٌعلى : سعد بن أبً وقاص/ 1

والبزار والطبرانً فً األوسط 

أخرجه أحمد والنسابً والحاكم وصححه  : زٌد بن أرقم / 2
أخرجه أحمد والترمذي والنسابً والطبرانً  : ابن عباس / 3
أخرجه الطبرانً  : جابر بن سمرة / 4
أخرجه أحمد والنسابً  : ابن عمر / 5
أخرجه البزار  : علً / 6
:  وقال الكتانً،برٌدة/ 9أنس بن مالك،  / 8جابر بن عبد هللا،  / 7
أبو / 11: وأما سد الخوخ إال خوخة أبً بكر فمن رواها أٌضا"

أبو الحوٌرث  / 13ابن عباس، / 12سعٌد الخدري، 
عند شد األثواب فً سد "قال السٌوطً فً الحاوي للفتاوي :  قلنا

الحمد هلل وسبلم على عباده الذٌن اصطفى، روى ": "األبواب

البخاري ومسلم والترمذي والنسابً وؼٌرهم عن أبً سعٌد الخدري 
خطب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الناس : رضً هللا عنه قال

فاختار ذلك العبد  الدنٌا وبٌن ما عنده عبدا بٌن إن هللا خٌر:"وقال
فبكى أبو بكر فعجبنا لبكابه أن ٌخبر رسول هللا صلى " ما عند هللا

هللا علٌه وسلم عن عبد خٌر، فكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
هو المخٌر وكان أبو بكر ألعلمنا، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه 

إن من أمن الناس علً فً صحبته وماله أبا بكر ولو كنت :"وسلم
بكر خلٌال لكن أخوة اإلسالم ومودته ال  متخذا خلٌال التخذت أبا

ـ ال ٌبقٌن  ـ وفً لفظ ٌبقٌن فً المسجد باب إال سد إال باب أبً بكر

وأخرجه ابن عساكر، وفً " فً المسجد خوخة إال خوخة أبً بكر

وأخرجه أحمد " ثم هبط عن المنبر فما رإي علٌه حتى الساعة"لفظ 
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والدارمً،هذا حدٌث متواتر كما سؤشٌر إلى طرقه، قال النووي فً 

فٌه خصٌصة ألبً بكر رضً هللا عنه، قال ابن : "شرح مسلم
لؤلمر " تفرد أبو بكر رضً هللا عنه بهذه الفضلٌة" شاهٌن فً السنة

" بسد األبواب فً المسجد النبوي طرق كثٌرة تبلػ درجة التواتر
:  قلت وقد حكمنا علٌه بالتواتر وخرجناه كما ٌلً

حدٌثه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي : أبو سعٌد الخدريـ 1
.  والنسابً والدارمً وأحمد وابن عساكر وؼٌرهم

حدٌثه أخرجه البخاري والنسابً وعبد هللا بن أحمد : ابن عباسـ 2
 . فً زوابد مسند أبٌه

 رواه ابن سعد : بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمـ 3

 . رواه الطبرانً: معاوٌة بن أبً سفٌانـ 4
 . رواه أبو ٌعلى الموصولً: بعض الصحابةـ 5
 . أخرج حدٌثه البزار وابن عدي وابن عساكر: أنسـ 6
 أخرج حدٌثها الدارمً والطبرانً فً األوسط: عابشةـ 7
 رواه الطبرانً،  : ابن عمرـ 8
 . ابن سعد فً الطبقات: ٌحً بن سعٌدـ 9

رواه ابن عساكر فً : أبو األحوص حكٌم بن عمٌر العنسًـ 10
 . تارٌخه

 . رواه ابن سعد فً الطبقات: أبو الحوٌرثـ 11
رواه عنه أبو البداح بن عاصم بن : العباس بن عبد المطلبـ 12

 . عدي كما فً طبقات ابن سعد
جابر / 15جابر بن سمرة، / 14زٌد بن أرقم، / 13:  زاد الكتانً 
برٌدة / 16بن عبد هللا، 

أخرجه السٌوطً " من كنت مواله فعلً مواله: "حدٌث/  ـ 212 

 وتبعه مرتضى الزبٌدي والكتانً 22عن " قطؾ األزهار"فً كتابه 
:   من  الصحابة هم31 من الصحابة، وقد خرجناه عن 25عن 

أخرج حدٌثه أحمد والبزار والطبرانً والترمذي : زٌد بن األرقم .1
.  وابن أبً عاصم

أخرج حدٌثه أحمد والترمذي وابن حبان وابن أبً عاصم : علً .2

 . والخطٌب البؽدادي
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أخرج حدٌثه أحمد والطبرانً وابن أبً : أبو أٌوب األنصاري .3

 . عاصم
 أخرج حدٌثه الطبرانً وعنه الهٌثمً، : عمر .4
 . أخرج حدٌثه الطبرانً وعنه الهٌثمً: ذو مره .5
أخرج حدٌثه الطبرانً وأبو ٌعلى والبزار والخطٌب : أبو هرٌرة .6

 .البؽدادي
 . أخرجه الطبرانً وابن أبً عاصم: طلحة .7
 . أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً: عماره .8
 . أخرجه أحمد والطبرانً والخطٌب: ابن عباس .9
 أخرجه أحمد والطبرانً وأبو نعٌم وابن أبً عاصم : برٌدة .10

 . أخرجه أحمد والطبرانً وابن أبً عاصم: ابن عمر .11
 . أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً: مالك بن الحوٌرث .12
 . أخرجه الطبرانً وابن أبً عاصم: حبشً بن جنادة .13
 أخرجه الطبرانً والخطٌب البؽدادي: جرٌر .14
 . الطبرانً وأبو ٌعلى: سعد بن أبً وقاص .15
 . الطبرانً وابن أبً عاصم: أبو سعٌد الخدري .16
 . أخرجه الطبرانً والخطٌب البؽدادي: أنس .17
 . أبو نعٌم: جندع األنصاري .18
عمر بن عبد العزٌز عن عدة من أصحاب رسول هللا صلى هللا  .19

 . أحمد وابن عساكر: علٌه وسلم

 . ابن عدي: زر بن حبٌش عن قٌس بن ثابت .20
 . أخرجه ابن عقدة: زر بن حبٌش عن حبٌب بن بدٌل بن ورقاء .21
 . رواه ابن عقدة: ٌزٌد أو زٌد بن شرحبٌل األنصاري .22
 . أخرجه الترمذي: أبو شرٌح خذٌفة بن أسٌد الؽفاري .23
 . أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبً عاصم: البراء بن عازب .24
 . أخرجه الترمذي والطبرانً: حذٌفة بن أسٌد أو زٌد بن األرقم .25
أخرج حدٌثه أحمد والترمذي وابن حبان وابن أبً عاصم : علً .26

 .والخطٌب البؽدادي
 . أخرجه ابن أبً عاصم فً كتاب السنة: جابر بن عبد هللا .27

 . أخرجه أحمد وعنه الهٌثمً: أبو الطفٌل .28
 . أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً: عمار بن ٌاسر .29
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 . أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً: وهب بن حمزه .30

  
ترضى أن تكون منً بمنزلة هارون من  أما": حدٌث/ 212

قطؾ األزهار المتناثرة فً "أخرجه السٌوطً فً كتابه " موسى

 من الصحابة وأخرجه مرتضى الزبٌدي 9عن " األخبار المتواترة
كما أخرجه " لقط الآللا المتناثرة من األحادٌث المتواترة: فً كتابه

عن "نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"أبو جعفر الكتانً فً كتابه 
:   هم16 من الصحابة، وخرجناه  عن  13

 .أبو سعٌد الخدري أخرج حدٌثه أحمد وابن أبً عاصمـ 1
 أخرج حدٌثها أحمد وابن أبً عاصم : أسماء بنت عمٌسـ 2

أخرج حدٌثها أبو بعلى والطبرانً وابن حبان وقال : أم سلمةـ 3
 . الترمذي وفً الباب عن أم سلمة

أخرجه الطبرانً فً المعاجم الثبلثة وعنه : حبش بن جنادةـ 4
 . الهٌثمً

أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر واألوسط وعنه : ابن عمرـ 5
 . الهٌثمً

 . أخرج حدٌثه الترمذي والطبرانً وعنه الهٌثمً: علًـ 6
 .أخرجه الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: جابر بن سمرةـ 7
 . أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً: البراء بن عازبـ 8
أخرجه الترمذي وابن أبً عاصم والطبرانً وعنه : زٌد بن أرقمـ 9

 . الهٌثمً
 . أخرجه الطبرانً والبزار وعنهما الهٌثمً: ابن عباسـ 10
 . أخرجه الطبرانً فً األوسط: مالك بن الحوٌرثـ 11
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي : سعد بن أبً وقاصـ 12

 .والنسابً وابن ماجه وابن أبً عاصم
 . أخرجه الترمذي: جابر بن عبد هللاـ 13
 . أخرجه الترمذي: أبو هرٌرةـ 14
 . أخرجه ابن أبً عاصم: جابر بن علًـ 15
عمر بن الخطاب، وبقً علٌه ثبلثة :قلت زاد أبو جعفر الكتانًـ 16

 . أبو هرٌرة، وجابر بن علً، وجابر بن عبد هللا: هم
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اهتز العرش لموت ":  حدٌث قوله صلى هللا علٌه وسلم/ 214 

عن " قطؾ األزهار"الحدٌث أخرجه السٌوطً فً " سعد بن معاذ

لقط الآللا المتناثرة من األخبار "ستة لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً 
عن تسعة و " نظم التناثر"بٌنما أخرجه الكتانً فً" المتواترة

:  خرجناه كما ٌلً
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن : جابر بن عبد هللا/ 1

ماجه والحاكم والطبرانً والصنعانً  
رواه أحمد والبخاري ومسلم والطبرانً  : أنس بن مالك / 2
أخرجه الترمذي والحاكم  : أسٌد بن حضٌر / 3
رواه أحمد والبزار  : ابن عمر / 4

رواه الطبرانً  : معٌقٌب / 5
رواه أحمد وأبو ٌعلى والحاكم والطبرانً  : أبو سعٌد / 6
رواه أحمد وقال الترمذي وفً الباب عنها  : رمٌثة جدة قتادة / 7
رواه أحمد والحاكم والطبرانً  : أسماء بنت ٌزٌد / 8
رواه أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً  : عابشة / 9

مجمع الزوابد ومنبع "الهٌثمً فً : سعد بن أبً وقاص/ 10
"  الفوابد

وذكر ابن عبد البر أنه روي من : "واكتفى الكتانً بقوله: قلت
ثبت عن عشرة من : وجوه كثٌرة متواترة فً شرح المواهب
هو ثابت اللفظ من طرق :الصحابة أو أكثر، وقال ابن عبد البر 

على القاري " مجمع الوسابل فً شرح الشمابل"متواترة، وفً 
اهتز العرش لموت سعد عن عشرة من الصحابة، : جاء حدٌث

األحادٌث المصرحة باهتزاز عرش الرحمن : وقال الحاكم
 ـه/مخرجة فً الصحٌحٌن ولٌس لمعارضها ذكر فً الصحٌح 

"  شرح الجامع"وممن صرح بتواتره أٌضا المناوي فً 
 
الحسن ":  قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:حدٌث/  215 

قطؾ " أخرجه السٌوطً فً " والحسٌن سٌدا شباب أهل الجنة

" لقط الآللا" لذلك أخرجه الزبٌدي ف16ًعن " األزهار

:  ، وخرجناه كما ٌل17ًخرجه الكتانً عن أو
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رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وأبو نعٌم : أبو سعٌد/  1

والخطٌب البؽدادي  
رواه الترمذي وابن حبان والطبرانً : حذٌفة بن الٌمان/ 2

والخطٌب وابن عساكر  
رواه الطبرانً  : عمر بن الخطاب/ 3
رواه الطبرانً وأبو تعٌم  :  علً بن أبً طالب/ 4
رواه الطبرانً  : جابر بن عبد هللا/ 5
رواه ابن ماجه والطبرانً  : الحسٌن بن علً/ 6
رواه الطبرانً  : أسامة بن زٌد/ 7
رواه الطبرانً  : البراء بن عازب/ 8

رواه الطبرانً  : قرة بن إٌاس/  9
رواه الطبرانً  : مالك بن الحوٌرث/  10
رواه الطبرانً  : أبو هرٌرة/ 11
رواه ابن ماجه وابن عدي  : ابن عمر/ 12
رواه  ابن عدي  : ابن مسعود/ 13
رواه ابن عدي  : أنس/ 14
رواه ابن عساكر  : برٌدة/ 15
رواه ابن عساكر  : ابن عباس/ 16
رواه الطبرانً  : الحرث/ 17

قلت والحدٌث صرح األلبانً بتواتره مإٌدا ما نقله المناوي عن 

/ انظر السلسلة الصحٌحة ]السٌوطً بؤنه متواتر وهللا الموفق 
[  797الحدٌث رقم 

 
تقتل ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 66ي  

قطؾ " الحدٌث أخرجه السٌوطً فً "عمارا الفبة الباؼٌة

 24عن " لقط الآللا" كما أخرجه الزبٌدي فً 25عن " األزهار
 عن ه، قلت خرجنا31عن" نظم المتناثر"وذكره الكتانً فً 
:  ثبلثة و ثبلثٌن، هم

رواه البخاري ومسلم وأحمد والطبرانً وابن سعد : أبو سعٌد/ 1

وابن عساكر   
رواه أحمد ومسلم وابن سعد وابن عساكر  : أم سلمة /  2
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رواه مسلم وابن عساكر  : أبو قتادة / 3

البزار والحاكم وابن عساكر  : حذٌفة / 4
رواه البزار والحاكم وابن عساكر  : ابن مسعود / 5
رواه أحمد وابن عساكر  : عمار بن ٌاسر / 6
رواه أحمد والطبرانً وابن عساكر  : عمرو بن العاص / 7
رواه أحمد وابن عساكر  : عبد هللا بن عمرو بن العاص / 8
رواه أحمد وابن عساكر  : عمرو بن حزم / 9

رواه أحمد وابن عساكر  : خرٌم بن ثابت / 10
رواه أبو ٌعلى والطبرانً وابن عساكر  : عثمان بن عفان / 11
رواه أبو ٌعلى والطبرانً وابن عساكر  : أنس / 12

رواه الترمذي وأبو ٌعلى والطبرانً وابن : أبو هرٌرة / 13
عساكر  

رواه الطبرانً وابن عساكر والرافعً فً : أبو رافع / 14
تارٌخه  

رواه ابن عساكر  : جابر بن عبد هللا / 15
رواه أبو ٌعلى والطبرانً وابن : معاوٌة بن أبً سفٌان / 16

عساكر  
رواه ابن عساكر  : ابن عباس / 17
رواه ابن عساكر  : ابن عمر / 18
رواه ابن عساكر  : زٌد بن أبً أوفى األسلمً / 19

رواه ابن عساكر  : جابر بن سمرة / 20
رواه الطبرانً وابن عساكر وقال الترمذي : أبو الٌسر / 21

وفً الباب عنه  
رواه ابن عساكر  : كعب بن عمرو / 22
رواه الطبرانً وابن عساكر  : زٌاد بن القدرد / 23
رواه ابن عساكر  : كعب بن مالك / 24
رواه ابن عساكر  : أبو أمامة الباهلً / 25
رواه ابن عساكر  : عابشة / 26
رواه ابن سعد  : عبد هللا بن أبً الهذٌل / 27

قال الترمذي وفً الباب عنه  : العلً بن عبد الرحمن / 28
: قلت زاد الكتانً ممن سردهم
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عمرو بن  / 31زٌد بن ثابت،  / 30قتادة بن النعمان،  / 29

مٌمون وقد اكد ابن عساكر أنه أدرك النبً صلى هللا علٌه وسلم، 
موالة لعمر، قلت  وذكر ابن حجر فً  /  33عمر،  / 32

تواترت األحادٌث : عند ترجمة عمار بن ٌاسر قال" اإلصابة"
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أن عمارا تقتله الفبة الباؼٌة، 

قلت إال أن  / ـ ه87وأجمعوا أنه قتل مع علً بصفٌن سنة 
: الكتانً قال بعدما سرد أسماء الصحابة الذٌن رووا الحدٌث

وممن صرح بتواتره السٌوطً فً خصابصه الكبرى، وقال "
الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر تخرٌج أحادٌث الرافعً 

تواترت األخبار بذلك وهو من أصح : قال ابن عبد البر" :الكبٌر

ال مطعن فً صحته ولو كان ؼٌر : الحدٌث، وقال ابن دحٌة
صحٌح لرده معاوٌة وأنكره، ونقل ابن الجوزي عن الخبلل فً 

روي هذا الحدٌث عن ثمانٌة : أنه حكً عن أحمد قال" العلل"
وعشرٌن طرٌقا لٌس فٌها طرٌق صحٌح، وحكً أٌضا عن أحمد 

، ونص ابن عبد ـه/لم ٌصح : وابن معٌن وأبً خٌثمة أنهم قالوا
و تواترت االثار عن : االستٌعاب فً ترجمة عمار"البر فً 

" تقتل عمارا الفبة الباؼٌة": النبً صلى هللا علٌه و سلم أنه قال

وهذا من أخباره بالؽٌب وإعبلم نبوته صلى هللا علٌه وسلم وهو 
قلت أما فٌما ٌخص بصحته وشهرته و " من أصح األحادٌث

اشتهاره بٌن الناس فبل تسؤل وأنه صلى هللا علٌه وسلم أخبر عن 

مصٌر عمار وأما فٌما ٌخص بالحكم علٌه بالتواتر، فإنه تابى 
قاعدتنا الذهبٌة التً انطلقنا منها وهً أن كل حدٌث طعن فً 

جمٌع طرقه أحد جهابذة علم التعلٌل والتصحٌح والتعدٌل 
والتجرٌح  فرسان الفن ال ٌمكن أن ٌحكم علٌه بالتواتر ألنه لم 

الصحة والشهرة  ٌعد ٌفٌد العلم وإنما ٌفٌد الظن لكنه ٌرتقً إلى
رفضنا الحكم علٌه بالتواترلكننً أجزم بالمناسبة أنه من  لذلك

.  أصح األحادٌث المشهورة المشتهرة  وهللا أعلم 
 

نظم "تفرد به الكتانً فً" وجود األبدال": حادٌثأ/  67ي

أنس بالفاظ مختلفة كلها / 1له طرق عن : وقال"  المتناثر
ابن عمر، / 3عبادة بن الصامت، / 2ضعٌفة، وورد أٌضا عن 
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أبً هرٌرة ، / 7عوؾ بن مالك، / 6علً ، / 5ابن مسعود، / 4

معاذ بن جبل وؼٌرهم وللحافظ السخاوي فٌهم جزء سماه / 8
وأورد ابن الجوزي فً " نظم الآلل فً الكبلم على األبدال"
أحادٌث وجودهم وطعن فٌها واحدا، واحدا " الموضوعات"

فً التعقٌبات بؤن " النكت"وحكم بوضعها، وتعقبه السٌوطً فً 
خبر األبدال صحٌح فضبل عما دون ذلك وإن شبت قلت متواتر 

وقد أوردته بتؤلٌؾ استوعبت فٌه طرق األحادٌث الواردة فً 
ذلك ثم ذكر من رواه من الصحابة والتابعٌن ومن أخرجه عنهم 
من الحفاظ ثم قال ومثل ذلك بالػ حد التواتر المعنوي ال محالة 

وقال ابن الجوزي أحادٌث ]بحٌث ٌقطع بصحة وجود األبدال 

خبر األبدال : ونازعه السٌوطً وقال [األبدال كلها موضوعة
صحٌح وإن شبت قلت متواتر ٌعنً تواترا معنوٌا أشار إلٌه بعد 

، وبهذا ٌظهر بطبلن زعم ابن تٌمٌة أنه لم ٌرد لفظ األبدال ـه/ 
فً خبر صحٌح وال ضعٌؾ إال فً خبر منقطع ولٌته نفى 

الرإٌة فقط لكنه نفى الوجود و كذب من ادعى الورود، وفً 
األبدال وردت فً عدة أخبار منها ما : "فتاوي الحافظ ابن حجر

ٌصح ومنها ما ال ٌصح، وأما القطب فورد فً بعض اآلثار وأما 
، قلت ـه/ الؽوث بالوصؾ المشتهر بٌن الصوفٌة فلم ٌثبت

وللشوكانً فً الموضوع بحث وابن حجر متصوؾ وجد 
متساهل فً هذا النوع من األخبار كما اتضح ذلك من خبلل 

فتاوٌه فً الصفات والعٌاد البدعٌة وؼٌرها مثل الكتانً، 
فالخبلؾ  بٌن المحدثٌن قدٌما  حققنا هو هل حدٌث األبدال 

موضوع أم حسن مقبول، وأما إدراجه فً المتواتر للرد على 
شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة فهو مما شان كتابه أصبل ألنه شتان ما 

بٌن الموضوع والمتواتر فهما حدا طرفٌن، فحدٌث األبدال 
:  خرجناه كما ٌلً

جاء عنه من طرق كلها ضعٌفة، منها للخبلل : أنس/ 1
األبدال أربعون رجال وأربعون امرأة "بلفظ" كرامات األولٌاء"فً

كلما مات رجل أبدل هللا رجال  مكانه وإذا ماتت امرأة أبدل هللا 

لن تخلو ":وعنه للطبرانً فً األوسط بلفظ" مكانها امرأة
األرض من أربعٌن رجال مثل خلٌل الرحمن علٌه السالم فبهم 



 Page 355 فتح الرب الساتر
 

ٌستقون، وبهم ٌنصرون، ما مات منهم أحد إال أبدل هللا مكانه 

والبن عدي عنه بلفظ آخر  " آخر
ال ٌزال فً هذه ثالثون مثل خلٌل "بلفظ: عبادة بن الصامت/ 2

أخرجه الخبلل  " الرحمن
خٌار أمتً فً كل ": بلفظ" الحلٌة"أبو نعٌم فً: ابن عمر/ 3

 وأخرجه الخبلل "قرن خمسمابة واألبدال أربعون
ال ٌزال أربعون رجال من أمتً قلوبهم "بلفظ : ابن مسعود/ 4

على قلب إبراهٌم ٌدفع هللا بهم عن اهل األرض ٌقال لهم 
"  حلٌة األولٌاء"رواه أبو نعٌم فً " األبدال

والمنذري فً " المكارم"رواه الخرابطً فً : أبو سعٌد/ 5

للعجلونً وبعضها أشد فً " كشؾ الخفا"كما فً" األربعٌن"
:  ثم قال..الضعؾ من بعض

وأحسن مما تقدم ما ألحمد من حدٌث شرٌح ٌعنً ابن عبٌد / 6
ذكر أهل الشام عند علً رضً هللا عنه وهو بالعراق، : قال

ال، إنً سمعت رسول هللا : العنهم ٌا أمٌر المإمنٌن، قال: فقالوا
البدالء ٌكونون بالشام وهم أربعون ":صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

رجال كلما مات رجل أبدل هللا مكانه رجال، ٌسقى بهم الؽٌث 
وٌنتصر بهم على األعداء، وٌصرؾ عن أهل الشام بهم 

رجاله من رواة الصحٌح، إال شرٌحا وهو ثقة :  وقال" العذاب

قلت شرٌح القاضً كان قاضٌا " وقد سمع ممن هو أقدم من علً

فً عهد عمر وعثمان وعلً لكنه ساء حفظه منذ تولى القضاء 
إن رواٌة صفوان بن : وهللا أعلم، ولذلك قال الضٌاء المقدسً

ال تسبوا أهل ":عبد هللا عن علً رضً هللا عنه من ؼٌر رفع
أولى أخرجها " الشام جما ؼفٌرا، فإن فٌها األبدال، قالها ثالثا

" دالبل النبوة "عبد الرزاق الصنعانً ومن طرٌقه البٌهقً فً 
ورواها ؼٌرهما بل أخرجها الحاكم شٌخ البٌهقً فً مستدركه 
وصححها من قول علً، وقال محقق كتاب العجلونً وهو عبد 

وللحافظ السٌوطً كتاب : "هللا محمد الصدٌق من علماء األزهر
جزم فٌه " الخبر الدال على وجود النجباء واألوتاد واألبدال"

:  بتواتر الحدٌث كما قال الكتانً وإن لم ٌسلم له التواتر، وأخٌرا
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: حدٌث أم سلمة عند أبً داود بإسناد على شرط الصحٌحٌن / 7

رواه فً باب المهدي من كتاب المبلحم، قلت وهو الذي ضعفه 
نظم الآلل فً الكبلم على "األلبانً وللسخاوي كتاب سماه 

بٌن فٌه أن للحدٌث أصبل، وقد قواه الشٌخ إسماعٌل بن " األبدال
كشؾ الخفا ومزٌل األلباس مما "محمد العجلونً فً كتابه 

قلت كل هذا ٌفٌد أن بٌنه " اشتهر من األحادٌث على ألسنة الناس
وبٌن التواتر مفاوز ومسافات شاسعة فشتان ما بٌن المضعؾ 

.  المرمً بالموضوع  والمتواتر
 

إن السماوات السبع واألراضٌن السبع وما ": أحادٌث/ 68ـ  ي

فٌهما وما بٌنهما بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة فً فالة من 
ذكر العبلمة : "وقال" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً " األرض

وال شًء "ابن زكً فً شرحه للصبلة المشٌشٌة لدى قوله فٌها 
قلت ال نزاع بٌننا وبٌن الصوفٌة " أنها متواترة"إال هو به منوط 

فً قدرة هللا جل وعبل وعزته و جبروته كما علمه النبً صلى 
هللا علٌه وسلم لصحابته من زٌادة وال نقصان لقوله صلى هللا 

متفق علٌه " من أحدث فً أمرنا ما لٌس فٌه فهو رد"علٌه وسلم 
من رواٌة عابشة، والحدٌث صحٌح على العموم لكنه لم ٌصل 

إلى درجة التواتر حسب علمنا  
 
الرإٌا الصالحة ":قوله صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/  216 

"   جزء من ستة وأربعٌن جزءا من النبوة

قلت ونص الحدٌث كما جاء من رواٌة عبادة بن الصامت رضً 
رإٌا المإمن جزء ":قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: هللا عنه قال

 قال السٌوطً وفً لفظ " من ستة وأربعٌن جزءا من النبوة

الحدٌث أخرجه السٌوطً " من سبعٌن"وفً لفظ " من خمسٌن"
عن عشرة ومثله الزبٌدي وأخرجه الكتانً " قطؾ األزهار"فً

:  عن خمسة عشر، وخرجناه كما ٌلً
رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود : أبو هرٌرة/ 1

كتاب "والترمذي وابن حبان والبزار والطبرانً والهٌثمً فً 
"  التعبٌر
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رواه أحمد وابن ماجه والطبرانً وأبو ٌعلى : ابن عباس/ 2

وعنهم الهٌثمً  
رواه أحمد ومسلم والترمذي  : ابن عمر / 3
رواه أحمد والترمذي  : ابن عمرو /  4
رواه أحمد  : جابر بن عبد هللا / 5
رواه الطبرانً وأبو ٌعلى وعنهما : العباس بن عبد المطلب / 6

الهٌثمً  
رواه الطبرانً  : سمرة بن جندب /  7
رواه الطبرانً فً الكبٌر والصؽٌر  : ابن مسعود/  8
رواه الٌخاري والترمذي وابن ماجه والطبرانً : أنس/ 9

والبؽوي  
رواه الترمذي والبزار والهٌثمً فً كتاب : عوؾ بن مالك/ 10

التعبٌر  
رواه الترمذي وابن ماجه  : أبو سعٌد الخدري/ 11
رواه البخاري ومسلم وأبو داود : عبتدة بن الصامت/ 12

والترمذي والدارمً  
رواه مسلم  : ٌحً بن أبً كثٌر/ 13
رواه الترمذي والهٌثمً فً كتاب : أبو وز بن العقلً/ 14

التعبٌر  
 
ال ٌحل لمسلم أن ":قوله صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/  217 

" قطؾ األزهار" أخرجه السٌوطً فً" ٌهجر أخاه فوق ثالث

بٌنما أخرجه " لقط الآللا"عن سبعة لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً
عن تسعة، وقد حكمنا علٌه بالتواتر " نظم المتناثر"الكتانً فً 

:  وخرجناه كما ٌلً
رواه مالك والطٌالسً وأحمد والبخاري : أنس بن مالك/  1

ومسلم وأبو داود والطبرانً والبؽوي  
رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم : أبو أٌوب األنصاري/ 2

وأبو داود والطبرانً والبؽوي  

رواه أحمد والطبرانً والبزار وأبو : سعد بن أبً وقاص/ 3
ٌعلى وعنهم الهٌثمً  
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رواه أحمد والبخاري فً األدب المفرد : هشلم بن عامر/ 4

والبزار والطبرانً وأبو ٌعلى  
رواه الطبرانً فً المعجم األوسط وعنه : ابن عباس/  5

الهٌثمً  
رواه الطبرانً والبزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ : ابن مسعود/ 6

األستار  
أخرجه أحمد  : المسور بن مخرمة/ 7
رواه أحمد  : عبد الرحمن بن أسود/ 8
كشؾ "رواه أبو داود والبزار وعنه الهٌثمً فً: أبو هرٌرة/ 9

"  األستار

رواه أبو داود  :  عابشة/ 10
" ؼاٌة المرام"قلت لم ٌفلح األلبانً فً تضعٌفه لهذا الحدٌث فً

 بل هو متواتر كما ترى وقد اتفق البخاري ومسلم على 405رقم 
رواٌتٌن له وهذا ٌكفً للحكم علٌه بالتواتر إذا تجاوز جمع القلة 
.  عند كل من ٌقول بالتواتر وإن كنا لم نشترط هذا الشرط  أصبل

 
أسلم سالمها هللا ": قوله صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث /  218 

نظم "تفرد الكتانً بتخرٌجه فً كتابه " وؼفار ؼفر هللا لها

:  وقد وافقنا على تواتره وخرجناه كما ٌلً" المتناثر
روى حدٌثه أحمد ومسلم  : أبو ذر الؽفاري / 1

رواه أحمد والطبرانً  : سلمة بن األكوع /  2
رواه أحمد ومسلم  : أبو هرٌرة / 3
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : ابن عباس / 4
رواه أحمد  : أبو برزة األسلمً  / 5
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : خفاؾ بن أٌمن الؽفاري / 6
رواه الطبرانً  : عبد الرحمن بن سندر / 7
رواه ابن عبد البر وابن منده : أبو األسود بن سندر الحذامً / 8

وأبو نعٌم  
أحمد والنسابً فً كتاب اللباس ومسلم فً دعاء : ابن عمر / 9

النبً صلى هللا علٌه وسلم  
دكره الكتانً فً نظم المتناثر  : برٌدة األسلمً/ 10
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ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : أبو قرصافة/ 11

رواه مسلم فً الفضابل كما رواه البزار   : جابر بن عبد هللا/ 12
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : عمر بن ٌزٌد الكعبً/ 13
ذكره الكتانً فً نظم المتناثر  : سلمان الفارسً/  14

 
من األحادٌث التً تفردنا بها، " إفشاء السالم": حدٌث/ 219 

" وردت أخبار كثٌرة مشهورة فً السبلم وإفشابه: "قال الرافعً
تلخٌص الحبٌر "وتعقبه الحافظ ابن حجر العسقبلنً فً كتابه 

قلت " هو كما قال: "قاببل" تخرٌج  أحادٌث الرافعً الكبٌر
:  خرجناه كما ٌلً

أن رجبل سؤل النبً : "عبد هللا بن عمرو بن العاص، بلفظ/ 1
تطعم الطعام، ": صلى هللا علٌه وسلم أي اإلسبلم خٌر؟ قال

رواه البخاري " وتقرئ السالم على من عرفت ومن لم تعرؾ

ومسلم وؼٌرهما  
ال تدخلوا ":أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال:أبو هرٌرة / 2

الجنة حتى تإمنوا، وال تإمنوا حتى تحابوا، أوال أدلكم على 
أخرجه مسلم " شًء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بٌنكم

وابن حبان وأبو داود والترمذي  
رواه البزار بإسناد حسنه ابن حجر : الزبٌر بن العوام / 3

والهٌثمً  
أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه ": البراء بن عازب  بلفظ / 4

الحدٌث رواه البخاري ومسلم وابن " إفشاء السالم: وسلم بسبع

حبان وؼٌرهم  
" اعبدوا الرحمن وأفشوا السالم"بلفظ: عبد هللا بن عمر/ 5

الحدٌث رواه الترمذي وابن حبان والهٌثمً فً موارد الظمآن  
ٌا أٌها الناس أفشوا السالم، " بلفظ: عبد هللا بن سبلم/ 6
 الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا باللٌل والناس نٌام أطعمواو

رواه أبو داود والترمذي والنسابً وابن " تدخلوا الجنة بسالم

ماجه وابن حبان والحاكم والهٌثمً وؼٌرهم  

رواه ابن حبان وله رواٌة أخرى : أبو شرٌح باللفظ الذي قبله/ 7
عند الطبرانً والحاكم وابن حبان  
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" إن أولى الناس باهلل من بدأهم بالسالم"بلفظ: أبو أمامة/ 8

رواه أبو داود والترمذي وحسنه  
الترمذي وابن حبان  : علً بن أبً طالب/ 9

ابن حبان  : أبو أٌوب/ 10
ابن حبان  " أفشوا السالم كً تسلموا"أبو الدرداء بلفظ / 11
السالم اسم من أسماء هللا وضعه فً ":ابن مسعود مرفوعا/ 12

األرض، فافشوه بٌنكم، فإن الرجل المسلم إذا قدم فسلم علٌكم 
فردوا علٌه، وكان علٌه فضل درجة بتذكٌره إٌاهم السالم فإن 

رواه البزار بإسناد " لم ٌردوا علٌه رد علٌه من هو خٌر منهم

جٌد وعنه الهٌثمً  
" أبخل الناس من ٌبخل بالسالم":بلفظ:عبد هللا بن المؽفل/ 13

رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً  
 
" نظم المتناثر"تفرد بها الكتانً فً " وجود الجن": أحادٌث / 220

نقل الشٌخ أبو علً الحسن بن رحال المعدانً فً شرحه : "وقال
مختصر خلٌل عن البرزلً أن الصواب أن حكم من أنكر وجودهم 

من المعتزلة أنه كافر ألنه جحد نص القرآن والسنة المتواترة 
واإلجماع الضروري وفً كتاب آكام المرجان للقاضً بدر الدٌن 
أبً عبد هللا محمد بن عبد هللا الشبلً الحنفً فً الباب األول فً 

قال إمام الحرمٌن فً : إثبات وجود الجن والخبلؾ فٌه ما نصه

اعلموا رحمكم هللا أن كثٌرا من الفبلفسة وجماهٌر : كتابه الشامل
القدرٌة وكافة الزنادقة أنكروا الشٌاطٌن والجن رأسا وال ٌبعد لو 

أنكر ذلك من ال ٌتدبر وال ٌتشبث بالشرٌعة وإنما العجب من إنكار 
القدرٌة مع نصوص القرآن وتواتر األخبار واستفاضة آثار ثم ساق 

قلت هذا ال ٌثبت به تواتر " جملة من نصوص الكتاب والسنة 
الحدٌث وأما وجود الجن فإنه ثابت بالكتاب والسنة المتواترة 

 : واإلجماع  حٌث خرجنا الحدٌث كما ٌلً
إذا سمعتم نباح الكالب، ونهٌق الحمٌر : "عن جابر مرفوعا به/ 1

رواه " باللٌل، فتعوذوا باهلل من الشٌطان فإنهن ٌرون ما ال ترون

أحمد وأبو داود  
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خلق المالبكة من نور، وخلق الجن من نار، ": عابشة بلفظ/ 2

رواه مسلم  " وخلق آدم مما وصؾ لكم
أتانً داعً الجن فذهبت معه، فقرأت علٌهم ": ابن مسعود بلفظ/ 3

فانطلق بنا فؤرانا آثارهم وآثار نٌرانهم، وسؤلوه : القرآن، قال
لكم كل عظم ذكر اسم هللا علٌه ٌقع فً أٌدٌكم لحما، : "الزاد، فقال

فال : "وكل بعرة علؾ لدوابكم، وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم
 رواه البخاري وؼٌره  " تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن

أن آتٌه  قال أمرنً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : أبو هرٌرة/ 4
ال تؤتنً بعظم وال بروثة فإنه زاد ":بؤحجار ٌستجمر بها، وقال له

رواه البخاري وؼٌره  " إخوانكم من الجن

رواه " إن الشٌطان ٌجري من اإلنسان مجرى الدم":بلفظ: أنس/ 5
"  فضٌقوا مجارٌه بالجوع"البخاري ومسلم وأحمد وزاد

إن الشٌطان ٌجري من بنً آدم مجرى ": صفٌة بنت حًٌ وفٌه/ 6
 رواه "الدم، وإنً خشٌت ان ٌقذؾ فً قلوبكما شرا،أو قال شٌبا

البخاري ومسلم وأحمد وؼٌرهم  
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : زٌد بن أرقم رضً هللا عنه قال/ 7

: إن هذه الحشوش محضرة، فإذا أتى أحدكم الخالء فلٌقل":وسلم
رواه أحمد وأبو داود  " أعوذ باهلل من الخبث والخبابث

ابن عباس رضً هللا عنهما  أن النبً  صلى هللا علٌه وسلم كان / 8
أعوذ بعزتك ال إله إال انت الذي ال ٌموت والجن واإلنس ":ٌقول

نت الحً الذي أ"رواه البخاري ومسلم، وفً رواٌة لمسلم" ٌموتون
"  ال ٌموت والجن واإلنس ٌموتون

عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم / 9
إذا أكل أحدكم فلٌؤكل بٌمٌنه وإذا شرب فلٌشرب بٌمٌنه فإن ":قال

رواه أحمد ومسلم  " الشٌطان ٌؤكل بشماله وٌشرب بشماله

عٌاض بن حمار رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم /  10
ٌا أٌها الناس، إن هللا تعالى ": خطب ذات ٌوم فقال فً خطبته

أمرنً أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنً فً ٌومً هذا، وإن كل ما 
منحته عبدي فهو له حالل، وإنً خلقت عبادي حنفاء كلهم، فؤتتهم 

الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهم وأمرتهم أن ٌشركوا بً ما لم أنزل 
رواه أحمد ومسلم  "به سلطانا 
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أبو الدرداء حٌث روى قصة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم / 11

رواه مسلم  " إلٌس الذي جاءه لٌفسد علٌه صبلته"مع
من رآنً فً المنام ":وقد تقدم تواتر قوله صلى هللا علٌه وسلم/ 12

وقد تقدم تخرٌجه  " فقد رآنً حقا  فإن الشٌطان ال ٌتمثل بصورتً

 
" تطورهم على صور شتى من صور الحٌوانات": حدٌث/ 221

ذكر فً اإلرشاد أنها :"وقال" نظم المتناثر"تفرد به الكتانٌر فً 
قد تواترت األخبار بتطورهم فً صور شتى ثم : "متواترة ونصه

ذكر أنهم ٌتصورون بنً آدم وفً صورة الحٌوانات وفً صورة 
وقد تواترت األخبار بتطورهم فً ": فتح الباري"الكبلب، وفً

قلت هذا ال ٌثبت به التواتر، لكننا حاولنا أن نبرهن على " الصور
:  تواتره كالتالً

الجن على :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أبو ثعلبة قال/ 1
صنؾ له أجنحة ٌطٌرون فً الهواء، وصتؾ حٌات : ثالثة أصناؾ

هواتؾ "رواه الخرابطً فً " وكالب، وصنؾ ٌحلون وٌطوفون

والبوصٌري عن أبً ٌعلى وأحمد بن منٌع  " الجنان
رواه الجراح أبو : شرٌك بن طارق مرفوعا باللفظ الذي قبله/ 2

وكٌع والولٌد أبو ثور وأبو عوانة  
ال تقتلوا ":أبو لبابة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال/ 3

" الحٌات، إال كل أبتر ذي طفٌلتٌن فإنه ٌسقط الولد، وٌذهب البصر

رواه البخاري والطبرانً وأبو الشٌخ  
: رواه أحمد وأبو ٌعلى والهٌثمً وقال: عابشة باللفظ الذي قبله/ 4

رجال أحمد رجال الصحٌح وقال هو فً الصحٌح باختصار  
وعن سهل بن سعد الساعدي أن فتى من األنصار كان حدٌث / 5

فخرج مع النبً صلى هللا علٌه وسلم فً ؼزوة فرجع عهد بعرس، 
من الطرٌق ٌنظر إلى أهله فإذا هو بامرأته قابمة فً الحجرة فبوأ 

ادخل فانظر ما فً البٌت، فدخل فإذا هو بحٌة : إلٌها الرمح فقالت
منطوٌة على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح فً الدار 

فانتفضت الحٌة وانتفض الرجل فماتت الحٌة ومات الرجل، فذكر 

إنه نزل بالمدٌنة جن :"ذلك لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقال
مسلمون أو قال بهذه البٌوت عوامر فإذا رأٌتم منها شٌبا فتعوذوا 
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رواه الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وقال " منه فإن عاد فاقتلوه

الهٌثمً رجال األوسط رجال الصحٌح وهللا أعلم  
رواه الطبرانً فً األوسط والصؽٌر : مثل ما قبله: ابن عمر/ 6

وقال الهٌثمً رجال األوسط رجال الصحٌح  
رواه مسلم  : أبو سعٌد الخدري/ 7
رواه الطبرانً فً الكبٌر وقال الهٌثمً رجاله : عبد هللا بن جعفر/ 8

رجال الصحٌح خبل إبراهٌم بن صالح الشٌرازي شٌخ الطبرانً فلم 
أعرفه  

رواه  أبو ٌعلى الموصلً  : أبو الدرداء بمثل حدٌث أبً ثعلبة/ 9
أبو هرٌرة وقصته مع صدقة رمضان التً وكله بها رسول هللا / 10

صلى هللا علٌه وسلم حٌث علمه الجنً أن قراءة آٌة الكرسً تنجً 
رواه البخاري ومسلم واإلسماعٌلً والنسابً وأبو : من الجن ومسهم
نعٌم وؼٌرهم  

  ـووقع مثل ذلك: "قال ابن حجر فً فتح الباري: معاذ بن جبل/ 11
 لمعاذ بن جبل أخرجه الطبرانً ـٌعنً مثل ما وقع ألبً هرٌرة 

وأبو بكر الروٌانً  
قلت وفً هذا التخرٌج رؼم تقصٌره كفاٌة للبرهان وتبٌٌن تواتر 

  .الحدٌث معنى وهللا تعالى أعلم
 
" نظم المتناثر"تفرد بها الكتانً فً" ذم الرٌاء: "أحادٌث/ 222 

إن هللا ال ٌقبل من العمل : "قال فً التسٌٌر فً شرح حدٌث: "وقال
والرٌاء من أكبر : "ما نصه"إال ما كان له خالصا وابتؽى به وجهه

ه مالكبابر وأخبث السرابر، شهدت بمقته اآلٌات واآلثار وتواترت بذ
، قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر ـه"/ القصص واألخبار

وإنما التواتر ٌثبت بالبرهان والتخرٌج، وهذا الحدٌث  ثبت تواتره 
:  بالكتاب والسنة المتواترة  حٌث خرجناه كما ٌلً

قال رسول هللا صلى : حدٌث جندب بن عبد هللا بن سفٌان قال/  1
من سمع، سمع هللا به، ومن ٌرابً، ٌرابً هللا ": هللا علٌه وسلم

رواه البخاري ومسلم وؼٌرهما  " به

رواه مسلم والطبرانً  : ابن عباس/ 2
رواه الطبرانً  : جابر بن عبد هللا/ 3
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، "الزهد"رواه البخاري ومسلم وابن المبارك فً : ابن مسعود/ 4

وله آخر عند مسلم وابن خزٌمة فً التوحٌد والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبً وأحمد  

من قام قٌام رٌاء وسمعة راءى هللا به "بلفط : أبو هند الداري/ 5
رواه أحمد والدارمً  " ٌوم القٌامة وسمع به

رواه الطبرانً بنحوه  : عوؾ بن مالك/ 6
ما من عبد ٌقوم فً الدنٌا مقام سمعة و ": معاذ بن جبل بلفظ/ 7

رواه الطبرانً " إال سمع هللا به على رإوس الخالبق ٌوم القٌامة

وعنه الهٌثمً  
وهم أول : روى حدٌث المرابٌن فً اإلسبلم الطوٌل: أبو هرٌرة/ 8

رواه ": العالم الحافظ، والؽنً المنفق، والمجاهد: من تسعر بهم جهنم
 مسلم والترمذي والنسابً 

أبو سعٌد الخدري رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم / 9
ٌكشؾ ربنا عن ساقه، فٌسجد له كل مإمن ومإمنة، وٌبقى ":قال

 ظهره من كان ٌسجد فً الدنٌا رٌاء وسمعة، فٌذهب لٌسجد، فٌعود
ومسلم واإلسماعٌلً والبٌهقً  رواه البخاري"طبقا واحدا

وؼٌرهم  " األسماء والصفات"فً
رواه الطبرانً فً الكبٌر والبٌهقً وصححه : ابن عمرو/ 10

المنذري  
رواه البٌهقً وعنه المنذري  : شداد بن أوس/ 11

رواه أحمد وابن أبً الدنٌا والبٌهقً  : محمود بن لبٌد/ 12
 
 

             كتاب البعث وأحوال ٌوم القٌامة  
 

بعثت أنا والساعة : "قال صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 223
كان ": ونص الحدٌث كما رواه جابر رضً هللا عنه قال "كهاتٌن

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا خطب احمرت عٌناه وعال  
صبحكم : صوته واشتد ؼضبه حتى كؤنه منذر جٌش ٌقول

وٌقرن بٌن أصبعٌه " والساعة كهاتٌن بعثت أنا:"وٌقول" ومساكم
أما بعد، فإن خٌر الحدٌث كتاب هللا : السبابة والوسطى، وٌقول
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وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه وسلم وشر األمور 

أنا أولى بكل مإمن من : "ثم ٌقول" محدثاتها وكل بدعة ضاللة
" و ضٌاعا فإلً وعلًأنفسه، من ترك ماال فالهله، ومن ترك دٌنا 

" قطؾ األزهار"رواه مسلم وؼٌره، والحدٌث أخرجه  السٌوطً فً
ومثلهما الكتانً فً " لقط الآللا"عن عشرة ومثله عند الزبٌدي فً

:  وقد خرجناه كما ٌلً" نظم المتناثر"
رواه البخاري ومسلم والترمذي والدارمً وأحمد : أنس بن مالك/ 1

والطبرانً  
رواه البخاري ومسلم والطبرانً  : سهل بن سؽد الساعدي / 2
رواه البخاري والطبرانً  : أبو هرٌرة  / 3

رواه الترمذي والطبرانً  : المسر بن شداد /  4
رواه أحمد والطبرانً  : جابر بن سمرة / 5
 رواه أحمد والطبرانً : وهب بن السوانً / 6
رواه الطبرانً  : أبو جبٌرة بن الضحاك األنصاري/  7
رواه  البزار  : أشٌاخ من األنصار/  8 
رواه مسلم و الطبرانً  : جابر بن عبد هللا / 9 

.  أبو جحٌفة  / 12برٌدة ،  / 11ابن عمر،  / 10: زاد الكتانً
 
أخرجه السٌوطً فً " سإال المٌت فً قبره": حدٌث/ 224 

نظم "وؼفل عنه الزبٌدي  لكن أخرجه الكتانً فً " قطؾ األزهار"

:  عن ثمانٌة وعشرٌن، وقد خرجتاه كما ٌلً" المتناثر
رواه البخاري ومسلم والترمذي  : أنس / 1
رواه الٌخاري  : أسماء بنت أبً بكر / 2
رواه أبو داود  : عمرو بن العاص / 3
رواه  أبو داود والترمذي وابن ماجه  : البراء بن عازب / 4
رواه أبو داود والحاكم  : عثمان بن عفان / 5
رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والطبرانً  : أبو هرٌرة / 6
رواه أحمد والترمذي والطبرانً فً األوسط : جابر بن عبد هللا / 7

والبزار  

رواه أحمد  : ابن عمر / 8
رواه أحمد والترمذي والبزار والهٌثمً  : أبو سعٌد الخدري / 9
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رواه أحمد  : عابشة / 10

رواه الترمذي والطبرانً فً الكبٌر واألوسط : ابن عباس / 11
والبٌهقً  

رواه الطبرانً فً الكبٌر والبٌهقً  : ابن مسعود / 12
رواه البٌهقً  : عمر بن الخطاب / 13
رواه البٌهقً  : أبو الدرداء / 14
رواه الطبرانً والبزار والبٌهقً  : أبو رافع / 15
رواه الطبرانً  : أبو موسى / 16
رواه ابن أبً الدنٌا  : تمٌم الداري / 17
رواه البٌهقً فً الزهد  : معاذ بن جبل / 18

رواه أبو نعٌم  : ثوبان / 19
رواه ابن أبً عاصم  : ابو قتادة / 20
رواه ابن أبً الدنٌا  : عبادة بن الصامت / 21
رواه الترمذي  : علً بن أبً طالب / 22
رواه الترمذي  : زٌد بن ثابت / 23
رواه الترمذي  : أبو أٌوب األنصاري / 24
رواه الطبرانً  : بشٌر / 25
رواه الطبرانً  : أبو أمامة/ 26
رواه أبو نعٌم والبٌهقً  : عطاء بن ٌسار مرسبل / 27
رواه أبو نعٌم  : ضمرة بن حبٌب مرسبل / 28

: بعد ما تتبع أحادٌث القبر" الروح"وقال ابن قٌم الجوزٌة فً كتابه 
"  أحادٌثه كثٌرة متواترة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم"
 

بعث العباد ومعاذهم الجسمانً وسوقهم على ": حدٌث / 69ي 
" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً "المحشر لفصل القضاء بٌنهم

ذكر اللقانً فً شرحه لجوهرته أن جملتها ثابت بالتواتر : "وقال
المعنوي وداللة القرآن وأنه من ضرورٌات الدٌن وإنكاره كفر 

قلت ما قاله اللقانً صحٌح فالبعث والحساب والعقاب مسابل " بٌقٌن
ثابتة باإلجماع والقرآن وهً مما هو مجمع علٌه مما ضروري من 

الدٌن فإنكاره كفر و أما تخرٌج الحدٌث بحٌث ٌتبٌن تواتره فمثله 
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مثل استواء الرب على العرش ثابت بآي  الذكر الحكٌم  فقط  ولم 

   .تتواتر أحادٌثه
 
ونص الحدٌث من رواٌة أبً " الشفاعة الطوٌل": حدٌث / 225 

كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ": هرٌرة رضً هللا عنه قال
فً دعوة، فرفع إلٌه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، 

أنا سٌد الناس ٌوم القٌامة، هل تدرون مم ذاك؟ ٌجمع هللا : وقال
األولٌن واآلخرٌن فً صعٌد واحد، فٌبصرهم الناظر، وٌسمعهم 

الداعً، وتدنو منهم الشمس، فٌبلػ الناس من الؽم والكرب ما ال 
أال ترون إلى ما أنتم فٌه، إلى : ٌطٌقون وال ٌحتملون، فٌقول الناس

: ما بلؽتم، أال تنظرون أن ٌشفع لكم إلى ربكم؟  فٌقول بعض الناس
ٌا آدم، أنت أبو البشر، خلقك هللا : أبوكم آدم، وٌؤتونه فٌقولون

بٌده،ونفخ فٌك من روحه، وأمر المالبكة فسجدوا لك وأسكنك 
: الجنة، أال تشفع لنا إلى ربك؟ أال ترى ما نحن فٌه وما بلؽنا؟ فقال

 ٌؽضب بعده مثله نإن ربً ؼضب ؼضبا لم ٌؽضب قبله مثله، ول
وإنه نهانً عن الشجرة، فعصٌت، نفسً، نفسً، نفسً، اذهبوا 

: ٌا نوح:  إلى ؼٌري، اذهبوا إلى نوح، فٌؤتون نوحا  فٌقولونن
أنت أول الرسل إلى أهل األرض، وقد سماك هللا عبدا شكورا، أال 

ترى ما نحن فٌه، أال ترى إلى ما بلؽنا، أال تشفع لنا إلى ربك؟ 
إن ربً ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب قبله مثله، ولن : فٌقول

ٌؽضب بعده مثله، وإنه قد كانت لً دعوة دعوت بها على قومً، 
نفسً، نفسً، نفسً، اذهبوا إلى ؼٌري، اذهبوا إلى ابراهٌم، 

ٌا إبراهٌم أنت نبً هللا وخلٌله من أهل : فٌؤتون إلبراهٌم فٌقولون
إن : األرض، اشفع لنا فً ربك أال ترى إلى ما نحن فٌه؟ فٌقول

ربً قد ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب قبله مثله، ولن ٌؽضب بعده 
مثله وإنً كذبت ثالث كذبات، نفسً، نفسً، نفسً، اذهبوا إلى 

ٌا موسى  : ؼٌري، اذهبو إلى موسى، فٌؤتون موسى، فٌقولون
أنت رسول هللا، فضلك هللا برسالته وبكالمه على الناس، إشفع لنا 

إن ربً  قد ؼضب : فً ربك، أال ترى إلى ما نحن فٌه؟ فٌقول

الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب قبله مثله ولن ٌؽضب  بعده مثله، وإنً قد 
قتلت نفسا لم آمر بقتلها، نفسً، نفسً، نفسً،اذهبوا إلى ؼٌري، 
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ٌا عٌسى أنت رسول هللا، وكلمته : اذهبوا إلى عٌسى، فٌقولون

ألقاها إلى مرٌم وروح منه، وكلمت الناس فً المهد، اشفع لنا فً 
إن ربً قد ؼضب : ربك، أال ترى إلى ما نحن فٌه؟ فٌقول عٌسى

الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب قبله مثله ولن ٌؽضب بعده مثله، ولم ٌذكر 
ذنبا، نفسً، نفسً، نفسً، اذهبوا إلى ؼٌري، اذهبوا إلى محمد 

ٌا محمد، أنت رسول هللا، : صلى هللا علٌه وسلم، فٌؤتونً، فٌقولون
وخاتم النبٌبٌن، وقد ؼفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تؤخر، إشفع 
لنا فً ربك، أال ترى إلى ما نحن فٌه؟ فؤنطلق، فآتً تحت العرش، 

فؤقع ساجدا لربً، ثم ٌفتح هللا علً من محامده، وحسن الثناء 
ٌا محمد، ارفع رأسك، : علٌه شٌبا لم ٌفتح على أحد قبلً ثم ٌقول

أمتً ٌا رب، أمتً : سل، تعطه، واشفع تشفع، فؤرفع رأسً، فاقول
ٌا محمد أدخل من أمتك من ال حساب : ٌا رب، أمتً ٌا رب، فٌقال

علٌهم من الباب األٌمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فٌما 
والذي نفسً بٌده إن ما بٌن : سوى ذلك من األبواب، ثم قال

رٌع الجنة كما بٌن مكة وهجر، أو كما بٌن االمصراعٌن من مص
متفق علٌه، والحدٌث بٌن تواتره السٌوطً فً " مكة وبصرى

نظم "وكذلك الكتانً فً " لقط الآللا"والزبٌدي فً " قطؾ األزهار"
:  وقد خرجناه كما ٌلً" المتناثر

رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن حبان : أنس بن مالك  / 1
وأحمد  

 رواه البخاري ومسلم والترمذي والحاكم وأحمد: أبو هرٌرة / 2
وابن حبان   

رواه البخاري ومسلم والطبرانً   : ابن عمر / 3
رواه مسلم والحاكم  : حذٌفة / 4
رواه مسلم  : جابر / 5
رواه أحمد و الترمذي و ابن حبان و أبو ٌعلى  : أبو بكر / 6
رواه أحمد وأبو ٌعلى وعنهما الهٌثمً  : ابن عباس / 7
رواه أحمد  : أبً بن كعب / 8
رواه البخاري ومسلم والترمذي والتبرٌزي  : أبو سعٌد / 9

رواه الطبرانً  : سلمان / 10
رواه الترمذي والطبرانً وعنهما الهٌثمً  : عقبة /  11
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رواه أحمد والحاكم والطبرانً  : عبادة بن الصامت / 12

رواه الحاكم  : ابن مسعود / 13
رواه ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن  : أبو هندٌدة / 14
رواه ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد : عوؾ بن مالك / 15

الظمآن  
رواه أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً  : معاذ بن جبل / 16
رواه أحمد وعنه الهٌثمً  : أبو أٌوب / 17
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً كما رواه إسحاق  : عمرو / 18
 الهٌثمً  وعنهرواه الطبرانً فً الكبٌر : كعب بن مالك / 19

رواه الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً  : عبد هللا بن بسر / 20
لقد أنكر جمال البنا حدٌث الشفاعة هذا الذي بٌنا تواتره فً : تنبٌه

لطارق السوٌدان فً قناة الرسالة كما " هكذا علمتنً الحٌاة"حلقة 
أنكرها األخ حدأمٌن ولد الخرشً هداه هللا وإٌانا التباع السنة عند 

. فساد األمة
 

الصراط والمٌزان وإنطاق الجوارح وتطاٌر ": أحادٌث /  70ي  
 تفرد بها الكتانً "الصحؾ وأهوال الموقؾ وأحوال الجنة والنار

نقل البرزلً عن شرح اإلرشاد أنها : "وقال" نظم المتناثر"فً 
متواترة، ونقله عنه أبو علً بن رحال فً شرحه مختصر خلٌل، 

وفً الشهاب على الشفا فً الكبلم على حدٌث الشفاعة الكبرى على 

قوله فٌه وتؤتً األمانة والرحم فتقومان على جنبً الصراط ما 
وفً هذا ونحوه مما بلػ حد التواتر المعنوي رد على : "نصه

، وانظر ـه/ المعتزلة المنكرٌن للصراط كما بٌن فً الكتب الكبلمٌة 
فقد ذكر فٌه  {والوزن ٌومبذ الحق}لدى قوله تعالى " الدر المنثور"

قلت هذه قواعد عقابدٌة ثابتة بالكتاب " هنا كثٌرا من أحادٌث المٌزان
والسنة وقد جاءت أحادٌث صحٌحة صرٌحة تبٌن اآلٌات الكرٌمة إال 

أن هذه األحادٌث لم تبلػ درجة التواتر كما هو معروؾ عند 
المحدثٌن، وأما الحساب ووزن العمال فسٌؤتً تبٌٌن تواتره، وهللا 

.  أعلم  
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تفرد بها الكتانً فً "  أحاٌث الحساب ووزن األعمال/ "226 

مسلم "قال فً األولى تقدم عن كتاب: "حٌث قال" نظم المتناثر"
ذكر اللقانً فً " الثانٌة"وفً " عن ابن الجوزي أنها متواترة"الثبوت

" شرح جوهرته أنها بالؽة مبلػ التواتر وعضدها القرآن واإلجماع
قلت أما فٌما ٌحص بالقرآن واإلجماع فهو كما قال وقد بٌناه فً 

وأما قٌما ٌخص بتواترها  " االشعاع واالقناع بمسابل االجماع"كتابنا 
من الناحٌة الحدٌثٌة فهذا ما ٌنقص ادعاءه ألنه ال بد من البرهان 
:  والتبٌٌن والدلٌل، وهذا ما حاولنا تبٌٌنه من خبلل التخرٌج التالً

قال رسول هللا صلى : عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال/ 1
إن هللا ٌدنً المإمن فٌضع علٌه كنفه وٌستره، ": هللا علٌه وسلم

نعم أي رب حتى : أتعرؾ ذنب كذا؟ أتعرؾ ذنب كذا؟ فٌقول: فٌقول
سترتها علٌك فً : قرره بذنبه ورأى فً نفسه أنه قد هلك، قال

الدنٌا، وأنا أؼفرها لك الٌوم، فٌعطى كتاب حسناته، وأما الكفار 
هإالء الذٌن كذبوا }:والمنافقون فٌنادي بهم على رإوس الخالبق

رواه البخاري ومسلم  {على ربهم أال لعنة هللا على الظالمٌن

وؼٌرهما  
كنا عند رسول هللا صلى هللا ": عن أنس رضً هللا عنه قال/ 2

قلنا هللا : أضحك؟ قال وهل تدرون مم: علٌه وسلم فضحك، قال
ٌا رب ألم تجرنً : مخاطبة العبد ربه، ٌقول: ورسوله أعلم، قال

فإنً ال  أجٌر على نفسً إال  : فٌقول: بلى، قال:من الظلم؟ قال

كفى بنفسك الٌوم علٌك شهٌدا وبالكرام : شاهدا منً، فٌقول
: ألركانه أنطقً، قال: فٌختم على فٌه، فٌقال: قال" الكاتبٌن شهودا

بعدا لكن : فٌقول: قال" فتنطق بؤعماله ثم ٌخلى بٌنه وبٌن الكالم
رواه مسلم وعنده حدٌث آخر رواه " وسحقا، فعنكن كنت أناضل

الحارث والبزار بسند فٌه صالح المري  
رواه مسلم  : أبو هرٌرة/ 3
ال ٌصح هذا : رواه أحمد والترمذي وقال:  الحسن عن أبً هرٌرة/4

الحدٌث ألن الحسن لم ٌسمع أبا هرٌرة 
رواه الترمذي وابن ماجه  : عبد هللا بن عمرو بن العاص/  5

رواه أبو داود  : عابشة/ 6
رواه البٌهقً  : أبو سعٌد الخدري/ 7
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الحارث والبزار بسند فٌه عبد العزٌز : معاوٌة بن حكٌم عن أبٌه/ 8

بن أبان القشً 
الحارث بسند فٌه إبهام  : عبد هللا بن ٌزٌد عن أبٌه/ 9

رواه عبد بن حمٌد  : ابن عباس/ 10
واألحادٌث فً الباب كثٌرة جدا لكنها متباٌنة فاكتفٌنا بما ٌبرهن على 

  .تواتر الحدٌث وهللا أعلم
 

أحادٌث التوسل به صلى هللا علٌه وسلم فً حال حٌاته / "71ي
قال التقً : وقال" نظم المتناثر"تفرد بها الكتانً فً" الدنٌوٌة

هذا متواتر واألخبار طافحة وال ٌمكن ": شفاء السقام"السبكً فً

حصرها وقد كان المسلمون ٌفزعون إلٌه وٌستؽٌثون به فً جمٌع ما 
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر وإن كانت األخبار صحٌحة ثابتة "  نابهم

وكٌؾ ال وهو الرسول الحبٌب صلى هللا علٌه وسلم الذي ٌؤتٌه 
الوحً من عند ربه إال أنه صلى هللا علٌه وسلم كان كلما فزعوا إلٌه 

سؤل الحً القٌوم األبدي األزلً ودلهم على األعمال الصالحة و 
خاصة الصبلة بطهارتها وخشوعها وأنها المفتاح والصلة بٌن العبد 

وربه  كما علمهم سإال هللا جل وعبل بؤسمابه الحسنى واألعمال 
.  التعبدٌة الخالصة لوجهه جل وعبل

 
تفرد بها " أحادٌث التوسل به فً عرصات ٌوم القٌامة/"72ي 

ذكر التقً السبكً أٌضا فً : "وقال" نظم المتناثر"الكتانً فً 
شفاعته أنه مما قام علٌه اإلجماع وتواترت األخبار به، وقال 

وأما التوسل به صلى هللا علٌه وسلم : ما نصه" المواهب اللدنٌة"فً
فً عرصات القٌامة فمما قام علٌه االجماع وتواترت به األخبار فً 

، انظره فً الكبلم على زٌارة قبره صلى هللا ـه/ حدٌث  الشفاعة
قلت هذا الكبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر وقد تقدم " علٌه وسلم

.  تفصٌله فً حدٌث الشفاعة الكبرى الطوٌل فبل داعً لتكراره
 

شفاعتً ٌوم القٌامة حق فمن لم ٌإمن بها لم : "حدٌث/ 73ي 

ذكر : "وقال" نظم المتناثر" تفرد به  الكتانً فً " ٌكن من أهلها

 عن  ـ ٌعنً فً المعجمـالسٌوطً فً الجامع أنه أخرجه ابن منٌع 
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: زٌد بن أرقم بضعة عشر من الصحابة، قال المناوي فً شرحه

قلت هذا ال ٌكفً فً إثبات التواتر " ،ـه"/ ومن ثم أطلق علٌه التواتر
لكن سهل إطبلقه هنا كون أحادٌث الشفاعة مطلقا  أو فً المذنبٌن 

متواترة المعنى وقد أورد فً الجامع أٌضا حدٌث شفاعتً ألهل 
الكبابر من أمتً وفً لفظ آخر ألهل الذنوب من أمتً وفً آخر 

خٌرت بٌن الشفاعة وبٌن أن ٌدخل شطر أمتً الجنة فاخترت 
الشفاعة ألنها أعم وأكفى أترونها للإمنٌن المتقٌن ال لكنها للمذنبٌن 

جابر،  / 2أنس،  / 1: المتلوثٌن الخاطبٌن، وذكر األول من رواٌة
أبو  / 6كعب بن عجرة،  / 5ابن عمر،  / 4ابن عباس،  / 3

أبً موسى، وقال  / 8ابن عمر، / 7الدرداء، والثالث من الرواٌة 

السعد فً شرح النسفٌة بعد ذكر حدٌث شفاعتً ألهل الكبابر من 
قلت إن " وهو مشهور بل األحادٌث متواترة المعنى: أمتً ما نصه

كان ٌقصد بالشفاعة مطلقا فؤحادٌثها متواترة ثابتة لكن لم ٌتواتر 
منها إال الشفاعة الكبرى وقد تقدم تخرٌجه وأما الشفاعة للمذنبٌن 

أصحاب الكبابر من أمته فهً مشهورة صحٌحة وقد خرجناها فً 
إال أنها لم تبلػ عندنا حد " االشعاع واالقناع بمسابل االجماع"كتابنا 

التواتر وراجع إن شبت كتاب الحافظ المنذري فً الترؼٌب 
.  والترهٌب، وهللا أعلم 

 
ٌدخل الجنة سبعون ألفا : "قوله صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 227

عن أبً أمامة رضً هللا : ونص الحدٌث" بؽٌر حساب وال عقاب
إن هللا وعدنً أن ":عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

فقال ٌزٌد بن " ٌدخل الجنة من أمتً  سبعٌن الفا بؽٌر حساب
وهللا ما أولبك فً امتك إال كالذباب األصهب فً الذباب، : األخنس

فقد وعدنً سبعٌن ألفا مع : "فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
فما سعة حوضك ٌا : قال" كل ألؾ سبعٌن ألفا وزادنً ثالث حثٌات

 ـ ٌشٌر بٌده ـكما بٌن عدن وعمان وأوسع وأوسع : نبً هللا؟ قال
فما ماء حوضك ٌا نبً هللا؟ : قال" فٌه شعبان من ذهب وفضة: قال
أشد بٌاضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطٌب رابحة من : "قال

" المسك، من شرب منه شربة لم ٌظمؤ بعدها أبدا ولم ٌسود وجهه

رواه أحمد وابن حبان بنحوه وقد فضلنا هذا المتن على الحدٌث 
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المتفق علٌه الذي فٌه عكاشة للزٌادة التً ذكرها فً حدٌث ثوبان 

" قطؾ األزهار"أٌضا، قلت والحدٌث أخرجه السٌوطً فً 
:  والزبٌدي والكتانً و خرجناه

رواه البخاري ومسلم والطبرانً  : ابن عباس/ 1
أحادي "رواه البخاري ومسلم وابن قٌم الجوزٌة فً : أبو هرٌرة/ 2

"  األرواح
رواه مسلم وأحمد والطبرانً  : عمران بن حصٌن/ 3
رواه الترمذي والطبرانً والتبرٌزي عن أحمد وابن : أبو أمامة/ 4

ماجه  
رواه أحمد  : أبو بكر الصدٌق/ 5

رواه أحمد  : ابنه عبد الرحمن بن أبً بكر/ 6
رواه أحمد  : ابن مسعود/  7
رواه أحمد و مسلم  : جابر بن عبد هللا/ 8
رواه أحمد  : أبو أٌوب األنصاري/ 9

رواه أحمد  : ثوبان/ 10
رواه أحمد  : حذٌفة بن الٌمان/ 11
رواه البزار  : أنس/ 12
رواه البزار  : أبو سعٌد الخدري/ 13
رواه البزار  : رفاعة الجهنً/ 14
رواه البزار  : القلتان بن عاصم/  15

رواه البزار  : سمرة بن جندب/ 16
رواه الطبرانً  : عمرو بن حزم/ 17
رواه الطبرانً  : أبو مسعود األنصاري/ 18
رواه الطبرانً  : أسماء بنت أبً بكر/  19
رواه البخاري ومسلم والطبرانً وابن : سعٌد بن سعد الساعدي/ 20

" أحادي األرواح"قٌم فً
رواه أحمد  : عرابة الجهنً/ 21
رواه الطبرانً  : خباب بن األرت/ 22

 
فإنكم سترون ": قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث /  228 

 وعن " كما ترون القمر لٌلة البدر_  ٌعنً ٌوم القٌامة  ـربكم
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كنا جلوسا عند رسول هللا ": جرٌر بن عبد هللا رضً هللا عنه قال 

إنكم : "صلى هللا علٌه و سلم فنظر إلى القمر لٌلة البدر، فقال
سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون فً رإٌته، فإن 

استطعتم أن ال تؽلبوا عن صالة قبل طلوع الشمس وقبل ؼروبها 
نظم "متفق علٌه، والحدٌث تفرد الكتانً بذكره فً كتابه " فافعلوا

ذكره السعدي فً شرح النسفٌة وقال هو حدٌث : "وقال" المتناثر
مشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضً هللا عنهم، 

وقد نقله الشٌخ قاسم قطلوٌؽا الحنقً فً حواشٌه على المسابرة 
لشٌخه ابن الهمام وقال عقبه ما نصه، قلت أخذ هذا من الكفاٌة، قال 

وذكر الشٌخ  أبو عبد هللا محمد بن علً الحكٌم الترمذي رحمه : فٌها

هللا فً تصنٌؾ له، قال على صحة حدٌث الرإٌة رواه عدة من 
قلت و قد " أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم كلهم أبمة 

:  خرجناه كما ٌلً 
رواه البخاري و مسلم  : عدي بن حاتم  / 1
رواه مسلم و ابن ماجه و أبو بكر بن أبً شٌبة  : صهٌب  / 2
أبو سعٌد الخدري أن ناسا قالوا ٌا رسول هللا هل نرى ربنا ٌوم  / 3

هل : " القٌامة ؟ فقال رسول هللا صلى هللا صلى هللا علٌه و سلم 
ال ، ٌا رسول هللا ، : تضارون فً رإٌة القمر لٌلة البدر ؟ فقالوا 

ال ، : تضارون فً رإٌة الشمس لٌس دونها حجاب ؟ قالوا : قال 
"  فإنكم ترونه كذلك : قال 

تضامون : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أبو هرٌرة بلفظ / 4
فكذلك ال تضامون فً : ال، قال: فً رإٌة القمر لٌلة البدر؟ قالوا

رواه أحمد والدارمً وأبو داود وابن ماجه  " رإٌة ربكم ٌوم القٌامة

رواه مسلم موقوفا  : ابن عمر /  5
البللكابً عن أحمد وأبو داود وابن خرٌمة : علً بن أبً طالب / 6

وابن أبً عاصم  
انظره فً شرح السنة للبللكابً  : ابن عباس / 7
فً الصحٌحٌن وقد رواه ابن ماجه عن : أبو موسى األشعري / 8

أبً بكر بن عبد هللا بن قٌس األشعري 

رواه الدارقطنً وله آخر فً الشفاعة الطوٌل عند : أنس / 9
الصحٌحٌن  
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رواه البللكابً عن الدارمً وابن خزٌمة : عمار بن ٌاسر / 10

وأحمد  
رواه البللكابً فً شرح السنة  : ابن مسعود / 11
رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن : جرٌر بن عبد هللا /  12

ماجه  
انظره فً البللكابً فً شرح السنة  : معاذ بن جبل / 13
رواه الدارمً والدارقطنً  : أبو بكر الصدٌق / 14
رواه أحمد والدارمً والدارقطنً والحاكم وابن : زٌد بن ثابت / 15

أبً عاصم  
رواه مسلم وابن ماجه  : جابر بن عبد هللا / 16

رواه أحمد وأبو داود وابن أبً عاصم : أبو أمامة الباهلً /  17
والبللكابً  

رواه أبو داود وابن ماجه والبللكابً  : أبو رزٌن العقٌلً / 18
رواه أحمد وابن أبً عاصم والبللكابً  : عبادة بن الصامت / 19
رواه أحمد والدارقطنً وابن أبً عاصم : فضالة بن عبٌد / 20

والبللكابً  
رواه أحمد وابن أبً عاصم والبللكابً  : أبً بن كعب / 21
رواه البللكابً بسند ضعٌؾ  : حذٌفة / 22
الكتانً فً نظم المتناثر  : برٌدة األسلمً / 23
الكتانً فً نظم المتناثر  : أبو برزة / 24

الكتانً فً نظم المتناثر  : كعب بن عجرة / 25
الكتانً فً نظم المتناثر  : ابن عمرو / 26
الكتانً فً نظم المتناثر  : عابشة /  27
رواه الكتانً فً نظم المتناثر  : ثوبان / 28
رواه الكتانً فً نظم المتناثر  : عمارة بن روٌة الثقفً / 29
الزبٌدي فً جزء والكتانً فً نظم : عبد هللا بن الحارث / 30

المتناثر  
رواه البللكابً فً شرح السنة  : رجل من الصحابة /  31

لوابح األنوار البهٌة شرح "ونقل السفارٌنً فً كتابه  :قال الكتانً

أخرج البللكابً فً شرح السنة من طرٌق  :"قال" الدرة المضٌة
عندي سبعة : سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: مفضل بن عسال قال
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/ 1: عشر حدٌثا فً الرإٌة كلها صحاح وقد ورد ذلك من حدٌث

حذٌفة بن / 5جرٌر البجلً، / 4جابر، / 3أنس، / 2الصدٌق، 
/ 9عبادة بن الصامت، / 8صهٌب، / 7زٌد بن ثابت، / 6الٌمان، 

لقٌط بن عامر،  / 12ابن مسعود،  / 11ابن عمر، / 10ابن عباس، 
عدي بن حاتم، / 15علً بن أبً طالب، / 14أبً رزٌن، / 13
أبً سعٌد الخدري / 18فضالة بن عبٌد، / 17عمار بن ٌاسر، / 16
برٌدة بن الحصٌب رضً هللا / 20أبً موسى األشعري ، / 19، 

قلت لعل الكتانً نقله من شرح السنة للبللكابً " عنهم أجمعٌن
أصول اعتقاد أهل السنة "،  فقد قال فً كتاب ـ ه418المتوفى سنة 

روى ذلك من الصحابة أبو بكر، وعلً بن أبً طالب، ": "والجماعة

وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عباس، وابن 
عمر، وأبو أمامة، ومعاوٌة، وأبو هرٌرة، وجابر، وأنس بن مالك، 

وعمار بن ٌاسر، وزٌد بن ثابت، وفضالة بن عبٌد، ورجل من 
 .فتبٌن تواتر الحدٌث بالنسبة للجمٌع  وهللا  أعلم" الصحابة

  
عدم تخلٌد المإمن العاصً فً النار وخروج ":  أحادٌث/ 74ي ـ 

تفرد بها الكتانً فً " من كان فً قلبه مثقال ذرة من إٌمان منها

ذكر السٌوطً وؼٌره أنها متواترة، وفً : "وقال" نظم المتناثر"
وأما العصاة من المإمنٌن فاألحادٌث فً : "مطالع المسرات ما نصه

عدم تخلٌد العاصً المإمن فً النار زابدة على حد التواتر، قال 

فقد روٌناها من حدٌث : البذور السافرة"الحافظ الجبلل السٌوطً فً
األزهار المتناثرة فً "أكثر من أربعٌن صحابٌا وسقناها فً كتابنا 

، ولعله ٌرٌد به األصل وأما المختصر الذي ـه" األخبار المتواترة
ننقل عنه فلم نر هذا الحدٌث فٌه، وفً رسالة الفرقان البن تٌمٌة ما 

وقد تواتر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه ٌخرج منها، : نصه
وفً عمدة " ٌعنً من النار، من كان فً قلبه مثقال ذرة من إٌمان

األدلة القطعٌة قد دلت عند أهل السنة والجماعة أن طابفة من  القاري
، و فً ـه/ عصاة الموحدٌن ٌعذبون ثم ٌخرجون من النار بالشفاعة 

الترمذي بعد إٌراد حدٌث عبادة بن الصامت من شهد أن ال إله إال 

قال أبو : " هللا وأن محمدا رسول هللا حرم هللا علٌه النار ما نصه
عٌسى ووجه هذا الحدٌث عند بعض أهل العلم التوحٌد سٌدخلون 
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الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم ال ٌدخلون فً النار وقد روي 

عن عبد هللا بن مسعود، وأبً ذر، وعمران بن حصٌن، وجابر بن 
عبد هللا، وابن عباس، وأبً سعٌد الخدري، وأنس بن مالك، عن 
النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال سٌخرج قوم من النار من أهل 

."  التوحٌد وٌدخلون الجنة
 

الحسنى الجنة والزٌادة النظر إلى وجه ":أحادٌث / 75ي ـ 
فً شرح : "وقال" نظم المتناثر "تفرد به الكتانً فً " الرحمن

كعب بن / 2أبً موسى، / 1: المواهب جاء مرفوعا من حدٌث
أبً هرٌرة، / 6أنس، / 5أبً بن كعب، / 4ابن عمر، / 3عجرة، 

وجاء موقوفا على الصدٌق، وحذٌفة، وابن عباس، وابن مسعود، 
: وجاء عن جماعة من التابعٌن كما بسطوه فً البذور وقال البٌهقً

هذا تفسٌر قد استفاض واشتهر فٌما بٌن الصحابة والتابعٌن ومثله ال 
عندي سبعة عشر حدٌثا كلها : ٌقال إال بتوقٌؾ وقال ٌحً بن معٌن

صحاح وزاد علٌه فً البذور اثنٌن وساق ألفاظ الجمٌع عازٌا 
إنها بلؽت مبلػ التواتر عندنا معشر أهل : لمخرجٌهم، وقالت

، قلت األحادٌث فً هذا الباب مشهورة وٌإٌدها قوله جل ـه/ الحدٌث
 وأما فٌما ٌخص *{  وجوه ٌومبذ ناضرة إلى ربها ناظرة* }: وعبل

بتواترها ففٌه نظر، بل قد ٌكتفً الحدٌثً صاحب النفس الطوٌلة فً 
التخرٌج بالقول بصحتها وشهرتها دون الحكم علٌها بالتواتر وهللا 

. أعلم
 
 

" نظم المتناثر" تفرد بها الكتانً فً" الكوثر": أحادٌث/  76ي  ـ 

قال الحافظ عماد الدٌن بن كثٌر تواترت من طرق تفٌد القطع :"وقال
قلت هذا ال ٌثبت به التواتر ثم إن " عند كثٌر من أبمة الحدٌث

األحادٌث التً ورت فً الكوثر تقدمت فً حدٌث الحوض فبل داعً 
.  إلى تجزبة الحدٌث، وهللا أعلم

 
: ونص الحدٌث" الهرج والفتن فً آخر الزمان":حدٌث/   ـ229 

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
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ال تقوم الساعة حتى تقتتل فبتان عظٌمتان ٌكون بٌنهما  ":قال

مقتلة عظٌمة، دعواهما واحدة، وحتى ٌبعث دجالون كذابون، 
قرٌب من ثالثٌن، كلهم ٌزعمون أنه رسول هللا، وحتى ٌفٌض 
العلم، وتكثر الزالزل، وٌتقارب الزمان، وتظهر الفتن، وٌكثر 

الهرج وهو القتل، وحتى ٌكثر فٌكم المال فٌفٌض حتى ٌهم رب 
ال أرب : المال من ٌقبل صدقته، وحتى ٌعرضه فٌقول الذي ٌعرضه

لً به، وحتى ٌتطاول الناس فً البنٌان، وحتى ٌمر الرجل بقبر، 
ٌا لٌتنً مكانه، وحتى تطلع الشمس من مؽربها، فإذا : فٌقول

ال ٌنفع نفسا إٌمانها }طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعٌن، فذلك حٌن 
ولتقومن الساعة  {لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فً إٌمانها خٌرا

وقد نشر الرجالن ثوبهما بٌنهما، فال ٌتباٌعان، ولتقومن الساعة 
وقد انصرؾ الرجل بلبن لقحته فال ٌطعمه، ولتقومن الساعة وهو 

ٌلٌط حوضه فال ٌسقً فٌه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى 
متفق علٌه وهذا لفظ مسلم، والحدٌث تفرد به " فٌه فال ٌطعمها

سبق أن الجبلل السٌوطً فً : وقال" نظم المتناثر"الكتانً فً 
قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به " ٌعدها من المتواتر" إتمام الدراٌة"

االشعاع واالقناع "التواتر، لكن الحدٌث متواتر خرجناه  فً كتابنا 
  :كما ٌلً" بمسابل االجماع

رواه أحمد والبخاري ومسلم واالسماعٌلً وابن أبً : أبو هرٌرة/  1
شٌبة  

رواه أحمد والبخاري وابن ماجه والطبرانً  : أبو موسى /  2
رواه البخاري  : عبد هللا /  3
رواه مسلم  : أبو بكرة / 4
رواه مسلم  : معقل بن ٌسار /  5
رواه الطبرانً  : ابن مسعود/ 6
رواه أحمد والطبرانً بسند حسنه ابن حجر : خالد بن الولٌد /  7

ورواه أبو ٌعلى  
رواه أبو داود  : عن ٌونس بن ٌزٌد: عبسة بن خالد /  8
رواه أحمد وأبو داود  : أبو وابل / 9

رواه أحمد وعنه الهٌثمً  : حذٌفة بن الٌمان/  10
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ورواه ؼٌرهم كثر، إنما أتٌنا بما ٌبرهن على تواتر الحدٌث، وهذا 

مما أخبر به الهادي األمٌن من المؽٌبات التً نعٌشها فً أٌامنا هذه، 
وهو ٌإكد ألن مل ذكر من أمور خاصة منها الهرج وهو كثرة القتل 

 .وهللا أعلمالؽٌب األخرى آتٌة 
 
وإذا وقع القول *  }:  قال جل وعبل" خروج الدابة":حدٌث/ 230 

علٌهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم إن الناس كانوا بآٌاتنا 
وأخرج مسلم عن عبد هللا بن عمرو  [82: النمل] {* ال ٌوقنون

حفظت من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":رضً هللا عنهما قال
: حدٌثا لم أنسه بعد، سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

إن أول اآلٌات خروجا طلوع الشمس من مؽربها، وخروج الدابة "
على إثرها  على الناس ضحى وأٌهما كانت فٌمن صاحبتها فاألخرى

: عن: وقال" نظم المتناثر"قلت والحدٌث تفرد به الكتانً فً " قرٌبا

حذٌفة بن أسٌد، / 4أنس، و  / 3وابن عمرو، و / 2أبً هرٌرة،  / 1
سلمان وؼٌرهم،  / 7أبً أمامة، و  / 6حذٌفة بن الٌمان، و  / 5و 

وإذا وقع القول علٌهم  }وقد دل علٌه أٌضا نص الكتاب فً قوله 
وانعقد االجماع علٌه وإجماع  {أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم 

قلت لٌس هكذا أٌها الحافظ الجلٌل ٌحكم على الحدٌث " العلماء
:  بالتواتر، ولقد بٌنا تواتره كما ٌلً

روى حدٌثه أحمد وأبو داود الطٌالسً ومسلم : أبو هرٌرة / 1

والترمذي وابن ماجه  ونعٌم بن حماد وابن حوص وابن المنذر 
  .وابن أبً حاتم والحاكم وابن مردوٌه والبٌهقً فً البعث

رواه مسلم وابن أبً شٌبة  : ابن عمرو / 2
رواه ابن ماجه  : أنس / 3
رواه أحمد والطٌالسً وابن ماجه ونعٌم بن : حذٌفة بن أسٌد /  4

حماد وابن حوص وابن المنذر وابن أبً حاتم والحاكم وصححه 
البٌهقً فً البعث  

رواه مسلم  : حذٌفة بن الٌمان / 5
رواه أحمد وابن مردوٌه  : أبو أمامة / 6

رواه ابن ماجه  : برٌدة / 7
رواه مسلم وعبد بن حمٌد وابن مردوٌه  : ابن عمر / 8
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رواه عبد الرزاق وسعٌد بن منصور ونعٌم : ابن عباس موقوفا / 9

بن حماد وعبد بن حمٌد وابن المنذر وابن أبً حاتم  
: ابن مسعود / 12سلمان الفارسً،  / 11حذٌفة بن أسٌد، و  / 10

"  نظم المتناثر"ذكرهم الكتانً فً 
 
 تفرد  به الكتانً " خروج ٌاجوج وماجوج": حدٌث/  ـ231 

/ 3حذٌفة،  / 2ابن مسعود،  / 1: عن: وقال" نظم المتناثر"فً
أبً هرٌرة، وقد دل علٌه  / 5أبً سعٌد،  / 4النواس بن سمعان، 
حتى إذا فتحت ٌاجوج وماجوج وهم من كل "}أٌضا نص الكتاب 

وانعقد علٌه إجماع العلماء وتواتر هذه الثبلثة تقدم   {"حدب ٌنسلون

قلت ما هكذا ٌحكم على حدٌث " فً كبلم األبً فً شرح مسلم 
عن زٌنب بنت جحش : ونص الحدٌث: بالتواتر، مع أننا بٌنا تواتره

رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم دخل علٌها فزعا 
ال إله إال هللا، وٌل للعرب من شر قد  اقترب، فتح الٌوم من ":ٌقول

اإلبهام والتً تلٌها، : ردم ٌاجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بؤصبعه
نعم، إذا كثر : ٌا رسول هللا، أنهلك وفٌنا الصالحون؟ قال: فقلت

رواه أحمد والبخاري ومسلم وقد اخترت هذا المتن لقصره " الخبث

وسنذكر بعضه فً الدجال، وعٌسى، والمهدي، وقد خرجناه كما 
:  ٌلً
النواس بن سمعان وحدٌثه طوٌل أخرجه مسلم وؼٌره   / 1

رواه ابن حبان  : ابن مسعود / 2
رواه ابن عدي وابن أبً حاتم والطبرانً وابن مردوٌه : حذٌفة / 3

ورماه ابن حجر بالضعؾ الشدٌد  
روى حدٌثه البخاري وؼٌره  : أبو هرٌرة / 4
رواه البخاري ومسلم وأحمد  : زٌنب بنت جحش / 5
رواه ابن أبً حاتم وابن مردوٌه والحاكم  : ابن عمرو / 6
رواه النسابً  : أوس / 7
رواه عبد بن حمٌد  : عبد هللا بن سبلم / 8
ابن ابً حاتم  : كعب / 9

رواه ابن أبً حاتم والحاكم وضعفه ابن حجر  : ابن عباس / 10
ابن مردوٌه وكذلك السدي  : قتاد وسعٌد بن بشٌر / 12و  / 11
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رواه مسلم وابن ماجه  : حذٌفة بن أسٌد / 13

رواه  الكتانً فً نظم المتناثر  : أبو سعٌد / 14
قالوا ٌا ذا القرنٌن إن ٌاجوج وماجوج مفسدون }:وقال جل وعبل

 {فً االرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بٌننا وبٌنهم سدا

 [ 90 :الكهؾ]
 

" خروج المهدي الموعود المنتظر الفاطمً": أحادٌث/  ـ232

: ابن مسعود/ 1:وقال" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً 
أخرجه : أم سلمة/ 2أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، 
علً بن أبً / 3أبو داود وابن ماجه والحاكم فً المستدرك، و 

: أبً سعٌد الخدري/ 4أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، : طالب
قلت ما هكذا ٌحكم على الحدٌث بالتواتر " أخرجه أحمد وأبو داود

:  أٌها الحافظ الكبٌر، وقد حكمنا علٌه بالتواتر وخرجناه كما ٌلً
عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا ـ 1

من الدنٌا إال ٌوم واحد لطول هللا ذلك  ٌبق لو لم»: علٌه وسلم قال
أهل بٌتً، ٌواطا اسمه  الٌوم حتى ٌبعث هللا فٌه رجال منً، أو من

ملبت ظلما  أبٌه اسم أبً ٌمؤل األرض قسطا وعدال كما اسمً واسم
أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه والحاكم فً « وجورا

. المستدرك وصححه ووافقه الذهبً
عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا ـ 2

فً آخر أمتً المهدي ٌسقٌه هللا الؽٌث  ٌخرج»: علٌه وسلم قال
وتكثر الماشٌة وتعظم  تخرج األرض نباتها وٌعطً المال صحاحا

أبشركم »وفً رواٌة«األمة بعٌش سبعا أو ثمانٌا، ٌعنً حججا
بالمهدي، ٌبعث على اختالؾ من الناس وزالزل فٌمؤل األرض 
قسطا وعدال،كما ملبت جورا وظلما ٌرضى عنه سكن السماء 

: ما صحاحا؟ قال: رجل وسكن األرض، ٌقسم المال صحاحا فقال له
علٌه  وٌمؤل هللا قلوب أمة محمد صلى هللا: بالسوٌة بٌن الناس، قال

من له فً مال حاجة؟ فما : وسلم حتى ٌؤمر منادٌا فٌنادي فٌقول
ابت السندان ٌعنً الخازن، فقل : ٌقوم من الناس إال رجل فٌقول

حتى إذا : أحث: ماال، فٌقول له إن المهدي ٌؤمرك أن تعطٌنً: له
أو عجز عنً  كنت أجشع أمة محمد نفسا: حجزه وأبرزه ندم فٌقول
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إنا ال نؤخذ شٌبا : فٌرده فال ٌقبل منه، فٌقال له: ما وسعهم؟ قال

فٌكون كذلك سبع سنٌن أو ثمانً سنٌن أو تسع سنٌن، ثم ، أعطٌناه
أخرجه أحمد ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم « بعده ال خٌر فً العٌش

حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ووافقه الذهبً وله رواٌة : وقال
 أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو ٌعلى

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عن جابر رضً هللا عنه قالـ 3
تعال صل بنا : مرٌم فٌقول أمٌرهم المهدي ٌنزل عٌسى ابن»: وسلم

أخرجه  «هذه األمة هللا أمٌر بعض تكرمة ال، إن بعضكم: فٌقول

أحمد ومسلم واستدل به ابن قٌم الجوزٌة فً المنار المنٌؾ فً 
 . وصححه «الصحٌح والضعٌؾ

قال رسول هللا صلى هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قالـ 4
بٌن الركن والمقام، ولن ٌستحل البٌت إال  ٌباٌع لرجل»:علٌه وسلم

ثم تؤتً الحبشة ، أهله فإذا استحلوه فال تسؤل عن هلكة العرب
 «كنزه وهم الذٌن سٌخرجون فٌخربونه خرابا ال ٌعمر بعده أبدا،

رواه اإلمام أحمد وأبو ٌعلى والبزار والطبرانً فً األوسط كما 
أخرج البخاري ومسلم عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 «.منكم كٌؾ أنتم إذا نزل ابن مرٌم فٌكم وإمامكم»:قال
لو لم "وعن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه ـ مرفوعا ـ بلفظ ـ 5

ٌوم لبعث هللا رجال من أهل بٌتً ٌملإها عدال،  ٌبق من الدهر إال
من الدنٌا إال ٌوم لبعث هللا  لو لم ٌبق"وفً لفظ " كما ملبت جورا

أخرجه أحمد فً " عدال كما ملبت جورا ٌملإها عز وجل رجال منا

المسند برجال موثقون كما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن أبً 
 . شٌبة بسند فٌه كبلم وله رواٌة رواها البخاري وأبو داود

المهدي منا أهل البٌت ٌصلحه هللا فً ": وفً رواٌة فً مسند أحمد
 الحدٌث" لٌلة

ٌصلحه هللا فً لٌلة واحدة  "(5/180)وعلق علٌه القاري فً المرقاة 
واحدة من اللٌل، حٌث ٌتفق على خبلفته أهل الحل  أو فً ساعة

والعقد فٌها، وهذا معناه قطعا أن المهدي لن ٌعرؾ نفسه أنه 
المهدي حتى ٌباٌعه الناس، ولٌس قطعا بطالب للخبلفة وال ظانا 

 ".ألهلٌته لها، ولذلك ٌباٌعه الناس وهو كاره
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أخرج حدٌثه أحمد وابن ماجه والحاكم فً : ثوبان رضً هللا عنهـ 6

المستدرك وقال صحٌح على شرط الشٌخٌن ووافقه الذهبً وطعن 
 .فٌه ابن الجوزي ورد علٌه ابن حجر

 أخرجه البزار والطبرانً فً األوسط : قرة بن إٌاس المزنًـ 7
 . أخرجه ابن ماجه والطبرانً: عبد هللا بن الحارثـ 8
 . أخرج حدٌثه الروٌانً: حذٌفة بن الٌمانـ 9

 أخرج حدٌثه أبو نعٌم فً أخبار المهدي: ابن عباسـ 10
 أخرج حدٌثه الدارقطنً فً األفراد: عثمانـ 11
 أخرج حدٌثه الطبرانً فً المعجم الكبٌر : أبو أمامةـ 12
 . أخرج حدٌثه الدارقطنً فً األفراد: عمار بن ٌاسرـ 13

 أخرج حدٌثه الطبرانً فً الكبٌر : جابر بن ماجد الصدفًـ 14
 أخرج حدٌثه الطبرانً فً الكبٌر : ابن عمرـ 15
 أخرج حدٌثه الطبرانً فً األوسط :  طلحة بن عبٌد هللاـ 16
 أخرج حدٌثه ابن ماجه :  أنس بن مالكـ 17
 أخرج حدٌثه ابن ماجه : عبد الرحمن بن عوؾـ 18
 أخرج حدٌثه أبو عمرو الدانً فً سننه : عمران بن حصٌنـ 19
أخرج حدٌثها أحمد ومسلم والنسابً والحاكم وصححه : حفصة ـ 20

 ووافقه الذهبً 
أخرج حدٌثها أحمد والترمذي وابن ماجه وقال : صفٌةـ 21

 . حدٌث حسن صحٌح: الترمذي

 . أخرج حدٌثه ابن ماجه: عبد هللا بن الحرثـ 22
وأخٌرا حدٌث أم سلمة رضً هللا عنها أخرجه أحمد وأبو داود ـ 23

والحاكم وصححه، ومن صٌؽه كما فً سنن أبً داود عن النبً 
عند موت خلٌفة فٌخرج  ٌكون اختالؾ": صلى هللا علٌه وسلم قال

 إلى مكة فٌؤتٌه ناس من أهل مكة رجل من أهل المدٌنة هاربا
فٌخرجونه وهو كاره فٌباٌعونه بٌن الركن والمقام وٌبعث إلٌه من 
أهل الشام فٌخسؾ بهم بالبٌداء بٌن مكة والمدٌنة فإذا رأى الناس 

العراق فٌباٌعونه بٌن الركن  ذلك أتاه أبدال الشام وعصابب أهل
بعثا  والمقام ثم ٌنشؤ رجل من قرٌش أخواله كلب فٌبعث إلٌهم

فٌظهرون علٌهم وذلك بعث كلب والخٌبة لمن لم ٌشهد ؼنٌمة كلب 
وٌعمل فً الناس بسنة نبٌهم صلى هللا علٌه وسلم  فٌقسم المال
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فٌلبث سبع سنٌن ثم ٌتوفى  وٌلقى اإلسالم بجرانه فً األرض

أخرجه " تسع سنٌن"وفً رواٌة أخرى ، "وٌصلً علٌه المسلمون

ما رواه : أبو داود وسكت علٌه وضعفه األلبانً، وله طرق منها
حدثنا علً بن حمشاذ العدل ثنا إبراهٌم : قال" المستدرك"الحاكم فً 

بن الحسٌن الهمذانً ثنا عمر بن عاصم الكبلبً ثنا أبو العوام 
القطان ثنا قتادة عن أبً الخلٌل عن عبد هللا بن الحارث عن أم سلمة 

 ٌباٌع": قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنها قالت
لرجل من أمتً بٌن الركن والمقام كعدة أهل بدر، فٌؤتٌه عصب 

فٌؤتٌهم جٌش من الشام، حتى إذا كانوا  العراق وأبدال الشام
أخواله كلب، ، بالبٌداء خسؾ بهم ثم ٌسٌر إلٌه رجل من قرٌش

ؼنٌمة  ٌومبذ من خاب من وكان ٌقال إن الخابب: فٌهزمهم هللا قال
حدثنا ٌعقوب بن : وروى الطبرانً فً المعجم الكبٌر قال" كلب

إسحاق المخرمً ثنا عفان بن مسلم ثنا عمران القطان عن قتادة عن 
قال رسول : أبً الخلٌل عن عبد هللا بن الحارث عن أم سلمة قالت

عدة أهل  ٌباٌع لرجل بٌن الركن والمقام:" هللا صلى هللا علٌه وسلم
بدر فٌؤتٌه عصابب أهل العراق وأبدال الشام فٌؽزوهم جٌش من 

حتى إذا كانوا بالبٌداء خسؾ بهم ٌؽزوهم رجل من  قبل الشام
فكان ٌقال الخابب من خاب  قرٌش أخواله كلب فٌلتقون فٌهزمهم

دخل الحارث بن أبً ربٌعة : قلت وفً رواٌة مسلم" من ؼنٌمة كلب

وعبد هللا بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المإمنٌن فسؤالها 

: عن الجٌش الذي ٌخسؾ به وكان ذلك فً أٌام ابن الزبٌر، فقالت
إلٌه  ٌعوذ عابذ بالبٌت فٌبعث): قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

األرض خسؾ بهم فقلت ٌا رسول هللا  بعث فإذا كانوا ببٌداء من
ولكنه ٌبعث ٌوم  ٌخسؾ به معهم: كارها، قال كان فكٌؾ بمن

 . هً ببٌداء المدٌنة: وقال أبو جعفر" القٌامة على نٌته

قلت وهكذا ٌتبٌن تواتر حدٌث المهدي تواترا معنوٌا وبالتالً وجوب 
اإلٌمان به وجٌه ألنه ٌفٌد العلم إال أن العمل به متوقؾ على حقابق 

وردت فً هذا الحدٌث األخٌر وهو أن المهدي سٌفر من المدٌنة إلى 
مكة، ٌتبع ذلك جٌش ٌنطلق من الشام ٌبحث عنه فٌخسؾ به، ثم 

تؤتً جماعة كعدة أهل  بدر ٌفرضون علٌه بٌعتهم بٌن الركن ومقام 
وكذلك ٌكون اسمه . إبراهٌم ثم ٌؤتً جٌش رجل قرٌش وأخواله كلب
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ٌواطا اسم النبً صلى هللا علٌه وسلم كما ٌواطا اسم أبٌه اسم أبً 

النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌكون اسمه محمد بن عبد هللا أو أحمد 
بن عبد هللا، فهذه حقابق أو عناصر ضرورٌة للتمٌٌز بٌن المهدي 

.  المفتري والمهدي الحقٌقً
الحاوي "قلت وقد خصص له السٌوطً نقلة أو فصبل فً كتابه 

كما صرح " العرؾ الوردي فً أخبار المهدي: "بعنوان" للفتاوي
منهاج السنة النبوٌة فً "شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة بتواتره فً كتابه 

قلت وهذا من أبلػ التواتر المعنوي " الرد على الرافضة والجهمٌة
.  ألننا لم نستوؾ جمٌع طرق الحدٌث

 

تفرد الكتانً بهذا " خروج المسٌح الدجال": أحادٌث/ ـ233 

إنها واردة من طرق كثٌرة  : "وقال" نظم المتناثر"به االحدٌث فً كت
صحٌحة عن جماعة كثٌرة من الصحابة، وفً التوضٌح للشوكانً 

منها مابة حدٌث وهً فً الصحاح والمعاجم والمسانٌد والتواتر 
أخبار الدجال : "ٌحصل بدونها فكٌؾ بمجموعها، وقال بعضهم

تحتمل مجلدات وقد أفردها ؼٌر واحد من األبمة بالتؤلٌؾ وذكر 
الذٌن ٌجادلون فً * }:جملة وافرة منها فً الدر المنثور لدى قوله

اآلٌة،  {*آٌات هللا بؽٌر سلطان أتاهم إن فً صدورهم إال كبر 

قلت هذا الكبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر أٌها الحافظ " فراجعه
الموقر إال أن الحدٌث بٌنا تواتره وبٌنا أن ألفاظه متباٌنة جدا، فمنها 

انطلقت مع أبً مسعود : الحدٌث الذي رواه ربحً بن حراش قال
األنصاري إلى حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنهما، فقال له أبو 

مسعود، حدثنً ما سمعت من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن 
إن الدجال ٌخرج وإن معه ماء ونار، فؤما الذي ": الدجال، فقال

ٌراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي ٌراه الناس نارا، ماء بارد 
، "عذب، فمن أدركه منكم، فلٌقع فً الذي ٌراه نارا، فإنه ماء عذب

 متفق علٌه  "وأنا سمعته: قال أبو مسعود
قال رسول هللا صلى : وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال

ٌخرج الدجال فً أمتً فٌمكث أربعٌن، ال أدري ": هللا علٌه وسلم

أربعٌن ٌوما، أربعٌن شهرا، أربعٌن عاما، فٌبعث هللا عٌسى ابن 
مرٌم صلى هللا علٌه وسلم، فٌطلبه فٌهلكه، ثم ٌمكث الناس سبع 
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سنٌن لٌس بٌن اثنٌن عداوة، ثم ٌرسل هللا عز وجل، رٌحا باردة 

من قبل الشام، فال ٌبقى على وجه األرض أحد فً قلبه مثقال ذرة 
من خٌر أو إٌمان إال قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل فً كبد جبل 

لدخلته علٌه حتى تقبضه، فٌبقى شرار الناس فً خفة الطٌر 
وأحالم السباع ال ٌعرفون معروفا وال ٌنكرون منكرا، فٌتمثل لهم 

فما تؤمرنا؟ فٌؤمرهم : الشٌطان،فٌقول أال تستجٌبون؟ فٌقولون
بعبادة األوثان، وهم فً ذلك دار رزقهم، حسن عٌشهم، ثم ٌنفخ 
فً الصور، فال ٌسمعه أحد إال أصؽى لٌتا ورفع لٌتا، وأول من 

ٌسمعه رجل ٌلوط حوض إبله، فٌصعق وٌصعق الناس، ثم ٌرسل 
 مطرا كؤنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد ـ أو قال ٌنزل هللا  ـهللا

ٌا أٌها : الناس، ثم ٌنفخ فٌه أخرى فإذا هم قٌام ٌنظرون، ثم ٌقال
أخرجوا بعث : الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسإولون، ثم قال

من كل ألؾ تسعمابة وتسعة وتسعٌن، : من كم؟ فٌقال: النار، فٌقال
رواه "فذلك ٌوم ٌجعل الولدان شٌبا، وذلك ٌوم ٌكشؾ عن ساق

:  مسلم فالحدٌث تواتره معنوي وألفاظه متباٌنة، وقد خرجناه كما ٌلً
رواه البخاري ومسلم  : أبو مسعود األنصاري /  1
رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه  : حذٌفة بن الٌمان / 2
رواه مسلم وابن : النواس بن سمعان الكبلبً فً حدٌث طوٌل / 3

ماجه  
رواه مسلم  : عبد هللا بن عمرو بن العاص / 4

رواه مسلم  : أنس بن مالك / 5
رواه مسلم  : أم شرٌك / 6
رواه مسلم  : عمران بن حصٌن / 7
رواه البخاري ومسلم  : أبو سعٌد الخدري / 8
رواه البخاري ومسلم وابن ماجه  : المؽٌرة بن شعبة / 9

رواه البخاري ومسلم  : أبو هرٌرة / 10
رواه البخاري ومسلم  : ابن عمر / 11
رواه البخاري  : أبو بكرة /  12
رواه أبو داود الطٌالسً وأحمد ومسلم : حذٌفة بن أسٌد / 13

واألربعة  
رواه أحمد ومسلم  : نافع بن عتبة / 14
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رواه ابن ماجه  : أبو أمامة الباهلً / 15

رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد : أبو بكر الصدٌق / 16   
" إن الشٌطان ٌخرج من أرض ٌقال لها خراسان": بلفظ

 رواه البخاري فً التارٌخ : أبً بن كعب / 17 
  
نزول سٌدنا عٌسى علٌه السالم قرب الساعة ":حدٌث/  ـ234 

وعلق " نظم المتناثر "تفرد بذكره  الكتانً فً "  وحكمه فً الناس

قال األبً فً شرح مسلم فً الكبلم على أحادٌث : "علٌه قاببل
قلت هذا كبلم مجمل ال " األشراط عشرة والمتواتر منها خمسة 

ٌثبت به الحكم على الحدٌث بالتواتر ٌا شٌخنا الحافظ المحترم مع 

:  أننا نقول بتواتره حٌث خرجناه كما ٌلً
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : أبو هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 1

والذي نفسً بٌده، لٌوشكن أن ٌنزل فٌكم ابن مرٌم حكما ": وسلم
مقسطا، فٌكسر الصلٌب، وٌقتل الخنزٌر وٌضع الجزٌة، وٌفٌض 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود " المال حتى ال ٌقبله أحد

والترمذي، وله طرٌق رواها أحمد وابن الجارود وابن ماجه وابن 
  .حبان وابن أبً شٌبة، وآخر عند الطبرانً

رواه مسلم وله آخر عند ابن أبً : عبد هللا بن عمرو بن العاص /2
حاتم فً التفسٌر  

رواه مسلم  : النواس بن سمعان فً حدٌثه الطوٌل / 3

رواه مسلم  : جابر بن عبد هللا /  4
رواه البخاري فً تارٌخه والحاكم  : أنس بن مالك /  5
  .رواه أحمد والطٌالسً ومسلم واألربعة: حذٌفة بن أسٌد /  6
رواه الحاكم  : عثمان بن عفان /  7
رواه الطبرانً  : أوس بن أوس / 8
رواه أبو داود الطٌالسً  : ابن عباس / 9

رواه الحاكم  : عبد هللا بن مسعود / 10
قال رسول هللا صلى هللا علٌه ":فظلرواه أحمد ب: عابشة / 11

الحدٌث " ٌخرج الدجال فٌنزل عٌسى علٌه السالم فٌقتله: وسلم

باختصار  
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قال رسول هللا : رواه مسلم والحاكم بلفظ: عبد هللا بن عمر / 12
ٌخرج الدجال فٌلبث فً أمتً أربعٌن ثم ٌبعث ":صلى هللا علٌه وسلم

هللا عٌسى فٌطلبه حتى ٌهلكه ثم ٌبقى الناس بعده سبع سنٌن لٌس 
بٌن اثنٌن عداوة ثم ٌبعث هللا رٌحا باردة تجٌا من قبل الشام فال 

تدع أحدا فً قلبه ذرة من إٌمان إال قبضت روحه حتى لو أن 
لدخلت علٌه حتى تقبضه ثم ٌبقى شرار  كبد جبل أحدكم دخل فً

 الحدٌث " الناس فٌجٌبهم الشٌطان

اإلذاعة لما "وقال السٌد محمد الصدٌق حسن الهندي فً كتابه : قلت
األحادٌث فً نزوله علٌه : "ما نصه"كان وما ٌكون بٌن ٌدي الساعة

السبلم كثٌرة، ذكر الشوكانً منها  تسعة وعشرٌن ما بٌن الصحٌح 

والحسن والضعٌؾ ثم قال منها ما هو مذكور فً أحادٌث المهدي 
وجمٌع ما سقناه بالػ حد التواتر كما ال ٌحفى : إلى أن قال.. المنتظر

 ."على من له فضل اإلطبلع
 
هل *}: قال تعالى" طلوع الشمس من مؽربها":أحادٌث /   ـ235 

و ٌؤتً ربك أو ٌؤتً بعض آٌات ربك أتٌهم الملبكة أٌنظرون إال أن ت
ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربك ال ٌنفع نفسا إٌمانها لم تكن آمنت من 

 {*قبل أو كسبت فً إٌمانها خٌرا، قل انتظروا إنا منتظرون

وروى البخاري عند تفسٌر اآلٌة عن أبً هرٌرة  [158: األنعام]
ال تقوم ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنه قال

من  ]الساعة حتى تطلع الشمس من مؽربها، فإذا رآها الناس آمن 
" علٌها، فذلك حٌن ال ٌنفع نفسا إٌمانها لم تكن آمنت من قبل [

فإذا طلعت من مؽربها آمن الناس كلهم "ورواه مسلم بلفظ 
"  أجمعون، فٌومبذ ال ٌنفع نفسا إٌمانها لم تكن آمنت من قبل

عن / 1: وقال" نظم المتناثر"قلت والحدٌث تفرد بذكره الكتانً فً 
أبً ذر، / 5حذٌفة، / 4ابن عمرو، / 3أبً هرٌرة، / 2أبً سعٌد، 

/ 9صفوان بن عسال، / 8عبد هللا بن أبً أوفى، /7ابن عباس، / 6
أنس، / 11عبد الرحمن بن عوؾ، / 10معاوٌة بن أبً سفٌان، 

أبً موسى، وؼٌرهم، / 14حذٌفة بن أسٌد، / 13أبً أمامة، / 12
"  {ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربك}: راجع الدر المنثور لدى قوله تعالى

:  وقد خرجناه كما ٌلً
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رواه البخاري ومسلم وابن مردوٌه والبٌهقً وأبو : أبو هرٌرة/ 1

الشٌخ وعبد بن حمٌد والحاكم  
رواه مسلم و له طرٌق آخر عند أحمد والطبرانً : ابن عمرو/ 2

والطبري  
رواه مسلم  : حذٌفة/ 3
رواه ابن مردوٌه  : ابن عباس/ 4
حسن صحٌح والنسابً : رواه الترمذي وقال: صفوان بن عسال/ 5

 .وابن ماجه وابن خزٌمة وابن حبان
رواه أبو داود والنسابً وله آخر عند : معاوٌة بن أبً سفٌان/ 6

  .أحمد والطبرانً والطبري والدارمً

  .رواه أحمد والطبرانً والطبري: عبد الرحمن بن عوؾ/ 7
رواه ابن  ماجه  : أنس / 8
رواه أحمد ومسلم واألربعة  : حذٌفة بن أسٌد/ 9

رواه الطبري  : ابن مسعود/ 10
أبو اللٌث السمرقندي  : عمران بن حصٌن/ 11
رواه الطبرانً  : ابن عمر/ 12

/ 16أبو أمامة، / 15أبو ذر، / 14أبو سعٌد، / 13: باإلضافة إلى
..  عبد هللا بن سبلم، الخ

 
تفرد بها الكتانً فً " قصة هاروت وماروت": أحادٌث/  78ي ـ 

ذكر ابن حجر والسٌوطً أنه من نحو : "وقال" نظم المتناثر"
عشرٌن طرٌقا، وفً حواشً البٌضاوي للسٌوطً  القصة و قد 

الحبابك " استوعب طرٌقا فً التفسٌر المسند، وكذا ذكر فً كتابه 
أنه استوفى طرٌقها فً تفسٌره الكبٌر، وقال فً " فً أخبار المبلبك 

مناهل الصفا ورد فٌها عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الصحٌح 
وؼٌره كما استوعبت طرق القصة فً التفسٌر، وحاصل ذلك أن 

القصة وردت مرفوعة من حدٌث ابن عمر، أخرجه أحمد فً مسنده 
وابن أبً الدنٌا فً كتاب العقوبات، وؼٌرهم من طرق عنه وردت 
موقوفة على ابن مسعود،وابن عمر، وابن عباس وؼٌرهم بؤسانٌد 

عدة صحٌحة وؼٌرها، وقال ابن حجر فً شرح البخاري، وفً 
قلت هذا ال ٌفٌد " القول المسند لهذه القصة طرق تفٌد العلم بصحتها
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تواترها فقد طعن القاضً عٌاض فً وجودها من ناحٌة الحدٌث، 

وهذا ٌطعن فً ارتقاء الحدٌث إلى التواتر، وقد نقل الكتانً فً آخر 
" فٌض القدٌر"وفً : "تعلٌقه على الحدٌث ما ٌفٌد ذلك حٌث قال

للمناوي قصة هاروت وماروت وردت من نحوعشرٌن طرٌقا 
بعضها حسن فزعم بطبلنها ؼٌر صواب كما بٌنه الحافظ ابن حجر 

وبهذا رد نفً " من وقؾ علٌها ٌكاد ٌقطع بوجود القصة : وقال
عٌاض هذه القصة وإبطاله إٌاها، لكن فً اإلبرٌز عن الشٌخ موالنا 

وهكذا ٌتناقض " عبد العزٌز أن الحق فً ذلك معه فراجعه وتدبره
مخلفا ثؽرات كبٌرة، واعلم أن قصة هاروت وماروت وردت فً 

القرآن وهذا ٌفٌد الوجوب بالتصدٌق بها، وإنما نفى القاضً عٌاض  

ما ٌضر " االشعاع واالقناع بمسابل االجماع"كما بٌنا فً كتابنا 
بعصمة المبلبكة ونفً ورود األحادٌث المصرحة بمعصٌة المبلبكة، 
فإن ثبتت األحادٌث،فهل ٌنفً ذلك عن المبلبكة العصمة؟هذا ما بٌناه 

االشعاع "فً فصل اإلٌمان من باب صحٌح االعتقاد  من كتاب 
فراجعه إن شبت، وأما  إن كان ٌقصد " واالقناع بمسابل االجماع

بهاروت وماروت قصة الزهراء معهما فهو حدٌث معروؾ أنه من 
اإلسرابٌلٌات كما بٌن ذلك ابن كثٌر فً تفسٌره تبعا لشٌخه ابن تٌمٌة 

وتبعهما األلبانً و هللا الموؾ، وقال الشٌخ عبد هللا الؽماري 
وقد تتبعت طرقها المشار إلٌها وعملت فٌها : "الصوفً المعروؾ

فكري فوجدتها قصة شاذة منكرة تخالؾ القرآن والسنة وقواعد 

قلت بل حكم علٌها خصمه اللدود األلبانً بالوضع، وهذا مما " العمل
شان كتاب  الكتانً، وهللا أعلم   

 
إن هلل تسعة وتسعون اسما، فمن أحصاها دخل ": حدٌث/ 79ي ـ 
وقال : "وعلق علٌه قاببل" نظم المتناثر" تفرد به الكتانً فً " الجنة

رواه عن النبً صلى هللا : [214/ 1]" فتح الباري "ابن حجر فً 
علٌه وسلم مع أبً هرٌرة، سلمان الفارسً، وابن عباس، وابن 

كما قال فً " عمر، وعلً، وكلها عند أبً نعٌم بؤسانٌد ضعٌفة
روي : "34عقب " أمالٌه على ابن الحاجب"تخرٌج هذا الحدٌث فً

عن علً و سلمان وابن عباس وابن عمر، أخرجها  أبو نعٌم، 
قلت هذا مما شان كتابه، "وإسناد كل واحد منها مع ؼرابته ضعٌؾ 
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قلت ورد : "قال محقق جزء أبً نعٌم مشهور بن حسن بن سلمان

عن عمر أٌضا، وبعض األسانٌد المشار إلٌها آنفا موضوعة وواهٌة 
قلت خصص أبو نعٌم األصبهانً أحمد بن عبد هللا بن إسحاق "جدا 

خرجه عن أبً " إن هلل تسعة وتسعٌن إسما: "بن مهران جزءا سماه
:  هرٌرة من طرٌق أربعة و ثمانٌن إسنادا، قلت

رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو نعٌم  : أبو هرٌرة/ 1
إن هلل مابة إسم إال واحد، من أحصاها " سلمان الفارسً بلفظ / 2

و رجال إسناده ما بٌن كذاب ووضاع ومنكر الحدٌث "دخل الجنة 
وضعٌؾ هالك  

إن هلل تسعة وتسعٌن إسما، مابة : "بلفظ: ابن عمر/ 4ابن عباس و/ 3

وإسناده واه  جدا  " ؼٌر واحد، من أحصاها دخل الجنة 
إن هلل تسعة وتسعٌن إسما، مابة ؼٌر واحد، من : "علً بلفظ/ 5

فٌه ثبلثة وضاعٌن  " أحصاها دخل الجنة 
وأخٌرا، ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علً بن الحسٌن بن / 6

سؤلت أبً جعفربن محمد عن األسماء التً : علً بن أبً طالب، قال
إن هلل تسعة وتسعٌن إسما، : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

منها : مابة ؼٌر واحد، من أحصاها دخل الجنة وإنها لفً كتاب هللا
ثبلثة وثبلثون : خمسة أسماء، وفً البقرة: فً فاتحة الكتاب

إسما،وفً آل عمران ثبلثة أسماء، وفً النساء سبعة أسماء، وفً 
األنعام ستة أسماء، وفً األعراؾ حرفان، وفً األنفال حرفان، 

وفً هود أربعة أسماء، وفً الرعد حرفان، وفً إبراهٌم إسم واحد، 
وفً الحج إسم واحد، وفً المإمنٌن اسم واحد، وفً النور ثبلثة 
أسماء، وفً الفرقان اسم واحد، وفً سبؤ اسم واحد، وفً الزمر 

أربعة أسماء، وفً المإمن أربعة أسماء، وفً الذارٌات اسمان، وفً 
الطور اسم واحد، وفً اقتربت الساعة حرفان، وفً الرحمن أربعة 

أسماء، وفً الحدٌد أربعة أسماء، وفً الحشر إحدى عشرة، وفً 
البروج حرفان، وفً الفجر واحد، وفً اإلخبلص حرفان، فإذا تلٌت 

هذه األسماء فإن فٌها أسماء هللا التً إذا دعً بها أجاب، وإذا سبل 
بها أعطى، فإذا هممت أن تدعو بهذه األسماء فلٌكن ذلك بعد صٌام 

: واجب أو صوم الخمٌس، وتدعو فً آخر لٌلة الجمعة، وقت السحر
ما ٌدعو بهذه األسماء عبد مإمن إال أجابه هللا ولو ..هللا ال إله إال هو
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وهو حدٌث " سؤل بشًء على الماء ألجابه هللا، أو على متن الرٌح

واه ومقطوع، وخبلصة البحث  أن الحدٌث بعٌد من التواتر ألنه ال 
ٌثبت إال من طرٌق أبً هرٌرة المتفق علٌها، وأما أسماء هللا الواردة 
فً كتاب هللا فهً متواترة وقد أحصٌنا  أكثر من مابة منها فً كتابنا 

الطرٌق األسنى "وفً كتابنا " االشعاع واالقناع بمسابل االجماع "
 .فراجعه إن شبت" لمعرفة أسماء هللا الحسنى

 
خاتمة، ختم هللا ": نظم المتناثر"ثم قال الحافظ الكتانً فً : خالصة

لنا بالحسنى ومن علٌنا بالنظر إلى وجهه الكرٌم األسنى، قد صرح 
جماعة من األبمة بتواتر أحادٌث أخر عدٌدة ولكنهم توزعوا فٌها 

النظر إلى : حدٌث [منها]ما زال جبرٌل ٌوصنً بالجار، و [منها]
أنه صلى هللا علٌه  [ومنها]علً عبادة ورد من أحد عشر صحابٌا، 

إباحة أكل الخٌل، : حدٌث [منها ]وسلم ولد مختوانا مقطوع السرة، و
وٌل لمن قرأ هذه : حدٌث [منها]، و{كما فً شرح معانً اآلثار}

: قلت {*إن فً خلق السماوات واألرض * }اآلٌة ثم لم ٌتفكر فٌها 

:  أصح هذه األحادٌث
 

ما زال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار ": قوله صلى هللا علٌه وسلم /80ي
هذا هو أحسن األحادٌث حاال ألنه متفق " حتى ظننت أنه سٌورثه

علٌه من طرٌق عابشة وابن عمر، وله طرق أخرى كثٌرة فً 

الترؼٌب فً اإلحسان على الجار والترهٌب من  إٌذابه، لكنها لم 
تصل إلى درجة التواتر، وهللا أعلم  

 
فهو مما رمً " النظر إلى علً عبادة": وأما حدٌث/ 81ي ـ 

بالوضع وشتان ما بٌن المتواتر والموضوع ألنهما طرفً نقٌض، 
صحٌح، : فقد أخرجه الحاكم فً المستدرك  عن ابن مسعود، وقال

موضوع باطل، وقد تساهل السٌوطً مثل : فتعقبه الذهبً قاببل
أخرجه الطبرانً والحاكم بسند حسن عن ابن مسعود، : الحاكم، فقال

/ 1: ابن عساكر عن: أخرجه: ، وقال"تارٌخ الخلفاء"كما فً كتابه 

أنس، / 4معاذ بن جبل، / 3عثمان بن عفان، / 2أبً بكر الصدٌق و
قلت وقد ال تزٌد تعدد " عابشة / 7جابر بن عبد هللا، و/ 6ثوبان، / 5
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طرق الحدٌث إال وهنا، ألن الطرق لما كانت كلها واهٌة، فإنها تدفع 

وهذا ما وقع  . حدس الحدٌثً إلى الحكم علٌها بالوضع
 

إنه صلى هللا علٌه وسلم ولد مختوانا : "وأما حدٌث/  82ي ـ 
 فقد أخرجه ابن الجوزي فً الموضوعات ووافقه " مقطوع السرة

: ابن قٌم الجوزٌة فً زاد المٌعاد، ولم ٌعترض على ذلك محققاه
شعٌب األرنإوط، وعبد القادر األرنإوط بل قال بوضعه ؼٌرهم  

"  وهذا ٌجعله بعٌدا من التواتر
 

فقد زعم اإلمام الطحاوي " إباحة أكل الخٌل": وأما حدٌث /83ي ـ 

بتواتره قلت ولكن المحدثٌن ردوا ذلك الحكم واقتصروا على صحته 
وشهرته فقط  

 
وٌل لمن قرأ هذه اآلٌة ثم لم ٌتفكر فٌها ":وأما حدٌث/ 84ي ـ 

فٌكفٌه أن ٌكون صحٌحا  {*إن فً خلق السماوات واألرض *}

مشهورا وهللا أعلم  
 

وقد تبلحظ أٌها " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"تم كتابنا 
مابة أكثر من القارئ العزٌز أننا رددنا للحافظ أبً جعفر الكتانً 

وسبعة أحادٌث من أصل ثبلثمابة وثبلثة عشر حدٌثا وقد خرجنا كل 

ما وافقنا علٌه من األحادٌث المتواترة، فبلؽت عندنا األحادٌث 
المتواترة مابتٌن وخمسة وثبلثٌن حدٌثا، وهذا ٌفٌد أننا قد زدنا من 

عندنا حوالً ستة وعشرٌن حدٌثا أو حوالً ثبلثٌن حدٌثا لم ٌخرجها 
أحد ممن ألؾ قبلنا فً الحدٌث المتواتر نسؤل هللا بها الحسنى 

 .والفردوس األسنى 
 

من فضل العلم                                        
لٌؽٌظنا حٌنا  مسا وصباحا   ***     أنعٌق صم الجرو هب نباحا     
فتكلبت  لتخٌفنا   مكالحا  ***    أحقودنا  وحسودنا  ألبها      

تتضافر فمتى تخاؾ  نباحا ***   أفال تشق قوافل الزحؾ الدجى    
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وتكالبً سنرٌك الٌوم ***   فتنابحً سٌري أنت كالب          

نجاحا 
به ٌخفض أخر فدع نباحا  ***   فإلهنا ٌنصر بالعلم رجاال           
الوحً المنزل فكن  رجاحا  ***  ولهذا أثتى على العلماء فً       

فسما من أسماه، شان ***   فلجوإنا لرحٌمنا ملك السما        
قبٌحا  

فهو الذي ٌهب العلى ***  فؤلوذ بالرب ، به أتباهى             
مداحا 

حبها إلى التقى  ٌكون ***   نعم اإلله تإدي حتما بصا           
فالحا 

ٌهدي إلى الحق  اتخذه ***   فؤبى العلم قدٌما إال أن               
سالحا  

ربً لٌفضحه الجلٌل ***   عار لكل حسود سؤناجً            
فضاحا 

لنبٌه  الحبٌب  نختم فالحا ***   فصالة هللا الهادي و سالمه        

 
مصطفى ولد إدوم  أحمد عالً صاحب التؤلٌؾ  : العبد الفقٌر إلى هللا

 
 
 

 
 
 

 
 

الفهرست                                                    
ـ مقدمة الكتاب  1
ـ حد التواتر و نقاشه  2
ـ كتاب العلم و فضل نشر الحدٌث  3

  من كذب علً متعمدا فلٌتبوأ : حدٌث  

  نضر هللا امرأ سمع  : حدٌث
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  نضر هللا امرأ سمع مقالتً                                                                           : حدٌث

توقٌرهم                                                                       والعلماءووجوب العلم فضل
                                                        إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى                                                   : حدٌث
                                                                                  لٌبلػ الشاهد منكم الؽابب                                                                             : حدٌث 
                                                                       طلب العلم فرٌضة على كل مسلم                                                                  : حدٌث 
                                                               من سبل عن علم فكتمه ألجم ٌوم القٌامة                                                          : حدٌث 

 
كتاب اإلٌمان و صحٌح االعتقاد  

                                                              من شهد ان ال إله إال هللا وجبت له الجنة                                                           : حدٌث 
                                                            امرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا                                                          

                                                               المسلم من سلم المسلمون من لسانه و ٌده                                                                      
                                                                         ال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً و هو مإمن                                                                         

                                                                                                 الحٌاء من اإلٌمان                                                                                                   
                                                               سإال جبرٌل عن  اإلسبلم و اإلٌمان و اإلحسان                                                              

                                                                                              اإلٌمان ٌمان                                                                                                          
                                                                             أكمل المإمنٌن إٌمانا أحسنهم خلقا                                                                                
                                                                                 أنه سبحانه و تعالى فوق سماواته                                                                                 

                                                                                           اكتفاإه من المشركٌن                                                                                                
                                                                     أن أمته ستفترق إلى ثبلث و سبعٌن فرقة                                                                         

                                                                             بدأ اإلسبلم ؼرٌبا و سٌعود ؼرٌبا                                                                               

                                                                                  ذم الخولرج و األمر بقتالهم                                                                                      
                                                                                    حدٌث القبضتٌن من ذرٌة آدم                                                                                    

                                                                                                 حدٌث الحوض                                                                                                      
                                                                                                         اإلٌمان بالقدر                                                                                                       
                                                                                          نزول الرب إلى سماء الدنٌا                                                                                      

كتاب الطهارة   

                                                                                حدٌث هو الطهور ماإه الحل مٌتته                                                                              
                                                           ال ٌقبل هللا صبلة بؽٌر طهور و ال صدقة من ؼلول                                                           

                                                                                   ال وضوء لمن لم ٌذكر اسم هللا                                                                                    

                                                                                   فعل السواك و الحث علٌه                                                                                          
                                                                         صفة وضوء النبً صلى هللا علٌه و سلم                                                                        
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                                                                                              األذنان من الرأس                                                                                                   

                                                                        أنه صلى هللا علٌه و سلم كان ٌخلل لحٌته                                                                       
                                                                                           وٌل لؤلعقاب من النار                                                                                              
                                                                                        ؼسل الرجلٌن فً الوضوء                                                                                        
                                                                                            المسح على الخفٌن                                                                                                  
                                                                                      للمسافر ثبلثة أٌام و لٌلٌهن                                                                                        
   من مس فرجه فلٌتوضا                                                                                            
                                                                                       توضإوا مما مست النار                                                                                           
                                                                                     ترك الوضوء مما مست النار                                                                                      
                                                                               أمر الجنب بالوضوء إذا اراد النوم                                                                                

                                                                                             االؼتسال بفضل المرأة                                                                                               
                                                                                                 الماء من الماء                                                                                                         

                                                                             نضح بول الصبً و ؼسل بول الجارٌة                                                                          
                                                                                                         نضح بول الصبً                                                                                         
                                                                                                       دباغ األدٌم طهوره                                                                                        
                                                                                              عذاب القبرٌن فً ؼٌر كبٌرة                                                                           
                                                                                                         تحرٌم آنٌة الذهب                                                                                        
                       فضل الوضوء و أنه ٌكفر الذنوب                                                                     
                                                                                لوال أن أشق على أمتً ألمرتهم بالسواك                                                             

كتاب األذان 

                                                                                               اطول الناس أعناقا ٌوم القٌامة                                                                          
                                                                                                   ٌؽفر للمإذن مدى صوته                                                                                 
                                                                                              قصة عبد هللا بن زٌد فً األذان                                                                         
                                                                                            فعل األذان للصلوات الخمس                                                                             
                                                                           أن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم أمر باألذان                                                       

                                                                                                          األمر بتشفٌع األذان                                                                                         
كتاب الصالة  

                                                                                                     إٌجاب الصلوات الخمس                                                                                    
                                                                                                                   عدد الركعات                                                                                                  

                                                                                          أمنً جبرٌل عند باب البٌت مرتٌن                                                                        
                                                                                                بشر المشابٌن فً الظلم بالنور                                                                              
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                                                                                                       أسفروا بالفجر فإنه                                                                                            

                                                                                                       إذا اشتد الحر فؤبردوا                                                                                         
                                                                                         صبلة الوسطى هً صبلة العصر                                                                          
                                                                                       جعلت لً األرض مسجدا و طهورا                                                                        
                                                                                                                                                        صلوا فً مرابض الؽنم و ال تصلوا                                                                        

                                                                                                          من بنى هلل مسجدا                                                                                              
                                                                                                    صبلة فً مسجدي خٌر                                                                                       

                                                                           نومه صلى هللا علٌه و سلم فً صبلة الصبح                                                             
                                                                             ال صبلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس                                                                   
                                                                                          فضل الخطى إلى المساجد                                                                                  

                                                                                                   من أكل ثوما أو بصبل                                                                                       
                                                             نهٌه صلى هللا علٌه و سلم عن إسبال الثوب تحت الكعب                                              

                                                                          أنه صلى هللا علٌه و سلم صلى فً ثوب واحد                                                           
                                                                                           خٌر صفوؾ الرجال أولها                                                                                  
                                                                                     األمر بتعدٌل الصفوؾ و سد خللها                                                                        
                                                         مفتاح الصبلة الطهور و تحرٌمها التكبٌر و تحلٌلها التسلٌم                                            

                                                                                          تحرٌم الكبلم أثناء الصبلة                                                                                   
                                                                                   حدٌث  أن بنً آدم ال ٌقطعون الصبلة                                                                     

                                                                                                 حدٌث إن القبلة هً الكعبة                                                                                   
                                                                       أنه صلى هللا علٌه و سلم صلى فً جوؾ الكعبة                                                        

                                                              رفع الٌدٌن عند تكبٌرة اإلحرام   و الركوع و االعتدال                                                
                                                                                 وضع الٌدٌن الٌمنى على الٌسرى                                                                          

                                                                                                                الفخذ عورة                                                                                                    
                 ال صبلة لمن لم ٌقرأ بفاتحة الكتاب                                                                        

                                                                                                              الجهر بالبسملة                                                                                                 
                                                                                              قراءة البسملة فً الصبلة                                                                                     
                                                                                                      ترك قراءة البسملة                                                                                            
                                                                                 وضع الٌدٌن على الركبتٌن فً الصبلة                                                                     
                                                                                            قول سمع هللا لمن حمده                                                                                       

                                                                                                                    التشهد                                                                                                           
                                                                                                         اإلشارة بالسبابة                                                                                                
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                                                                قد علمنا كٌؾ نسلم علٌك فكٌؾ نصلً علٌك ؟                                                                

                                                                   السبلم علٌكم و رحمة هللا                                                               : كان ٌسلم عن ٌمٌنه 
  صبلته صلى هللا علٌه و سلم فً نعلٌه                                                                          

                                                                                         إن هللا زادكم صبلة                                                                                                 
                                                                                     صبلة الضحى و الترؼٌب فٌها                                                                                   
                                                                                        فضل السجود و صبلة اللٌل                                                                                       

                                                                                             قصر الصبلة الرباعٌة                                                                                              
                                                          قٌامه صلى هللا علٌه و سلم باللٌل و فً رمضان و ؼٌره                                                      
                                                                           من ترك الجمعة ثبلثا طبع على قلبه                                                                             
                                                                                      إذا أتى أحدكم الجمعة فلٌؽتسل                                                                                    

                                                                  أما بعد فً خطبه                                                            : كان صلى هللا علٌه و سلم ٌقول 
                                                                                                                           أنصت                                                                                          : من قال لصاحبه 

                                                                                                                                             إن الشمس و القمر آٌتان من آٌات هللا                                                                            
                                                                           استسقاء رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم                                                                        

                                                                                                       السجود فً المفصل                                                                                                 
                                                                                                                سجود الشكر                                                                                                         
                                                                      مواظبته صلى هللا علٌه و سلم على عبادة ربه                                                                  
                                                                                   الهرج و الفتن فً آخر الزمان                                                                                    

كتاب فضل المرض و الجنابز 

                                                                                        من عاد مرٌضا خاض فً الرحمة                                                                               

                                                                                                          الحمى فٌح جهنم                                                                                                     
                                                                                              من اذهبت حبٌبتٌه                                                                                      : ٌقول هللا 

                                                                                                 لقنوا موتاكم الإله إال هللا                                                                                            
                                                                                             دخول أطفال المسلمٌن الجنة                                                                                       
                                                          أن النبً صلى هللا علٌه و سلم كفن فً ثبلثة ثٌاب                                                             

                                                                                                من مات ال ٌشرك باهلل شٌبا                                                                                        
                                                                                                                                                                                   لعن هللا الٌهود و النصارى اتخذوا قبورهم                                                                      

                                                                                              ال ٌموت ألحد ثبلثة من الولد                                                                                      
                                                                                      بقاء األرواح و عدم فنابها بفناء الجسد                                                                           

                                                                                انه صلى هللا علٌه و سلم مر بقبر دفن لٌبل                                                                      
                                                                                         عود الروح إلى البدن وقت السإال                                                                               
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                                                                                                    االستعاذة من عذاب القبر                                                                                           

                                                            إن النبً صلى هللا علٌه و سلم مر بجنازة فؤثنً علٌها خٌرا                                                  
                                                                                             أن المٌت ٌعذب ببكاء الحً                                                                                        
                                                                                  كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها                                                                          

                                                                                                 حٌاة األنبٌاء فً قبورهم                                                                                             
                                                                                                 سإال الملكٌن للمٌت فً قبره                                                                                       

                                                                                                 عذاب القبر و نعٌمه                                                                                                  
                                                                                                النهً عن اتخاذ القبور مساجد                                                                                      
                                                                           أنه صلى هللا علٌه و سلم كان ٌذهب فً العٌد                                                                     

كتاب الزكاة و الصدقة  

                                                                                   ال زكاة فً مال حتى ٌحول علٌه الحول                                                                         
                                                                                      تحرٌم الصدقة على موالً بنً هاشم                                                                             

                                                                                                           زكاة الفطر                                                                                                            
                                                                                                    اتقوا النار و لو بشق تمرة                                                                                           
                                                                                                           كل معروؾ صدقة                                                                                                    

كتاب الصٌام  

                                                                                            صوموا لرإٌته و أفطروا  لرإٌته                                                                                  
  تجٌل الفطر و تؤخٌر السحور                                                                                       

                                                                                             تسحروا فإن فً السحور بركة                                                                                             
                                                                أنه صلى هللا علٌه و سلم كان ٌدركه الفجر و هو جنب                                                                

                                                                       أنه  صلى هللا علٌه و سلم  كان ٌقبل و هو صابم                                                                       
                                                                                         أفطر الحاجم و المحجوم                                                                                                    
                                                                                 نهٌه صلى هللا علٌه و سلم عن الوصال                                                                                  
                                                                                         لٌس من البر الصوم فً السفر                                                                                            
                                                                        صوم ٌوم عشوراء ٌكفر سنة و صوم ٌوم عرفة                                                                       
                                                                           من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال                                                                                  
                                                                                              أٌام التشرٌق أٌام أكل و شرب                                                                                             
                                                                                 تحرٌم صٌام ٌوم الفطر و ٌوم األضحى                                                                                 

                                                                                                    آمٌن ، آمٌن ، آمٌن: " أنه صلى هللا علٌه و سلم ارتقى المنبر فقال 

كتاب الحج و العمرة  

                                                                                       أنه صلى هللا علٌه و سلم حج قارنا                                                                                      
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أمره صلى هللا علٌه و سلم بفسخ الحج فً العمرة                                                                                                                                        

                                                                                      أنه صلى هللا علٌه و سلم حج راكبا                                                                                      
                                                            أن وقوفه صلى هللا علٌه و سلم ٌوم عرفة كان ٌوم الجمعة                                                         
                                                          أن وقوفه صلى هللا علٌه و سلم  ٌوم عرفة كان على بعٌره                                                         
                                                       أنه صلى هللا علٌه و سلم رمى الجمار فً الحج بسبع حصاة                                                       
                                                        أنه صلى هللا علٌه و سلم لم ٌزل ٌلبً حتى رمى جمرة العقبة                                                      
                                                            أنه صلى هللا علٌه و سلم تزوج تزوج مٌمونة و هو حبلل                                                          
                                                      أمره صلى هللا علٌه و سلم اصحابه أن ٌعتمروا فً ذي القعدة                                                     

                                                                            عمرة فً رمضان تعدل حجة                                                                                           
                                                                          ما بٌن بٌتً و منبري روضة من رٌاض الجنة                                                                       

كتاب الذكاة و الذبابح  

                                                                                                                                                                                       نحر اإلبل و ذبح البقر و الؽنم                                                                                           
                                                                                                         التسمٌة عند الذكاة                                                                                                         
                                                                                           تسموا باسمً و ال تكنوا بكنٌتً                                                                                         
                                                                                                   ذكاة الجنٌن دكاة أمه                                                                                                      

كتاب الجهاد و السٌر                                                                                                          

                                                                                                 ذم الخوارج و األمر بقتالهم                                                                                               
                                                                                ال تزال طابفة من أمتً ظاهرٌن على الحق                                                                            
                                                                         الخٌل معقود فً نواصٌها الخٌر إلى ٌوم القٌامة                                                                        

                                                                                             إن الكافر إذا قتل مسلما                                                                                                     

                                                                                          ركوب الخٌل و البؽال فً الحرب                                                                                        
                                                                                                            الحرب خدعة                                                                                                                
                                                                                       لؽدوة فً سبٌل و روحة خٌر من الدنٌا                                                                                  

                                                                                           النهً عن قتل النساء و الصبٌان                                                                                           
                                                                                                                                                                        النهً عن قتل المتشهدٌن بشهادة الحق                                                                                    
                                                                                                       من قتل قتٌبل فله سلبه                                                                                                       
                                                                                              المتجهز للؽزو له أجر الؽازي                                                                                             

                                                                                               من قتل دون ماله فهو شهٌد                                                                                                  
                                                                                                             ال هجرة بعد الفتح                                                                                                            

       للفرس سهمان                                                                                                                
   اتخاذ راٌة فً الجهاد                                                                                                         
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   نهٌه صلى هللا علٌه و سلم عن المثلة                                                                                       
كتاب اإلمامة  

   األبمة من قرٌش                                                                                                          
   األمر بالطاعة لؤلبمة                                                                                                     

   إرساله صلى هللا علٌه و سلم اآلحاد إلى اآلفاق                                                                      
   بذل النصٌحة لؤلبمة و ؼٌرهم                                                                                          

كتاب األشربة و األطعمة  

   تحرٌم لحوم الحمر األهلٌة                                                                                               
   تحرٌم الخمر                                                                                                                

   النهً عن أكل كل ذي ناب من السباع                                                                                 

   تحرٌم لباس الذهب و الحرٌر على الذكور                                                                             
   كل مسكر حرام                                                                                                             
     ما أسكركثٌره  فقلٌله حرام                                                                                                
   المإمن ٌؤكل فً معى واحد و الكافر ٌؤكل                                                                              

كتاب األٌمان و النذور  

   الٌمٌن مع الشاهد الواحد                                                                                                    
   البٌنة على المدعً و الٌمٌن على من أنكر                                                                               
   إذا حلفت على ٌمٌن فرأٌت ؼٌرها خٌرا                                                                                  
   من حلؾ على ٌمٌن صبر ٌقتطع بها مال امرئ                                                                         

كتاب البٌوع  

   من ؼشنا فلٌس منا                                                                                                           
   النهً عن بٌع المزابنة                                                                                                      
   النهً عن بٌع الؽرر                                                                                                        

   الترخٌص فً بٌع العراٌا                                                                                                    
   النهً عن بٌع المصراة                                                                                                     
   قاتل هللا الٌهود إن هللا لما حرم علٌهم الشحوم                                                                           

   تحرٌم بٌع الخمر                                                                                                              
   من باع عقارا و لم ٌجعل مثله فً ثمنه                                                                                     
   تحرٌم ربا التفاضل                                                                                                           

   البابعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا                                                                                                
  لعن هللا الواصلة و المستوصلة                                                                                            
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    النهً عن بٌع الطعامة قبل أن ٌستوفى                                                                                 

   نهً النبً صلى هللا علٌه و سلم عن عسب الفحل                                                                      
       نهً النبً صلى هللا علٌه و سلم عن بٌع حبل الحبلة                                                                    
   النهً عن بٌع الكلب                                                                                                        

   إن دماءكم و أموالكم و اعراضكم علٌكم حرام                                                                         
كتاب النكاح  

   ال نكاح إال بولً                                                                                                              
   إنً مكاثر بكم األمم ٌوم القٌامة                                                                                            
     النهً عن وطء النساء فً أدبارهن                                                                                        
   ال تنكح المرأة على عمتها و ال على خالتها                                                                             

   ال حتى تذوقً عسٌلته و ٌذوق عسٌلتك                                                                                   
   تحرٌم حداد المرأة على ؼٌر زوجها أكثر                                                                                
   النهً عن وطء الحبلى من المسبٌات                                                                                      
   النهً عن نكاح المتعة                                                                                                       
   النهً عن نكاح الشؽار                                                                                                     

كتاب الدب و الرقاق 

   ألن ٌمتلا جوؾ أحدكم قٌحا خٌر له من ٌمتلا                                                                           
   إن من الشعر لحكمة                                                                                                         
   إباحة الشعر                                                                                                                   
   نفً الطٌرة                                                                                                                     

   من ال ٌرحم ال ٌرحم                                                                                                      
   نفً العدوى                                                                                                                 
   لو كان البن آدم وادٌا من مال                                                                                            

   الدنٌا خضرة حلوة                                                                                                           
   إن أحدكم لٌعمل بعمل أهل الجنة                                                                                          

   المستشار مإتمن                                                                                                             
   اللهم بارك ألمتً فً بكورها                                                                                               

كتاب األحكام و الحدود   

   الولد للفراش و للعاهر الحجر                                                                                              

   قصة ماعز فً الزنى و رجمه                                                                                            
  من شرب الخمر فاجلدوه                                                                                                  
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   النهً عن الشفاعة فً الحد إذا بلػ اإلمام                                                                                 

   إذا حكم الحاكم فاجتهد فؤصاب                                                                                            
   عصمة األمة و أنها ال تجتمع على ضبللة                                                                               

كتاب الوصاٌا 

   الوالء لمن أعتق                                                                                                              
كتاب التحذٌر من الظلم 

   الظلم ظلمات ٌوم القٌامة                                                                                                      
   من ظلم قٌد شبر من األرض                                                                                               

كتاب العتق  

   عتق الرقبة ٌعتق من النار                                                                                                 
كتاب بدء الخلق 

   أول ما خلق هللا النور المحمدي                                                                                             
 كتاب القرآن و فضابله 

   كون البسملة من القرآن                                                                                                     
   أنزل هذا القرآن على سبعة أحرؾ                                                                                        

  ترتٌب اآلٌات و وضعها فً مواضعها                                                                                  
   قل هو هللا أحد ثلث القرآن                                                                                                 

   أنه صلى هللا علٌه و سلم سمع قراءة أبً موسى                                                                      
كتاب األذكار و الدعوات 

أنه صلى هللا علٌه وسلم كان ٌتعوذ من البخل والجبن والهرم 

   والكسل وعذاب القبر                      
   طلب العافٌة                                                                                                                
   اللهم إنك سؤلتنا ما ال نملكه إال بك                                                                                      
                                                                                                                                       فعله صلى هللا علٌه و سلم للدعاء و مواظبته علٌه                                                                   
     أحدادٌث الترؼٌب فً الدعاء و الحث علٌه                                                                          
  ال حول و ال قوة إال باهلل كنز من كنوز الجنة                                                                        

   رفع الٌدٌن فً الدعاء                                                                                                      
   إن الجنة و النار مخلوفتان اآلن                                                                                        

   كان رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ٌقول فً دعابه اللهم                                                        

   لكل نبً دعوة مستجابة                                                                                                 
 كتاب المناقب 
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   كان صلى هللا علٌه و سلم أبٌض                                                                                     

   حسن صورته صلى هللا علٌه و سلم                                                                                 
   حلمه و عفوه و تجاوزه صلى هللا علٌه و سلم                                                                     
   معرفته صلى هللا علٌه و سلم باألحداث الدنٌوٌة                                                                  

   ظهاره المعجزات                                                ‘دعوى النبوءة  منه صلى هللا علٌه و سلم و 
عموم رسالته صلى هللا علٌه و سلم و أنه بعث إلى كل أحمر و 

   أسود                                          
   أنه صلى هللا علٌه و سلم خاتم النبٌبٌن و أنه ال نبً بعده                                                          
   أن موسى صلى هللا علٌه و سلم فً السماء السادسة                                                               

   رجوع النبً صلى هللا علٌه و سلم إلى موسى                                                                

شق الصدر لٌلة القدر                                                                                              
أن اإلسراء كان من مكة 

   إجابة دعوته صلى هللا علٌه و سلم                                                                                
   قصة نبع الماء من أصابعه صلى هللا علٌه و سلم                                                              
   تكثٌر القلٌل ببركته صلى هللا علٌه و سلم                                                                       

   تكثٌر الطعام ببركته                                                                                                
   قلة أكله صلى هللا علٌه و سلم                                                                                     

   انشقاق القمر                                                                                                          
   كبلم الشجر معه صلى هللا علٌه و سلم                                                                          
   تزوجه صلى هللا علٌه و سلم بؤمهات المإمنٌن                                                               

  أعطٌت خمسا لم ٌعطهن أحدا                                                                                     
   ال نورث ما تركناه صدقة                                                                                          

   الجمل الذي شكا  أهله إلٌه  صلى هللا علٌه و سلم                                                              
   اإلسراء                                                                                                               
   حنٌن الجذع                                                                                                          
   من رآنً فً المنام فقد رآنً حقا                                                                                  
   أن جمٌع آبابه و أمهاته كانوا على التوحٌد                                                                       
   تفضٌل الصحابة على ؼٌرهم                                                                                     
   خٌر الناس قرنً ثم الذٌن ٌلونهم                                                                                 

   التسوٌة بٌن أول هذه األمة و آخرها                                                                             
   أحد جبل ٌحبنا و نحبه                                                                                             
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   إن المدٌنة حرام                                                                                                     

   فضلٌة أبً بكر على ؼٌره من الصحابة                                                                        
   إن من أمن الناس فً صحبته و ماله أبو بكر                                                                  

   ٌعنً الحسن سٌد                                                                              – ابنً هذا – إن 
   من احب أن ٌتمثل له الرجال قٌاما فلٌتبوأ                                                                      
   المرء مع من أحب                                                                                                

   خروج المصطفى صلى هللا علٌه و سلم من مكة ٌوم اإلثنٌن                                               
   إن أحب أهله إلٌه صلى هللا علٌه و سلم فاطمة                                                               
   اطبلعه صلى هللا علٌه و سلم على المؽٌبات                                                                 
   أن أبا طالب كان ٌحب النبً صلى هللا علٌه و سلم                                                          

   لو كنت متخذا خلٌبل التخذت أبا بكر                                                                          
  أمره صلى هللا علٌه و سلم ألبً بكر فً حٌاته أن ٌإم الناس                                             
   أمره صلى هللا علٌه و سلم بسد األبواب و الخوخ إال                                                       

   من كنت مواله فعلً مواله                                                                                      
  أما ترضى أن تكون منً بمنزلة هارون من موسى                                                        
      اهتز العرش لموت سعد بن معاذ                                                                             
   الحسن و الحسٌن سٌدا شباب أهل الجنة                                                                     

   تقتل عمارا الفبة الباؼٌة                                                                                         
   وجود األبدال                                                                                                      

   أن السماوات و األرضٌن و ما فٌهما                                                                         

   الرإٌا الصالحة جزء من ست و أربعٌن                                                                     
   ال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثبلث                                                                       

   اسلم سالمها هللا و ؼفار ؼفر هللا لها                                                                            
      إفشاء السبلم                                                                                                      

   وجود الجن                                                                                                         
   تطورهم على صور شتى                                                                                       

   ذم الرٌاء                                                                                                            
كتاب البعث و أحوال القٌامة  

   بعثت أنا و الساعة كهاتٌن                                                                                      

   سإال المٌت فً قبره                                                                                            
   بعث العباد و معاذهم الجسمانً                                                                               
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   حدٌث الشفاعة الطوٌل                                                                                          

   الصراط و المٌزان                                                                                               
   أحادٌث الحساب ووزن األعمال                                                                               
   أحادٌث التسول به صلى هللا علٌه و سلم فً حٌاته                                                          
  أحادٌث التسول به صلى هللا علٌه و سلم فٌعرصات ٌوم القٌامة                                           

  شفاعتً ٌوم القٌامة حق فمن لم ٌإمن لها                                                                      
  ٌدخل الجنة سبعون ألفا بؽٌر حساب                                                                             

   فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر                                                                               
   عدم تخلٌد المإمن العاصً فً النار                                                                              

   الحسنى الجنة و الزٌادة النظر إلى وجه الرحمن                                                              

  حدٌث الكوثر                                                                                                        
   الهرج و الفتن فً آخر الزمن                                                                                     

   خروج الدابة                                                                                                         
   خروج ٌاجوج و ماجوج                                                                                           
   خروج المهدي الموعود المنتظر الفاطمً                                                                      

  خروج المسٌح الدجال                                                                                              
   نزول سٌدنا عٌسى علٌه السبلم                                                                                   
   طلوع الشمس من مؽربها                                                                                          
   قصة هارون و ماروت                                                                                            
   إن هلل تسعة و تسعٌن إسما                                                                                          

   ما زال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار                                                                                   
   النظر إلى علً عبادة                                                                                              
   ولد النبً صلى هللا علٌه و سلم مختوانا                                                                        

   إباحة أكل الخٌل                                                                                                    
  وٌل لمن قرأ هذه اآلٌات و لم                                                                                      

 
                                                                                                                              

 
                                                                                                                       

 
 


