
    

  

 
 

 

 

 

  

  

  

األعمال الصاحلة الواردة يف بعض األحاديث النبوية 

  وجزاؤها بناء بيت يف اجلنة

  موضوعية مجع ودراسةٌ

  

  

  

  إعداد الدكتور

  راشد بن علي حسن حلل 

 أستاذ مساعد بكلية الشريعة وأصول الدين

  جبامعة امللك خالد بأا (قسم السنة وعلومها)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٥٧

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

 ملخص البحث

حلة الواردة يف بعض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت األعمال الصاعنوان البحث : 

  .يف اجلنة مجٌع ودراسٌة موضوعية

  موضوعه : احلديث النبوي .

بعض األعمال الصاحلة مجع األحاديث املقبولة املرفوعة الواردة يف شأن  -أهدافه:  

  الواردة يف بعض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنة. 

  استنباط الفقه والوصايا والتوجيهات من هذه األحاديث يف هذا الشان.-          

ورد له وعٌد ببيت يف من شأن األحاديث الواردة  مث ذْكرُ  ،يتكون البحث من مقدمة

وذلك ببعض األعمال املذكورة يف ثنايا هذه األحاديث، دلنا عليها رسولنا صلى  اجلنة

ومنهجي يف كل  ،هذا الشأنقبولة يف ويف البحث تسعة أحاديث ماهللا علية وسلم، 

حديث أن أبدَأ بذكر احلديث، مث أقوم بتخرجيه بتوسع، مث أدرس إسناده وأبني درجته 

بناًء على ذلك اإلسناد، واذكر شواهده ومتابعاته عند احلاجة إىل ذلك، وإذا كان يف 

إسنادية من  كبيان فائدة،إال إذا كانت هذه الزيادة لفائدةالصحيحني فال أزيد عليهما 

وقد اقتصرت على األحاديث املقبولة ومل ألتفت لألحاديث  خالل الطرق املذكورة،

  اخلارجة عن هذا الشرط. 

  تم البحث خبامتة فيها أهم الثمرات والنتائج والتوصيات ومنها: وخُ 

أمهية الدراسة املوضوعية لألحاديث وأسانيدها حىت يتسىن للباحث احلكم على هذه  - 

  من خالل هذه الدراسة.األحاديث 

  اإلفادة من التقنية  يف مجع السنة وتبويبها.- 

األعمال الصاحلة اليت تقربنا إىل اهللا تعاىل وخاصة هذه األعمال املذكورة يف احلث على - 

  يف الدنيا واآلخرة .  األثر املرتتب عليهاوبيان هذه األحاديث 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٥٨

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

Abstract  

The title of the research: The good works mentioned in some of the 
Prophet's Hadiths and their reward. The building of a house in Paradise 
is an objective collection and study. 
Topic: Prophetic Hadith. 
Its objectives: - Collecting the accepted hadiths mentioned in regard to 
some of the good works mentioned in some of the Prophet's Hadiths and 
their reward for building a house in Paradise. 
         - The development of jurisprudence and commandments and 
guidance from these ahaadeeth in this regard. 
The research consists of an introduction, and then the hadiths mentioned 
in the hadeeth of the one who was promised a house in Paradise, and 
some of the acts mentioned in the hadeeths of these hadeeths, as 
evidenced by the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). 
There are nine hadeeths in this regard. And if I was in the correct ones, I 
would not increase them unless this increase is beneficial, as a statement 
of interest in the hadith through the mentioned methods, and it was 
limited to The hadeeths that are accepted and I did not turn to the hadiths 
that are beyond this Requirement. 
The research concludes with the conclusion of the most important fruits 
and results and recommendations, including: 
- The importance of the objective study of the Hadiths and its 
fundamentals so that the researcher can judge these hadiths through this 
study. 
- Benefit from technology in collecting and tabulating the year. 
- urging good deeds that bring us closer to God and especially these acts 
mentioned in these ahaadeeth and the statement of the effect that it 
entails in this world and the Hereafter. 
The research is concluded with the most important fruits and 
findings and recommendations, including: 

- The importance of the objective study of the Hadiths and its 
fundamentals so that the researcher can judge these hadiths through this 
study. 

- Benefit from technology in collecting and tabulating the Sunnah.  

- Motivating towards good deeds that bring us closer to God (Allah), 
especially that these acts are mentioned in these hadiths, showing the 
impact of these deeds on us in this world and the Hereafter.   



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٥٩

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  "املقدمة"

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني:  

  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه7 8 ُّ 

  .]١٠٢ عمران: آل [

 ٰذ ييىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ُّ 

   .]١٨ ر:احلش[  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 وأعظم املطالب يف اآلخرة هي اجلنة، فإن الدنيا ظل زائل واآلخرة هي الباقية أما بعد:

املسارعة إليها :  قال  علىوهي الغاية اليت يسعى إليها كل مؤمن، وقد حثنا اهللا تعاىل 

  تعاىل:

 يم ىم  	مم خم حم جم يل ىل مل	 ُّ 

  .]١٣٣آل عمران: [ َّحن جن

مليئة باألحاديث اليت حتثنا على ذلك، وقد قمت وسنة رسولنا صلى اهللا عليه وسلم 

جبمع بعض األحاديث اليت تدلنا على عظم اجلزاء من اهللا تعاىل لعباده املؤمنني ببناء بيٍت 

يف اجلنة ملن عمل بتلك األعمال املذكورة يف هذه األحاديث، وقد جعلتها حتت عنوان 

  .)) وجزؤاها بناء بيت يف اجلنة األعمال الصاحلة الواردة يف بعض األحاديث النبوية ((



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٦٠

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

ومجع مثل هذه األحاديث يف بوتقة واحدة وتقدميها للناس مما حيفز اهلمم للعمل �ذه 

األعمال الصاحلة املقربة من اهللا سبحانه وتعاىل، وما أمجل أن جيعل املسلم لنفسه هدفاً 

   .سأل اهللا من فضلهواضحاً أال وهو الفوز مبرضاة رب العاملني، والفوز ببيت يف اجلنة، ن

  :أما سبب اختيار الموضوعو 

مجع األحاديث اليت تتعلق �ذا املوضوع، األعمال الصاحلة الواردة يف بعض  -١

  األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنة.

  . الدراسة املوضوعية هلذه األحاديث -٢

يف األعمال لناس وحتبيباً االهتمام �ذا النوع من األحاديث (أحاديث اجلنة) ترغيباً ل -٣

  حىت يتقربوا إىل اهللا �ذه األعمال.الصاحلة 

  وأما الهدف من هذه الدراسة: 

املبادرة إىل مجع األحايث ودراستها دراسة موضوعية، واحلكم على أسانيدها  فإن

، فيه فائدة عظيمة وذلك ملا فيه من خدمٍة واستخراج ما فيها من فوائد وأحكام فقهية

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و يُعد ذلك من القربات اليت يتقرب �ا املسلم حلديث رسو 

إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وفيها من الفوائد اليت جينيها الباحث والقارئ إن شاء اهللا 

   باإلطالع على أحاديث تتعلق مبوضوع واحد جمموعًة يف مكاٍن واحد.

  الدراسات السابقة:

ألحدب: حتت عنوان "حديث أم حبيبة رضي اهللا عنها يف للدكتور خلدون اهناك كتاب 

صالة التطوع دراسًة حديثيًة فقهيًة نقدية" وهو خاص حبديث واحد من األحاديث اليت 

  .مجعتها وقد أشرت إليه يف حاشية دراسيت هلذا احلديث



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٦١

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

 ، أليب الفضل عبداهللا بن"متام املنة ببيان اخلصال املوجبة للجنة"وهناك كتاب بعنوان 

وقد حتدث فيه على وجه العموم عن اخلصال اليت جيب أن يتحلى   ،الصديق الغماري

�ا املسلم للفوز جبنات النعيم مثل رد السالم وتشميت العاطس وإماطة األذى عن 

  الكتاب غري متوفر وليس يف متناول األيدي.و ، الطريق وغريها، وقد أطال فيه كثريا

ختص بناء بيت يف اجلنة ملن عمل تلك األعمال  اليت يتعلق باألحاديث ثيولكن حب  

  املذكورة يف ثنايا هذه األحاديث.

من ذكر بعض األحاديث املتعلقة  على اإلنرتنت أضف إىل ما وجدته يف بعض املنتديات

  باملوضوع مجعاً خاٍل عن الدراسة والتحقيق.

 وقد سرت في البحث وفق الخطة التالية :

ـــة املوضـــوعيهـــا املقدمـــة وف ـــاره أمهي ، والدراســـات واهلـــدف مـــن هـــذه الدراســـة، وســـبب اختي

  . السابقة

بـــبعض األعمـــال الصـــاحلة والـــيت فيمـــا يتعلـــق  يف الســـنة النبويـــةالـــواردة حاديـــث األإيـــراد مث  

 بــني صــحيح وحســن مــا تســعة أحاديــث مقبولــةوقــد بلغــت بنــاِء بيــت يف اجلنــة،  جزاؤهــا 

والضـعيفة الـيت مل أجـد هلـا متابعـات  وأضربت صفحا عن األحاديث الباطلة ،وحسن لغريه

  أو شواهد.

وقد مجعت تسعة أحاديث متعلقًة �ذا املوضوع بينتها بشيء من دراسة طرقها واحلكم 

عليها، مث ذيلتها ببعض الفوائد حتت عنوان فقه احلديث، مع مالحظة أن احلديث إذا  

يادة لفائدة كبيان كان يف الصحيحني أو أحدمها فال أزيد عليه إال إذا كانت هذه الز 

فائدة إسنادية من خالل الطرق املذكورة، هذا واَهللا أسأل أن ينفع �ذا البحث وأن جيعله 

  خالصاً لوجهه. 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٦٢

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

    ٠نتائج البحث أهماخلامتة وفيها 

    .املصادر واملراجع 

  لتايل:كا -تعاىل بعون اهللا-وسيكون منهجي يف هذا البحث

  وفق اخلطوات التالية:  ا املوضوع،املتعلقِة �ذذكر األحاديث الواردة -أ

  .  إيراد احلديث  كامالً  - 

اذكر مـن رواه مـن الصـحابة بقـويل ورد مـن طريـق فـالن، وهكـذا يف كـل الروايـات  - 

أقــوم بتخــريج احلــديث خترجيــاَ مســتوعبا مــن كتــب الســنة مــن املــدار الــذي التقــت و 

 فيه الطرق واألسانيد.

وذلــك بــالنظر يف رجالــه فــإن   ،نيأقــوم بدراســة إســناده إذا كــان يف غــري الصــحيح - 

وإن كــان فــيهم صــدوق أو  حــديث صــحيح ،كــانوا مجيعــا ثقــات اكتفيــت بعبــارة 

 ضعيف أو حنو ذلك بينت حاله.

 مث أذكر أقوال أهل العلم فيه.، على دراسة إسناده أذكر درجة احلديث بناءاً  - 

 .اليت يرتقي �ا فإن كان ضعيفاً أوردت له من املتابعات والشواهد - 

 .فيهاألئمة  ذكر فقه احلديث، واذكر بعض أقوالأختم الكالم بمث  - 

  ٠شرح الكلمات الغريبة الواردة يف ثنايا البحث من كتب الغريب واللغة-      

  .  ءجعل هوامش كل صفحة يف آخرها تيسرياً للقاري-      

أن بـل مـا ذكرتـه جمـرد إشـارات تفـتح الطريـق ملـن أراد  ،وال أدعي أين أوفيـت املوضـوع حقـه

فـــإن  ،يســـتويف املوضـــوع، وأقـــر بـــالعجز والتقصـــري غـــري أن مـــا يشـــفع يل أين بـــذلت جهـــدي

قّصـــرت فأســـأل اهللا أن يســـرت عيـــيب ويغفـــر ذنـــيب ويلهمـــين وإن  ،أحســـنت فمـــن توفيـــق اهللا

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممدالصواب 

  

  



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٦٣

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  األحاديث الواردة في السنة لمن ضمن له بيت في الجنة

   الحديث األول:

َلٍة، ُبِينَ َلُه «قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  َمْن َصلَّى اثـَْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِيف يـَْوٍم َولَيـْ

نَّ بـَْيٌت ِيف اْجلَنَّةِ 
ِ�ِ«.   

  

  هذا احلديث ورد بألفاظ خمتلفة عن عدد من الصحابة فممن ورد عنهم: 

ُسوَل اِهللا سلم حيث قالت :مسعت رَ أم حبيبة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و 

نَّ بـَْيٌت «َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: 
َلٍة، ُبِينَ َلُه ِ�ِ َمْن َصلَّى اثـَْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِيف يـَْوٍم َولَيـْ

ْعتـُُهنَّ ِمْن َرسُ  وِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه ِيف اْجلَنَِّة" قَاَلْت أُمُّ َحِبيَبَة: َفَما تـَرَْكتـُُهنَّ ُمْنُذ مسَِ

     )١( .»َوَسلَّمَ 

                                                           

الة يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الص ١أخرجه مسلم  (١)

من طريق ا كالمه  ٢٦٧٧٥برقم:  ٤٤/٣٦٢، وأمحد ٧٢٨برقم  ٥٠٣/ وبعدهن ،وبيان عددهن

، َعْن َعْمرِو ْبِن أَْوسٍ ُحمَمَُّد بْ  ثـََنا ُشْعَبُة، َعِن النـُّْعَماِن ْبِن َساملٍِ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ، ُن َبشَّاٍر، َحدَّ

  َعْن أُمِّ َحِبيَبَة. َعْن َعْنَبَسَة ْبِن َأِيب ُسْفَياَن،

، ٧/٣٧بري" اري يف "التاريخ الكبخ، وال ١٦٩٦ رقم: ٣/١٦٧ وأخرجه الطيالسي يف مسنده

/ ١يف كتاب الصالة ، باب ثواب من حافظ على ثنيت عشرة ركعة كل يوم والنسائي يف "الكربى" 

أبو ، و ١١٣، وحبشل يف "تاريخ واسط" ص ١٤٧٨رقم:  ٩٠٢/ ٢، والدارمي ٤٩١رقم:  ٢٧٠

 ٢٣١/ ٢٣" كبرياين يف "ال، والطرب  ٢٤٥١رقم: ٢٠٤/ ٦، وابن حبان ٢١٠٥رقم:  ٢/٥عوانة 

من طرق، عن  ٥/٢٩٤، واخلطيب يف "تارخيه" ٤١٦٢رقم:  ٢/٤٦٤، والبيهقي  ٤٣٧رقم: 

  شعبة، به.

/ ٢٣، والطرباين   ٧١٣٥رقم: ١٣/٥٨، وأبو يعلى ٧/٣٧وأخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" 

  به.، من طريق سامل بن منقذ ، عن عمرو بن أوس، ٤٣٤م: رق ٢٣٠

   �ز، وابن جعفر به.من طريق  ٢٦٧٨١برقم:  ٤٤/٣٦٦أمحد وأخرجه 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٦٤

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

                                                                                                                                             

من طريق �ز، عن محاد بن زيد، عن عاصم بن  ٢٦٧٦٨برقم  ٣٥١/ ٤٤وأخرجه قبل ذلك يف  

بعد  ٧/٣٧كبري" الخ �دلة، عن أيب صاحل عنها، وهو إسناد ضعيف كما قال البخاري يف "التاري

ل اإلسناد ثقات رجال مِّ َحِبيبة، ، ورجايسمعه من أ أبا صاحل ملأن أخرجه: وهذا مرسل،  يريد أن 

الشيخني غري عاصم بن بـَْهَدلة، فهو خمتلٌف فيه حسُن احلديث، وقد اضطرَب فيه. و�ز: هو ابُن 

  َأَسد العمِّي. وأبو صاحل هو ذكوان السّمان.

طوع لليل وتقيام ا كتابيف   "الكربى"، والنسائي يف٧/٣٧بري" التاريخ الك" يفوأخرجه البخاري 

َلِة َوذِْكُر اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّاِقِلنيَ النهار،   َعْن ثـََواُب َمْن ثَابـََر َعَلى اثـَْنَيتْ َعْشَرَة رَْكَعًة ِيف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

 -  ٤٨٠رقم:  ٢٤١/ ٢٣لطرباين يف "الكبري" ، وا ١٤٨١رقم:  ١٨٥/ ٢  َعطَاٍء لِْلَخَربِ ِيف َذِلكَ 

  ِبيبة، مرفوعاً.أيب صاحل، عن أمِّ حَ َدَلة، عن عاصم بن بـَهْ عن 

  ورواه محَّاد بن سلمة، عن عاصم بن بـَْهدلة، واخُتلف عليه فيه:

 كتاب قيام الليل وتطوع النهار (ذكر االختالفالكربى،   يفكما عند النسائي   - فرواه سويد بن عمرو

 ٦٠/ ١٣لى أيب يععند كما  -ريج وابن جُ  -١٤٩٢رقم:  ٢/١٨٩ إمساعيل بن أيب خالد) لىع

وأبو نصر  -٥٣-١/٥٢كما عند العقيلي يف "الضعفاء"   -، وحجَّاج بن منهال  ٧١٣٨رقم:

أربعتهم عن محَّاد بِن سلمة، عن عاصم  - ٢٨٠/ ١٥كما عند الدارقطين يف "العلل"   -اليماين

  رفوعاً.م ه،ابن بـَْهَدلة، ب

  ، مرفوعاً.عن عاصم، به -٢٨٠/ ١٥لعلل" رقطين يف "اكما عند الدا  -ورواه َرْوُح بن القاسم 

والدارقطين يف "العلل"  ،١٧٠٩-٥/١٧٠٨كما عند ابن عدي يف "الكامل"   -ورواه عمر بُن زياد 

ن أمِّ ع ش،عن عاصم، عن زّر بن ُحبي -) (الروض البسام) ٣٧٥، ومتَّام يف "فوائده" (٢٨٠/ ١٥

   حبيبة، مرفوعاً.

عن عاصم، عن املسيب بن رافع، عن أم  ١٥/٢٨٠  - الدارقطينكما عند   - ورواه زائدة بن قدامة 

  حبيبة، موقوفاً.

اين من طريق عبد اهللا بن أيب سفيان، والطرب  ٢/١٦١وأخرجه الدواليب يف "الكىن واألمساء" 

  ، مرفوعاً.بيبةأم حمن طريق احلسن، كالمها عن  ٤٨٦رقم:  ٢٣/٢٤٤

 "الكربى"لنسائي يف ، وا ٥٩٧٦ رقم: ٢/٢٠ة ابن أيب شيبو  ٢٦٧٦٩، برقم ٣٥٣/ ٤٤ورواه أمحد 

َلِة َوِذْكُر ثـََواُب َمْن ثَابـََر َعَلى اثـَْنَيتْ َعْشرََة رَكْ يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب  َعًة ِيف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

 ١٤٧٨رقم:  ١٨٤/ ٢) هِ َخاِلٍد ِفيْبِن َأِيب ِذْكُر اِالْخِتَالِف َعَلى ِإْمسَاِعيَل ( ِلنيَ اقِ اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّ 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٦٥

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

                                                                                                                                             

َن بَاُب َما َجاَء ِيف ثِْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة مِ يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، ، وابن ماجه 

) ، ٤٥٥و () ٤٣٦رقم: ( ٢٦٣/ ٢٣، والطرباين يف "الكبري"  ١١٤١رقم: ١/٣٦١السُّنَّةِ 

، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن هارونيق يزيد بن من طر  - ٢٨٠/ ١٥والدارقطين يف "العلل" 

  املسيب بن رافع، عن عنبسة، مرفوعاً.

  رفعه ووقفه: ورواه يعلى بُن ُعبيد عن إمساعيل بن أيب خالد، واختلف عنه يف

  مرفوعاً. - ٤٣٦رقم:  ٢٣١/ ٢٣" كبريكما عند الطرباين يف "ال  -فرواه عثمان بُن أيب شيبة عنه 

يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب  "الكربى"النسائي يف  ما عندك  -مان عنه ورواه أمحد بن سلي

َلِة َوِذْكُر اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّاِقِلَني ثـََواُب مَ  ِتَالِف اِالخْ  ذِْكرُ (ْن ثَابـََر َعَلى اثـَْنَيتْ َعْشَرَة رَْكَعًة ِيف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

  موقوفاً. - ١٤٧٩رقم: ٢/١٨٤ ) اِلٍد ِفيهِ َعَلى ِإْمسَاِعيَل ْبِن َأِيب خَ 

عن إمساعيل بن أيب خالد،  - ٥٩٧٧رقم: ٢/٢٠كما عند ابن أيب شيبة   -ورواه أبو معاوية الضرير

  به، موقوفاً.

  عليه فيه:ورواه ُحصني بن عبد الرمحن، عن املسيب بن رافع، واختلف 

طوع النهار، باب الليل وتاب قيام كت  يف "الكربى"كما عند النسائي يف   -عبد اهللاالد بن فرواه خ

َلِة َوذِْكُر اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّاِقِلنيَ  ِذْكُر ( ثـََواُب َمْن ثَابـََر َعَلى اثـَْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِيف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

محن، بن عبد الر  ،  عن ُحصني١٤٨٠رقم:  ١٨٥/ ٢ )ِلٍد ِفيهِ ِيب َخاْبِن أَ  ْمسَاِعيلَ اِالْخِتَالِف َعَلى إِ 

  رافع، عن أيب صاحل ذكوان، عن عنبسة، عن أم حبيبة، موقوفاً. سيب بنعن امل

عن حصني، عن املسيب،  -  ٤٥٤رقم:  ٢٣٦/ ٢٣كما عند الطرباين   -ورواه سويد بن عبد العزيز

  عاً.بة، مرفو عن أم حبيعن أيب صاحل، عن عنبسة، 

  عليه فيه:فع، واختلف ورواه أبو إسحاق السَِّبيعي عن املسيب بن را

، وسفيان ١٥٥٢رقم:  ١/٤٤٨كما عند عبد بن محيد   -فرواه إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق 

َعًة َة رَكْ  َعْشرَ ٍة ثِْنَيتْ بَاُب َما َجاَء ِفيَمْن َصلَّى ِيف يـَْوٍم َولَيـْلَ يف أبواب الصالة، الثوري كما عند الرتمذي 

،  ٤٣٥رقم:  ٢٣١/ ٢٣، والطرباين  ٤١٥رقم:  ٥٣٨/ ١َن الَفْضلِ ِمَن السُّنَِّة، َما َلُه ِفيِه مِ 

كما عند اخلطيب يف   -ومسعر بن كدام  - ٨٦٦رقم: ٤٤٣/ ٣والبغوي يف "شرح السنة" 

نبسة، عن أم ثالثتهم عن أيب إسحاق السبيعي، عن املسيب بن رافع، عن ع - ٥/٨١"تارخيه" 

وركعتني بعدها، وركعتني بعد هر، ة، مرفوعاً. زاد إسرائيل والثوري يف آخره: "أربعًا قبل الظحبيب

املغرب، وركعتني بعد العشاء، وركعتني قبل صالة الفجر". قال الرتمذي: وحديث عنبسة عن أم 
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ية اإلتقان حبيبة يف هذا الباب حسن صحيح، ألن رواية إسرائيل عن جده أيب إسحاق يف غا

  ه إياه، ورواية الثوري عن أيب إسحاق قبل االختالط.للزوم

بن معاوية عن أيب إسحاق واضطرب فيه، فرواه مرة مرفوعاً كما عند البخاري يف "التاريخ هري ورواه ز 

الليل وتطوع النهار، يف كتاب قيام "الكربى" ، ومرة موقوفاً كما عند النسائي يف ٧/٣٧الكبري" 

َلِة َوذِْكُر اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّاِقِلَني ْوِم َواللَّ َعَلى اثـَْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِيف اْليَـ  اُب َمْن ثَابـَرَ ثـَوَ باب  ِذْكُر (يـْ

، وزهري بن معاوية مسع من أيب  ١٤٧٧رقم:  ٢/١٨٣ ، )اِالْخِتَالِف َعَلى َأِيب ِإْسَحاَق ِفيهِ 

  إسحاق بعد االختالط.

 لكربى""االنسائي يف كما عند   -لفظ الزيادة اليت يف متنه، فرواه  سليمان، فخالف يفورواه فُليح بن 

َلِة َوِذْكُر يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب  ثـََواُب َمْن ثَابـََر َعَلى اثـَْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِيف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

،  ١٤٨٣رقم:  ٢/١٨٦ )اِلٍد ِفيهِ ْمسَاِعيَل ْبِن َأِيب خَ ِتَالِف َعَلى إِ ِذْكُر اِالخْ (اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّاِقِلَني 

رقم  ٢/٦٦٤، والبيهقي ١٨٧/ ٥، والدارقطين يف "العلل"  ١١٨٩رقم:  ٢/٢٠٥وابن خزمية 

عن سهيل بن أيب صاحل، عن أيب إسحاق السبيعي بإسناد سابقه، إال أنه قال يف  - ٤١٦٣

ي: فُليح بن سليمان ليس بعد العشاء". قال النسائ بدًال من "ركعتنيالزيادة: "وركعتني قبل العصر" 

  بالقوي.

 يفكما عند النسائي   -رواه حممد بن عجالن، فخالف يف إسناده، فرواه عن أيب إسحاق السَّبيعيو 

 ًة ِيف اْليَـْومِ ثـََواُب َمْن ثَابـََر َعَلى اثـَْنَيتْ َعْشَرَة رَْكعَ يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب  "الكربى"

َلِة َوِذْكُر اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّاِقِلنيَ َواللَّ   )ِذْكُر اِالْخِتَالِف َعَلى ِإْمسَاِعيَل ْبِن َأِيب َخاِلٍد ِفيهِ ( يـْ

  ٢٤٥٢رقم:  ٦/٢٠٥، وابن حبان:  ١١٨٨رقم:  ١/٥٨٦، وابن خزمية:  ١٤٧٦رقم: ٢/١٨٣

رقم:  ٢٥٩/ ٢ األوسط"، ويف "  ٤٣٣و  ٤٣٢رقم:  ٢٣٠/ ٢٣، والطرباين يف "الكبري" 

رقم:  ٢/٥٦٥، والبيهقي ١/٣١١، واحلاكم  ٨٠٧ ، وأيب الشيخ يف "طبقات احملدثني"١٩٢٠

عن عمرو بن أوس، عن عنبسة، عن أمِّ حبيبة، مرفوعاً، مبثل زيادة فليح بن سليمان  - ٤١٦٦

كم: ال احلا لمة، على الشك. قاملذكورة آنفاً. ووقع يف رواية أيب الشيخ: عن أم حبيبة أو أم س

  صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب.

) و ٤٣٧رقم:( ٢٣١/ ٢٣، والطرباين يف "الكبري"  ٤٨٥٥، رقم: ٣/٧٥الرزاق وأخرجه عبد 

   ) ، من طرق عن عنبسة، به.٤٣٨(
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، من طريق حيىي بن غيالن، عن املفضل بن فضالة، عن ٢٦٧٧٤، برقم: ٣٦٠/ ٤٤وأخرجه أمحد  

نبسة، عن أم حبيبة، وهو ضعيف ألن عطاء مل يسمع من عن ع ن يزيد، عن عطاء،خالد ب

  نبسة. ع

من طريقني عن مفضَّل بن َفضالة، �ذا  ٤٤٠رقم:  ٢٣٢/ ٢٣وأخرجه الطرباين يف "الكبري" 

  اإلسناد.

  من طريق أيب األسود، عن ابن َهليعة، عن خالد بن يزيد، به. ٤٦٠رقم: ٢٣/٢٣٧وأخرجه كذلك 

به. وابن من طريق قُتيبة بن سعيد، عن ابن َهليعة، عن عطاء،  ٤٣٩: رقم ٢٣/٢٣٢كذلك   وأخرجه

  هليعة سىيء احلفظ.

  واختلف يف إسناده على عطاء:

رقم:  ٢٣/٢٣٧، والطرباين  ١٣٧٣رقم:  ١٨٢/ ٢"الكربى"كما عند النسائي   -فرواه زيد بُن ِحبَّان 

  ، عن ابن جريج، عن عطاء، به.٤٦١

مد كالمها عن ابن ُجريج، كما عند النسائي ، وحجَّاج بُن حم٥٥٢١ ، رقم:٣/٢٤٦رزاق ورواه عبد ال

قال: قلُت لعطاء: بلغين أنك تركُع قبل اجلمعة اثنيت عشرة  -١٤٧٢رقم:  ٢/١٨١"الكربى" يف 

عنبسة بن أيب سفيان أن النيب َصلَّى ركعة، ما بلغك يف ذلك؟ قال: أُخربت أن أم حبيبة حّدثت 

  ... فذكره. َلْيِه َوَسلَّمَ اهللاُ عَ 

يف كتاب الصالة "الكربى" كما عند النسائي يف  -بن احلُباب، عن حممد بن سعيد الطائفي  ورواه زيد

يف كتاب قيام  ويف ٤٩٣رقم:  ٢٧٠/  ١   ثـََواُب َمْن َحاِفَظ َعَلى ثِْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعٍة ِيف ُكلِّ يـَْومٍ ، 

َلِة ثِْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِسَوى اْلَمْكُتوبَِة َوِذْكِر ِيف اْليَـْوِم َواللَّ  اِب َمْن َصلَّىبَاُب ثـَوَ الليل وتطوع النهار،  يـْ

 -١٤٧٤رقم:  ١٨٢/ ٢  طَاءٍ ِيف َذِلَك َواِالْخِتَالِف َعَلى عَ   اْخِتَالِف النَّاِقِلَني ِفيِه ِخلََربِ أُمِّ َحِبيَبةَ 

  نبسة.أمية بني عطاء وبني ع به. أدخل يعلى بنعن عطاء، عن يعلى ابن أمية، عن عنبسة، 

، ٤٤٨رقم:  ٢٣٤/ ٢٣كما عند الطرباين   -ورواه عبد اهللا بن رجاء، عن حممد بن سعيد الطائفي 

ى بن أمية بني عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن عنبسة، به. أدخل صفوان بن يعل

   عطاء وبني عنبسة.

وصفوان بن يعلى بن أمية، وقال من يعلى بن أمية  يف شيوخ عطاء كال� وقد ذكر املِزِّي يف "�ذيبه"  

  عند األول: إن كان حمفوظاً، مث قال: والصحيح أن بينهما صفوان بن يعلى بن أمية.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٦٨

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ، قال: وورد من رواية أيب موسى األشعري 

َلٍة ثِْنَيتْ «     )١( »نَّةِ َعَشَر رَْكَعًة ِسَوى اْلَفرِيَضِة ُبِينَ َلُه بـَْيٌت ِيف اجلَْ  ،َمْن َصلَّى ِيف يـَْوٍم َولَيـْ

                                                                                                                                             

يف الكربى  يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار،  كما عند النسائي  -ورواه معقل بن عبيد اهللا اجلزري

عن عطاء، قال: ُأخِربُت  ،١٤٨٧رقم:  ٢/١٨٧ ِفيهِ ْبِن َأِيب َخاِلٍد ى ِإْمسَاِعيَل ِذْكُر اِالْخِتَالِف َعلَ 

  أنَّ أمَّ َحِبيبة ... فذكره مرفوعاً، ومل يذكر عنبسة يف اإلسناد.

ثـََواُب يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار،  "الكربى"كما عند النسائي يف   -ورواه أبو يونس القشريي 

َلِة َوِذْكُر اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّاِقِلَني َعْن َعطَاٍء لِْلَخَربِ ِيف ِيف ا رََة رَْكَعةً ى اثـَْنَيتْ َعشْ َمْن ثَابـََر َعلَ  ْليَـْوِم َواللَّيـْ

  عن عطاء، عن شهر بن حوشب، عن أمِّ حبيبة، موقوفاً. -١٤٧٥رقم:  ٢/١٨٢َذِلَك 

اُب َمْن ثـَوَ ل وتطوع النهار، اللي كتاب قيام يف "الكربى"كما عند النسائي يف   -ورواه املغرية بن زياد 

َلِة َوذِْكُر اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّاِقِلَني َعْن َعطَاءٍ   لِْلَخَربِ ِيف َذِلَك ثَابـََر َعَلى اثـَْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِيف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

  عن عطاء، عن عائشة، مرفوعاً. - ١٤٧١رقم:  ٢/١٨١

  فصحَّفه. عنبسة بن أيب سفيان أرادخطأ، ولعله  قال النسائي: هذا

ثـََنا َمحَّاُد  ١٩٧٠٩رقم:  ٣٢/٤٨١أخرجه أمحد يف املسند  (١) من طريق ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب قَاَل: َحدَّ

  ِه. ، َعْن أَبِيْبُن زَْيٍد، َعْن َهاُروَن َأِيب ِإْسَحاَق اْلُكوِيفِّ َمْن َمهَْداَن، َعْن َأِيب بـُْرَدَة ْبِن َأِيب ُموَسى

قات رجال الشيخني، غري هارون أيب إسحاق الكويف، فلم يرو عنه سوى اثنني، وهذا إسناد رجاله ث

، وذكره ابن حبان يف "الثقات". وذكره املزي -٩/٩٩كما يف "اجلرح والتعديل"   -ووثقه ابن معني

  ه:زيد راويه عنيف "�ذيب الكمال" يف "الكىن" متييزاً. وقد اخُتلف فيه على محاد بن 

، من طريق سليمان ابن حرب، والطرباين ٣١٩٧رقم:  ٨/١٧٠ه الرواية، والبزار فأخرجه أمحد يف هذ 

من طريق أمحد بن إبراهيم املوصلي، كالمها عن محاد بن  ٩٤٣٦رقم:  ٩/١٦٦يف "األوسط" 

  زيد، عن هارون أيب إسحاق، �ذا اإلسناد.

د بن زيد، به، مرسالً، عن محا -٨/٢٢٥ري" خ الكبيف "التاريفيما ذكر البخاري  -ورواه عارم ومسدد

  مل يذكرا أبا موسى.

عن هارون أيب  -وهو اجلُْفري -، من طريق احلسن بن أيب جعفر٣١٩٧رقم:  ٨/١٧٠وأخرجه البزار 

  إسحاق الكويف، به، متصًال. واحلسن بن أيب جعفر ضعيف.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٦٩

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلِّي ِيف يـَْوٍم ثِْنَيتْ « قَاَل:وورد من رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه : 

  )١( »َعْشرََة رَْكَعًة َتَطوًُّعا، ِإالَّ ُبِينَ َلُه بـَْيٌت ِيف اْجلَنَّةِ 

ْن م«ِه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اللَّ وورد من رواية عائشة رضي اهللا عنها  

ِر، َورَْكَعتَـْنيِ ثَابـََر َعَلى اثـَْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِمَن السُّنَِّة بـََىن اللَُّه َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَِّة، أَْربـًَعا قـَْبَل الظُّهْ 

  )٢( »ِعَشاِء، َورَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل اْلَفْجرِ بـَْعَدَها، َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اْلَمْغِرِب، َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد الْ 

                                                                                                                                             

اهليثمي يف "جممع  ان الرجالن، وذكرهإال هذ روى عنه قال البزار: تفرد به هارون، ومل يُتابع عليه، وال

 ، وزاد نسبته إىل الطرباين يف "الكبري".٢/٢٣١الزوائد" 

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َمْنُصوٍر، قَاَل  (١) أخرجه أمحد يف مسنده عن َحجَّاٌج، َوُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، قَاَال: َحدَّ

  َن َمْوَىل اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ومل يرفعه.ْن َأِيب ُعْثَماْيِه عَ تُُه َعلَ ُشْعَبُة: َكَتَب بِِه ِإَيلَّ فـََقرَأْ 

، عن حممد بن جعفر وحده، �ذا اإلسناد، وأخرجه ٥٩٧٩رقم:   ٢/٢٠٤وأخرجه ابن أيب شيبة 

  عن شعبة، به. ٢٦٥٣رقم:   ٤/٢٦٢الطيالسي 

الة والسنة فيها، باب يف كتاب إقامة الص ماجه ، وابن٥٩٨٢رقم:   ٢/٢٠وأخرجه ابن أيب شيبة 

الكربى يف  يف  والنسائي، ١١٤٢رقم:  ٣٦١/  ١ بَاُب َما َجاَء ِيف ثِْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِمَن السُّنَّةِ 

رقم:  ٢/١٨٥كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ذكر االختالف على إمساعيل بن أيب خالد، 

من طريق  ٣١- ٢٥/٣١٠ل" ن من "�ذيب الكماة حممد بن سليماواملزي يف ترمج ،١٤٨٢

احل، عن أبيه، عن أيب هريرة، مرفوعاً. حممد بن سليمان ابن األصبهاين، عن سهيل بن أيب ص

وحممد بن سليمان هذا قد قال عنه ابن أيب حامت: سألت أيب عنه فقال : ال بأس به يكتب حديثه 

 )٢٦٧/  ٧أيب حامت: ( وال حيتج به. اجلرح والتعديل البن

، َعْن ُمِغريََة من طريق ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَمانَ  ٥٩٧٥رقم:  ٢/١٩ن أيب شيبة يف مصنفه أخرجه اب (٢)

  ْبِن زِيَاٍد، َعْن َعطَاٍء. 

 ، والنسائي يف الكربى٤١٤رقم  ١/٥٣٧وأخرجه الرتمذي  ١١٤٠رقم  ١/٣٦١وأخرجه ابن ماجه 

َلِة َوِذْكُر ثَابـََر َعَلى ا ثـََواُب َمنْ هار، يف كتاب قيام الليل وتطوع الن ثـَْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة ِيف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

والدواليب يف الكىن  ،١٤٧١رقم:  ١٨١/ ٢َالِف أَْلَفاِظ النَّاِقِلَني َعْن َعطَاٍء لِْلَخَربِ ِيف َذِلَك اْختِ 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧٠

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

قلت وأما احلديث الصحيح اليت روته عائشة رضي اهللا عنها فهو ما رواه البخاري يف 

ثـََنا َحيَْىي، َعْن ُشْعَبَة، َعْن إِبـْرَاِهيَم ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن صحيحه قال : ٌد، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ َحدَّ

ْنَتِشِر، َعْن أَ 
ُ
َها: امل نَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َال أ«بِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

   )١( »يَدَُع أَْربـًَعا قـَْبَل الظُّْهِر، َورَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل الَغَداةِ 

  

  فقه الحديث: 

ٌ املراد �ذه الروايات هي  -١  َوُتَسمَّى السَُّنُن الرَّاتَِبُة اْلُمؤَكََّدُة الَِّيت السَُّنُن الَِّيت َهلَا َوْقٌت ُمَعنيَّ

َلِة، َوِهَي . ُتْطَلُب ُكل يـَْومٍ  َفِعْنَد َأِيب َحِنيَفَة َوَأْصَحابِِه: اثـَْنَتا َعْشرََة رَْكَعًة ِيف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

بـَْعَدُه، َورَْكَعَتاِن بـَْعَد اْلَمْغِرِب، َورَْكَعَتاِن بـَْعَد رَْكَعَتاِن قـَْبل اْلَفْجِر، َوأَْرَبٌع قـَْبل الظُّْهِر، َورَْكَعَتاِن 

اُت اْلِعَشاِء، َوِيف يـَْوِم اجلُُْمَعِة ُيَصلِّي أَْربََع رََكَعاٍت قـَْبل اجلُُْمَعِة، َوأَْربـًَعا بـَْعَدَها، فـََتُكوُن الرََّكعَ 

                                                                                                                                             

ريَُة اْلُمغِ  الرَّازِيُّ، عن، ْبُن ُسَلْيَمانَ ستتهم من طرق عن ِإْسَحاُق  ٢٠٧٣رقم:  ٣/١١٨٦واألمساء 

  ْبُن زِيَاٍد، َعْن َعطَاٍء، عنها.

َل َهَذا َخطَأٌ ا َوقَا: َوَرَواُه النََّساِئّي ِمْن َهَذا اْلَوْجِه ِبُدوِن تـَْعَداِدهَ ٣/٣١قال العراقي يف طرح التثريب: 

ا قَاَل أَبُو َحامتٍِ الرَّازِّي َهَذا َخطٌَأ َواحلَِْديُث بِأُمِّ بَـَهاِينِّ وََكذَ َوُحمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن َضِعيٌف ُهَو اْبُن اْألَصْ 

  َحِبيَبَة َأْشَبُه.

ن : حديث عائشة حديث غريب م١/١٩٦وقال السيوطي يف قوت املغتذي على جامع الرتمذي 

 لوجه، ومغرية بن زياد قد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من ِقَبل ِحفِظه.هذا ا

  .١١٨٢/ رقم: ٢/٥٩صحيحه كتاب / باب الركعتني قبل الظهر خرجه البخاري يف أ (١)

مالحظة: من أراد االستزادة يف طرق هذا احلديث فلريجع إىل كتاب: "حديث أم حبيبة رضي اهللا 

  ية فقهية نقدية" للدكتور خلدون األحدب.سة حديثعنها يف صالة التطوع، درا



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧١

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

ًة، ِخبَِالِف َسائِِر اْأليَّاِم، فَِإنَّ اْلَمْطُلوَب ِفيَها ِيف ُكل اْلَمْطُلوبَُة ِيف يـَْوِم اجلُُْمَعِة أَْرَبَع َعْشرََة رَْكعَ 

يـَْوٍم اثـَْنَتا َعْشرََة رَْكَعةً 
  )١(   

َمْن َكاَن ِمْنُكْم ُمَصلًِّيا «َوأَمَّا اْألْربَُع الَِّيت بـَْعَد اجلُُْمَعِة َفَدلِيُلَها قـَْولُُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َوَذَهَب َماِلٌك ِإَىل َأنَّ اْلَمْطُلوَب َأْن ُتَصلَّى رَْكَعَتا اْلَفْجِر. .   )٢(  »ُمَعِة فـَْلُيَصل أَْربـًَعابـَْعَد اجلُْ 

ُد النـَّْفل قـَْبل الظُّْهِر َوبـَْعَدَها، َوقـَْبل اْلَعْصِر، َوبـَْعَد اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َفَال َحدَّ ِيف  قَال: َوتََأكُّ

  ْكِفي ِيف َحتِْصيل النَّْدِب رَْكَعَتاِن.اجلَِْميِع، َويَ 

رَْكَعَتاِن قـَْبل «َوَذَهَب الشَّاِفِعيَُّة َواْحلََنابَِلُة ِإَىل أَنَّ اْلَمْسُنوَن ِمَن الصََّلَواِت َعْشُر رََكَعاٍت: 

   )٣( » ِمَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ  الصُّْبِح، َورَْكَعَتاِن قـَْبل الظُّْهِر، َورَْكَعَتاِن بـَْعَدُه، َورَْكَعَتاِن بـَْعَد ُكلٍّ 

ُهَما: َحِفْظُت َعْن َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر  ِحلَِديِث اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ِب ِيف بـَْيِتِه، َورَْكَعتَـْنيِ رَْكَعتَـْنيِ قـَْبل الظُّْهِر، َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَدُه، َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اْلَمْغرِ «رََكَعاٍت: 

قـَْبل اْلِعَشاِء ِيف بـَْيِتِه، َورَْكَعتَـْنيِ قـَْبل َصالَِة الصُّْبحِ 
 « )٤(   

إذًا فكيف جنمع بني حديثي أم حبيبة رضي اهللا عنها بأن الرواتب إثنا عشرة ركعة، 

 »بـًَعا قـَْبَل الظُّْهرِ َكاَن َال َيدَُع أَرْ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  «وعائشة رضي اهللا عنها 

من جانب، وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما من جانب آخر. قلت: للعلماء توجيه 

واألوىل أن " : قال ابن حجر يف الفتحقد ف ،اجلمع بني احلديثني بالنسبة ملا قبل الظهريف 

حيمل على حالني : فكان تارة يصلي ثنتني وتارة يصلي أربعًا ، وقيل: هو حممول على 

                                                           

 .٧/١٧٩املوسوعة الفقهية الكويتية  (١)

من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف كتاب اجلمعة، باب الصالة بعد اجلمعة، لم أخرجه مس (٢)

 .٨٨١برقم  ٢/٦٠٠مرفوعا 

 .٧٧١/  ١، وبلغة السالك ٧٦٢/  ١، واملغين ٣٩١ - ٣٩٠/  ١اإلقناع  (٣)

 .١١٨٠، رقم ٢/٥٨جه البخاري أخر  (٤)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧٢

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

نه كان يف املسجد يقتصر على ركعتني ويف بيته يصلي أربعًا ، وحيتمل أن يكون يصلي أ

إذا كان يف بيته ركعتني مث خيرج إىل املسجد فيصلي ركعتني فرأى ابن عمر ما يف املسجد 

دون ما يف بيته واطلعت عائشة على األمرين ، ويقوي األول ما رواه أمحد وأبو داود يف 

قال أبو جعفر ،  )١( »صلي يف بيته قبل الظهر أربعًا مث خيرجكان ي« :حديث عائشة

وتكلم ابن القيم رمحه ، )٢(" الطربي : األربع كانت يف كثري من أحواله والركعتان يف قليلها

اهللا يف اجلمع بينهما يف كتاب زاد املعاد ( فصل يف هديه صلى اهللا عليه وسلم يف السنن 

إىل أن األربع قبل الظهر صالة مستقلة كان يصليها بعد ، وكأنه مييل ومل يصرح  )الرواتب

الزوال كما يف املسند عن عبداهللا بن السائب وفيه ( إ�ا ساعة تفتح فيها أبواب السماء 

رضي اهللا عنهما  -عائشة وأم حبيبة ، قلت:  ، فأحب أن يصعد يل فيها عمل صاحل )

قال الشوكاين قد و "،  حيفظأن من حفظ حجة على من مل" :حفظتا أربعاً، والقاعدة - 

ويف  ،رمحه اهللا: " قال الداودي: وقع يف حديث ابن عمر أن قبل صالة الظهر ركعتني

وقيل: هو ، وهو حممول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى ،حديث عائشة أربعاً 

وحيتمل أنه   ،حممول على أنه كان يف املسجد يقتصر على ركعتني ، ويف بيته يصلي أربعا

فرأى ابن عمر ، يصلي إذا كان يف بيته الركعتني مث خيرج إىل املسجد فيصلي ركعتنيكان 

    .)٣( واطلعت عائشة على األمرين ،ما يف املسجد دون ما يف بيته

                                                           

َجَواِز النَّاِفَلِة قَائًِما َوقَاِعًدا،  بَابُ ين وقصرها، يف كتاب صالة املسافر  أخرجه مسلم يف صحيحه (١)

،  ٢٤٠١٩رقم:  ١٨، وأخرجه أمحد /١٠٥رقم  ١/٥٠٤َوِفْعِل بـَْعِض الرَّْكَعِة قَائًِما َوبـَْعِضَها قَاِعًدا 

،  و داود يف سننهِغريَُة، َعْن ِإبـْرَاِهيَم، َعِن اْألَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة، وأخرجه أب، عن مُ كالمها عن ُهَشْيمٌ 

، عن أمحد بن ١٢٥١، رقم: ٢/١٨بَاُب تـَْفرِيِع أَبـَْواِب التََّطوُِّع َورََكَعاِت السُّنَِّة كتاب الصالة، 

 حنبل �ذا اإلسناد.  

 َل الظُّْهرِ  قـَبْ بَاُب الرَّْكَعتَـْنيِ  ٣/٥٩فتح الباري  (٢)

 .٣/٢١نيل األوطار  (٣)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧٣

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

   الحديث الثاني:

 َمْن بـََىن لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َمْسِجًدا َوَلْو َكَمْفَحِص َقطَاةٍ «قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

  »بـََىن اللَُّه َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ 

َمْن بـََىن لِلَِّه « َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَاَل: ورد هذا احلديث 

   )١( »َمْسِجًدا َوَلْو َكَمْفَحِص َقطَاٍة لِبَـْيِضَها، بـََىن اهللاُ َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ 

َمْن بـََىن لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ : «وقد ورد احلديث من رواية أيب ذر رضي اهللا عنه موقوفا" قال

   )٣( وورد عنه مرفوعا" )٢( .»َمْسِجًدا َوَلْو َكَمْفَحِص َقطَاٍة بـََىن اللَُّه َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ 

                                                           

كشف األستار) من طريق   - ٤٠٢( ، وأخرجه البزار٢١٥٧رقم:  ٤/٥٤أخرجه اإلمام أمحد  (١)

  ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، عن ُشْعَبُة، َعْن َجاِبٍر، َعْن َعمَّاٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس.

من طرق  ٢/٥٤٢، وابن عدي ١/٣١٠، وابن أيب شيبة  ٢٧٣٩رقم:  ٤/٣٤٤  وأخرجه الطيالسي

ريه، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر اجلعفي، وعمار باس، وهو صحيح لغعن شعبة، عن ابن ع

  هو ابن معاوية الدهين. 

من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن  ١/٤٨٦وأخرجه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلثار" 

بن جبري، عن ابن عباس، وهو صحيح لغريه، وهذا إسناد ضعيف  عن سعيدجابر اجلعفي، 

 اوية الدهين.وعمار: هو ابن معلضعف جابر اجلعفي، 

، والبيهقي يف ٣١٥٥رقم:  ١/٢٧٥، وابن أيب شيبة   ٤٦٣/رقم: ٣٦٩/ ١أخرجه الطيالسي  (٢)

، باب فضل بناء َالِة ِمْن َمْسِجٍد َوَغْريِهِ ِع الصَّ ُمجَّاُع أَبـَْواِب الصََّالِة بِالنََّجاَسِة َوَمْوضِ ، السنن الكربى

، َعْن أَبِيِه، ثالثتهم من طرق  ، ،٤٢٩١رقم:  ٢/٦١٣ املساجد َعِن اْألَْعَمِش، َعْن إِبـْرَاِهيَم التـَّْيِميِّ

 َعْن َأِيب َذرٍّ موقوفاً.

 - ٤٠١٦قم:ر  ٩/٤١٢، والبزار يف البحر الزخار ٣١٥٦رقم:  ١/٢٧٥رواه ابن أيب شيبة  (٣)

) ، والطرباين يف "الصغري" ١٦١١) و (١٦١٠رقم: ( ٤٩١- ٤/٤٩٠، وابن حبان ٤٠١٧

) ، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلثار" ١١٥٩رقم: ( ٢/٢٧٥) و ١١٠٥رقم: ( ٢/٢٤٦



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧٤

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

                                                                                                                                             

، والقضاعي يف "مسند الشهاب": ١٥٥٢-١٥٥١-١٥٥٠-١٥٤٩،رقم: ٤/٢٠٩

. اِهيمَ ، كلهم من طرق عن األعمش، عن ِإبـْرَ  ٤٧٩رقم: ١/٢٩١ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب َذرٍّ   التـَّْيِميِّ

مسألة: ٢/١٢٩قال ابن أيب حامت يف العلل أوىل من الرفع،  قلت: والوقف يف حديث األعمش

: وسألُت َأِيب َوأَبَا ُزْرَعَة َعن حديٍث َرَواُه عليُّ ْبُن َحِكيم، َعْن َشرِيك، َعِن اَألْعَمِش، َعْن ٢٦١

َمْفَحِص َقطَاٍة ، ا َوَلْو ِمْثَل قَاَل: َمْن بـََىن َمْسِجدً  -َرفـََعُه  -، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب َذرٍّ  تـَّْيميِإبـْرَاِهيَم ال

  بـََىن اهللاُ لَُه بـَْيًتا ِيف اجلَنَِّة؟

ٌة ِمْن َأْصَحاِب َشرِيك، فـََلْم يـَْرَفعوه، والصَّحيُح َعْن َأِيب َذرٍّ  ديث من ح - فـََقاال: َهَكَذا َرَواُه ِعدَّ

ْفُس احلديِث ش، ورفـََعُه، ونَـ موقوًف.وقال أيب: َوَرَواُه أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاش،عن األعم -َشريك 

   موقوٌف؛ وهو أَصحُّ.

ثنا محَّاد ْبُن زَاَذاَن؛ قَاَل: مسعُت اْبَن َمْهِديٍّ، قَاَل: حديُث  َثِين َأِيب، قَاَل: حدَّ قال أبو حممد : َوَحدَّ

  اَألْعَمِش. أ.ه.بـََىن ِهللا َمْسِجًدا َوَلْو َكَمْفَحِص َقطَاٍة ... : ليس ِمْن َصحيح حديِث  : َمنْ اَألْعَمشِ 

: َواْختُِلَف َعِن اْألَْعَمِش، فـََرَواُه َشرِيٌك، ٦/٢٧٦وقال الدارقطين يف العلل الواردة يف األحاديث النبوية 

َجرِيُر ْبُن يَّاٍش، َويـَْعَلى ْبُن ُعبَـْيٍد ِمْن رَِوايَِة َأِخيِه ُحمَمٍَّد َعْنُه، وَ ْبُن عَ  َوُقْطَبُة ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َوأَبُو َبْكرِ 

اْألَْعَمِش  ْبِد احلَِْميِد ِمْن رَِوايَِة ِبْشِر اْبِن آَدَم َعْنُه، َوَشْيَباَن، َوِقيَل َعْن ُشْعَبَة، َوَال يـَْثُبُت، فـََرَوْوُه َعنِ عَ 

  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم. ِيبِّ َمْرُفوًعا ِإَىل النَّ 

ِب َسْلُم ْبُن ُجَناَدَة، َعْن وَِكيٍع، َعِن الثـَّْورِيِّ، َعِن اْألَْعَمِش أَبُو السَّائِ  َواْخُتِلَف َعِن الثـَّْورِيِّ، فـََرَواهُ 

  َمْرُفوًعا.

  وََكَذِلَك قَاَل ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْمسَاِعيَل: َعِن الثـَّْورِيِّ.

  َأْصَحاُب وَِكيٍع، فـََرَوْوُه َعْن وَِكيٍع َمْوُقوفًا.َلَفُه َوَخا

ُرُمهَا، َعِن الثـَّْورِيِّ َمْوُقوفًا.َىي اْلَقطَّاوََكَذِلَك َرَواُه حيَْ    ُن، َوأَبُو ُحَذيـَْفَة، َوَغيـْ

  ْبِد احلَِْميِد، َمْوُقوفًا.ْبِن عَ  وََكَذِلَك َرَواُه َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِينِّ، َوِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيِه، َعْن َجرِيرِ 

ُرُمهَا، َعِن اْألَْعَمِش َمْوُقوفًا.ى ْبُن يُوُنَس، َكَذِلَك َرَواُه َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، َوِعيسَ    َوَغيـْ

  ِه.َوَرَواُه ِإْسَحاُق اْألَْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، وََملْ يـَُتاِبْع َعَليْ 

  َوى َهَذا احلَِْديَث احلََْكُم ْبُن ُعتَـْيَبَة، َواْخُتِلَف َعْنُه:َورَ 

  ُن زَاَذاَن، َعِن احلََْكِم، َعْن يَزِيَد ْبِن َشرِيٍك، َعْن َأِيب َذرٍّ َمْوُقوفًا.اُه َمْنُصوُر بْ فـََروَ 

  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب َذرٍّ َمْرُفوًعا.ْيِميِّ َوَرَواُه َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن َحجَّاٍج، َعْن إِبـْرَاِهيَم التـَّ 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧٥

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

َل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َأنَّ َرُسو وورد من رواية جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه، 

  )١(»َمْن بـََىن َمْسِجًدا لِلَِّه َكَمْفَحِص َقطَاٍة، َأْو َأْصَغَر، بـََىن اللَُّه َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ «

َمْن بـََىن لِلَِّه َمْسِجًدا، ُبِينَ َلُه «وورد من رواية عمرو بن العاص رضي اهللا عنه، بلفظ: 

  )٢( »ٌت أَْوَسُع ِمْنُه ِيف اْجلَنَّةِ بـَيْ 

َمْن بـََىن «َأْمسَاَء بِْنِت يَزِيَد، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: وورد من من رواية 

  )٣( » لِلَِّه َمْسِجًدا، فَِإنَّ اهللاَ يـَْبِين َلُه بـَْيًتا أَْوَسَع ِمْنُه ِيف اْجلَنَّةِ 

                                                                                                                                             

، ُمْرَسًال َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم.جَّاٍج، َعِن احلَْ َوَرَواُه ُمْعَتِمٌر، َعْن حَ    َكِم، َعْن إِبـْرَاِهيَم التـَّْيِميِّ

 واملوقوف أشبههما بالصواب. أ.ه.

/ ٢٤٤/ ١جد واجلماعات، باب من بىن هللا مسجدا ب املسايف كتا أخرجه ابن ماجه (١)

بَاٌب ِيف َفْضِل اْلَمْسِجِد َوِإْن َصُغَر ، كتاب الصالة  حيحهخمتصراً، وابن خزمية يف ص ٧٣٨رقم:

ويف روايته طول، كالمها من طريق عبداهللا بن عبدالرمحن  ١٢٩٢/ رقم: ٢/٢٩٩اْلَمْسِجِد َوَضاَق 

 ن جابر مرفوعاً، قال األعظمي: إسناده صحيح. عطاء، عبن أيب حسني النوفلي، عن 

اُن، َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زِيَاٍد، َعِن احلَْجَّاِج، ، من طريق َعفَّ ٧٠٥٦، رقم: ٦٣١/ ١١أخرجه أمحد  (٢)

ِه. وأخرجه اخلطيب يف تارخيه ( ) من طريق ١٠/١٣٦َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

ُشَعْيٍب، َعْن  ْن َعْمرِو ْبنِ َعتَّاٍب، عن أيب قـََتاَدَة َشْيٌخ بِاْلَبْصَرِة، عن َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، عَ ْبُن  َسِعيدُ 

ِه.   أَبِيِه، َعْن َجدِّ

واحلديث صحيح دون لفظ: "أوسع" وهذا اإلسناد ضعيف. احلجاج وهو ابن أرطاة كثري اخلطأ 

  ال: رواه أمحد، وفيه احلجاج بن متكلم فيه. ، وق٢/٧والتدليس وقد أورده اهليثمي يف "ا�مع" 

ا أخطأ، وهو مدلس ال يقبل من حديثه إالَّ أة، وهو صدوق رمبقلت: وفيه عند أمحد: احلجاج بن أرط

 ما صرح فيه بالسماع، وقد عنعن. وفيه عند اخلطيب: أبو قتادة شيخ بالبصرة، ومل أجد له ترمجة.

طريق ُسَوْيُد ْبُن َعْمرٍو، عن أَبَاُن يـَْعِين اْلَعطَّاَر، عن من  ٢٧٦١٢رقم:  ٥٨٥/ ٤٥أخرجه أمحد  (٣)

  َعْن َحمُْموِد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأْمسَاَء.َأِيب َكِثٍري،  َحيَْىي ْبنُ 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧٦

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

                                                                                                                                             

فلم يذكروا يف الرواة  -وهو ابن يزيد بن السكن-وهذا إسناٌد ضعيف جلهالة حال حممد بن عمرو 

غري ابن حبان، وجهَّله ابن القطان والذهيب يف "امليزان" يقه عن عنه سوى اثنني، ومل يوثر توث

  ن العطار: هو ابن يزيد.إلسناد ثقات. أبا) ، وبقية رجال ا٤/٧٨(

) ، والعقيلي يف "الضعفاء"( ١٥٥٤: ٤/٢١٢وأخرجه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلثار" (

)، ٨٤٥٩:  /٢٢١/ ٨)، ويف "األوسط " (٤٦٨: ٢٤/١٨٥)، والطرباين يف "الكبري"( ٢/١٢٦

يـَْرِو َهَذا  ل الطرباين: ملَْ من طريق موسى بن إمساعيل، عن أبان بن يزيد العطار، �ذا اإلسناد. قا

اَء بِْنِت احلَِْديَث َعْن َحيَْىي ْبِن َأِيب َكِثٍري ِإالَّ أَبَاُن، تـََفرََّد بِِه: ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َوَال يـُْرَوى َعْن َأمسَْ 

ْسَناِد " ِإالَّ  يَزِيدَ    ِ�ََذا اْإلِ

كما - مسلم بن إبراهيم سويد بن عمرو، و  قلت: مل يتفرد به موسى بن إمساعيل، بل تابعه شيخ أمحد

وفيه حممد بن عمرو بن يزيد بن السكن األنصاري، ضعفه ابن حزم، وقال  عند ابن عدي،

)؛ ٣٤/ ٥)؛ الثقات (٢٩٠ /٨ديل (الذهيب: فيه جهالة. وذكره ابن حبان يف الثقات. اجلرح والتع

  ).٧٨/ ٤امليزان (

ثـََنا َعْبدُ : حَ ٢/١٢٦وقال العقيلي يف الضعفاء الكبري  ثـََنا ُموَسى  دَّ اللَِّه ْبُن َأْمحََد ْبِن َأِيب َمَسرََّة قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َحيَْىي ْبنُ ا ثـََنا أَبَاُن اْلَعطَّاُر قَاَل: َحدَّ َكِثٍري، َعْن َحمُْموِد ْبِن َعْمرٍو   َأِيب  ْبُن ِإْمسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ

َمْن بـََىن «َكِن، أَنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: زِيَد ْبِن السَّ اْألَْنَصارِيِّ، َعْن َأْمسَاَء بِْنِت يَ 

ثـََنا أَبُو َسَلَمَة قَاَل:  ثـََناَحدَّ » لِلَِّه َمْسِجًدا بـََىن اللَُّه َلُه أَْوَسَع ِمْنُه ِيف اْجلَنَّةِ  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَاِعيَل قَاَل: َحدَّ

ثـَنَ  ثـََنا َحيَْىي، َعْن َحمُْموِد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َحنَْوُه َمْوُقوفًا، َهَذا أَْوَىل. أ.ه.   ا أَبَاُن قَاَل:َحدَّ   َحدَّ

حديث حممود بن عمرو، عن  -يعين العطار-ث أبان ): حدي٦/ ٢وقال عباس الدوري يف التاريخ (

  وف. اهـ.ن أيب هريرة، موقأمساء. قال حيىي: ليس هذا بشيء، وإمنا هو ع

من طريق أمحد بن حممد بن عمر بن يونس، ثنا  -اإلحالة السابقة- ورواه ابن عدي يف الكامل أيًضا 

  حيىي بن عبد العزيز، ثنا حيىي بن أيب كثري، به حنوه.

لصورة فيه خلل ألن أمحد بن حممد بن عمر بن يونس، ليس له رواية عن حيىي بن �ذه ا والسند

جده عمر بن يونس، فكأنه كان على هذه الصورة [أمحد بن حممد عن  يز وإمنا يروي عنالعز عبد

عمر بن يونس]، أو [أمحد بن حممد بن عمر بن يونس عن عمرو بن يونس]، وكالمها صواب. 

/ ١يونس، كذبه أبو حامت وابن صاعد، وتركه الدارقطين. (امليزان  عمر بن وأمحد بن حممد بن

١٤٢.(  



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧٧

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

َمْن بـََىن لِلَِّه « :َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ة عمرو بن عبسة أن رسول اهللا وورد من رواي

اَنْت َمْسِجًدا لُِيْذَكَر اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه، بـََىن اهللاُ َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَِّة، َوَمْن َأْعَتَق نـَْفًسا ُمْسِلَمًة كَ 

  )١( »َب َشْيَبًة ِيف َسِبيِل اِهللا َعزَّ َوَجلَّ، َكاَنْت َلُه نُورًا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِفْديـََتُه ِمْن َجَهنََّم، َوَمْن َشا

يِق َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وورد من رواية  َأِيب َبْكٍر الصِّدِّ

  .)٢( »َلُه بـَْيًتا يف اجلنة من بين هللا مسجًدا ِمْثَل َمْفَحِص َقطَاٍة بـََىن اللَّهُ « وسلم:

                                                           

يف أبواب فضائل  )،  وأخرجه مطوًال وخمتصرًا الرتمذي١٩٤٤٠: ٣٢/١٨٦د (أخرجه أمح (١)

 ، والبغوي يف "شرح١٦٣٥: ٢/٢٢٤ بَاُب َما َجاَء ِيف َفْضِل َمْن َشاَب َشْيَبًة ِيف َسِبيِل اللَّهِ اجلهاد، 

َوُة ْبُن ُشرَْيٍح، عن بَِقيَُّة، عن حبَِريُ  ،٢٤٢٠: ٣٥٥/ ٩ السنة" ْن ْبُن َسْعٍد، عَ  ثالثتهم من طريق َحيـْ

َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َكِثِري ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة، قال الرتمذي: هذا حديث حسن 

  البغوي: حسن غريب.. وقال صحيح غريب، وَحْيوة بن شريح: هو ابن يزيد احلمصي

وباقي  تسوية، وقد عنعن،قلت: وهذا اإلسناد ضعيف فيه بقية وهو ابن الوليد، يدلس تدليس ال

  رجال اإلسناد ثقات، والذي يظهر أن حكم الرتمذي والبغوي بناًء على شواهده. 

: ٣٨٣/ ١ى" (ويف "الكرب والنسائي يف ) ، ١٣٢٨وأخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( 

 ) من طرق عن بقية، به.١١٦٢: ٢/١٨٨) ، والطرباين يف "مسند الشاميني" (٧٦٧

) يف ترمجة يعلي بن عطاء احملاريب، وابن عدي يف الكامل ٢٦٠/ ١ضعفاء (اه العقيلي يف الرو  (٢)

)، ٤٨٥: ٢٩٢/ ١)، والقضاعي يف مسند الشهاب (٢٤/ ٥)، وأبو نعيم يف احللية (٦٢٩/ ٢(

احلكم بن يعلي بن عطاء احملارىب، ثنا حممد بن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن أيب من طريق 

  معمر، به.

غري احلكم  -وهو حممد بن طلحة بن مصرف- يرويه عن حممد بن طلحة  ابن عدي: وهذا القال 

  بن يعلى، وحممد بن عبد الرمحن شيخ قرشي مدين. اهـ.

: هذا حديث منكر، واحلكم بن -) ٣٩٠، رقم ()١٤٠/ ١يب حامت (العلل البن أ-وقال أبو حامت 

  يعلى مرتوك احلديث، ضعيف احلديث. اهـ.

  ).٣٤١/ ٢ظر ترمجته يف: اللسان (ة هذا احلديث. انقلت: وهو آف



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧٨

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وورد من رواية عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه:  قَاَل مسَِ

   )١( »َمْن بـََىن َمْسِجًدا يَْذُكُر ِفيِه اْسَم اللَِّه بـََىن اللَُّه َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّة«وسلم يـَُقوُل: 

                                                                                                                                             

) يف ترمجة حممد بن عبد الرمحن القرشي، من طريق حممد بن ٤٠٦/ ٧ورواه ابن عدي يف الكامل (

  ن مصرف، عن أبيه، عن أيب معمر، به.ن حممد بن طلحة بعبد الرمحن القرشي، ع

ن حممد بن لربغشي الكويف، عقال ابن عدي: هذا احلديث للحكم بن يعلى يعرف بأيب حممد ا

  طلحة. سرقه من احلكم بن يعلي بن عطاء، حممد بن عبد الرمحن هذا. اهـ.

بن  حلراين، ثنا حبيب)، من طريق وهب بن حفص ا٧١١٠: ٥٦/ ٨ورواه الطرباين يف األوسط (

يِق، مرففروخ، ثنا حممد بن طلحة بن مصرف، عن أبيه، َعْن ُمرََّة الطَّيِِّب، َعْن َأِيب َبْكٍر  وًعا الصِّدِّ

  فذكره.

قال الطرباين: مل يروه عن طلحة إالَّ ابنه، ورواه حبيب عن حممد بن طلحة، عن أبيه، عن أيب معمر، 

  عن أيب بكر.اهـ.

  اه الطرباين يف األوسط، وفيه وهب بن حفص، وهو ضعيف. اهـ.): رو ٨/ ٢ا�مع قال اهليثمي يف (

 ).٢٢٩/ ٦سان (قلت: بل هو متهم بالوضع. انظر: الل

رقم:  ٢٣٠/  ٤و ٣١٥٧رقم:  ٢٧٥/  ١، وأخرجه ابن أيب شيبة ١/٢٧٧أخرجه أمحد  (١)

رقم:  ١/٤٣٢) ، والبزار ٢٧٥٨رقم: ( ٢/٩٢١) و ٧٥٣رقم: ( ١/٢٤٣، وابن ماجه ١٩٥٥٣

) من طريق يونس بن حممد املؤدب، ١٦٠٨رقم: ( ٤٨٦/ ٤، وابن حبان يف صحيحه  )٣٠٤(

  �ذا اإلسناد.

خمتلف يف إدراكه جدِّه  -وهو ابن بنت عمر  -ن بن عبد اهللا بن ُسراقة حديث صحيح، وعثماوهو 

ل، ويف قول ابِن ): مل يُدركه، فهو على هذا مرس١٩/٤١٣عمر، وهو يف قول املزي يف التهذيب: (

)، أدركه ومسع منه، وأيد ذلك بأنه قد وقع التصريح بسماعه ٧/١٢٩حجر يف �ذيب التهذيب (

ير الطربي يف " �ذيب اآلثار " فهو على هذا متصل، وهو ثقة من د أيب جعفر بن جر منه عن

ن رجال رجال البخاري، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخني غري الوليد بن أيب الوليد، فم

ثقة، ووهم ابن حجر يف " التقريب " إذ ليَّنه، فقد وثقه ابن حبان وأبو زرعة والذهيب  مسلم، وهو

اخلزاعي: هو منصور بن سلمة البغدادي، ويونس: هو ابن حممد بن  كاشف ". أبو سلمةيف " ال

  مسلم املؤدب، وليث: هو ابن سعد.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٧٩

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

ْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه مان بن عفان رضي اهللا عنه وورد من رواية  عث قَاَل: مسَِ

  )١( »َمْن بـََىن َمْسِجًدا لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ، بـََىن اهللاُ َلُه ِمثْـَلُه ِيف اْجلَنَّةِ «َوَسلََّم يـَُقوُل: 

                                                                                                                                             

) عن عبد اهللا ٤٦٢٨(رقم:   ١٠/٤٨٦ان ) ، وعنه ابن حب٢٥٣رقم: ( ١/٢١٧وأخرجه أبو يعلى 

ا عن الليث بن ، من طريق حيىي بن بكري، كالمه٢٤٤٧رقم:  ٩٨/  ٢بن يزيد املقرئ، واحلاكم 

د، به. وصحح احلاكم إسناده ووافقه الذهيب، إال أ�ما ومها فجعال عثمان بن عبد اهللا بن سع

  سراقة ابَن بنت عثمان بن عفان!

عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن يزيد بن  ) من طريق٧٣٥قم:(ر  ١/٢٤٣وأخرجه ابن ماجه 

  اهلاد، به.

، عن يزيد بن اهلاد، عن حممد بن ن طريق الدراوردي) م٣٤رقم: ( ١/٩٠وأخرجه عبد بن محيد 

  إبراهيم التيمي، عن عثمان بن سراقة، به.

لِيِد، َعْن ُعْثَماَن ْبِن ْبُن َأِيب اْلوَ  ، من طريق اْبُن َهلِيَعَة، عن اْلَولِيدُ ٣٧٦رقم:  ١/٤٤٢وأخرجه أمحد 

  َعْبِد اِهللا ْبِن ُسرَاَقَة اْلَعَدِويِّ، به.

 ابن هليعة إال أنه قد توبع.ناد وإن كان فيه قلت: وهذا اإلس

) ، والرتمذي ٧٣٦، رقم: (١/٢٤٣، وأخرجه ابن ماجه ٤٣٤رقم:  ١/٤٨٩أخرجه أمحد  (١)

من طريق أيب بكر احلنفي، عن ) ١٢٩١رقم: ( ٢/٢٦٨) ، وابن خزمية ٣١٨رقم:  ( ١/٤٢٠

  ِن لَِبيٍد َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن.ْن َحمُْموِد بْ ، َعْن أَبِيِه، عَ -يـَْعِين اْبَن َجْعَفٍر  -َعْبُد احلَِْميِد 

عن أبيه، عن عبد احلميد بن جعفر، به. وهو صحيح  ٣١٥٨رقم:  ٢٧٥/  ١وأخرجه ابن أيب شيبة 

  .على شرط مسلم

، وأخرجه البخاري  يف كتاب الصالة، باب من بىن هللا مسجدا ٥٠٦رقم  ١/٥٣٣وأخرجه أمحد 

باب فضل بناء املساجد واحلث عليها  يف كتاب الصالة، ) ، ومسلم٤٥٠رقم:( ١/٩٧

) من طريق عبيد اهللا اخلوالين أنه مسع ١٦٠٩رقم: ( ٤/٤٨٨)، وابن حبان ٥٣٣رقم: (١/٣٧٨

ول الناس فيه حني بين مسجد الرسول اهللا صلى اهللا عند ق-عنه يقول  عثمان بن عفان رضي اهللا

 - ، يـَُقوُل:"من بين مسجًدا-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى -ِيبَّ عليه وسلم: إنكم أكثرمت، وإين مسَِْعُت النَّ 

 بين اهللا له مثله يف اجلنة". -قال بكري: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه اهللا



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨٠

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

َمْن بـََىن «َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَّهِ وورد من رواية 

  )١( »لِلَِّه َمْسِجًدا، بـََىن اللَُّه َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ 

َمْن بـََىن لِلَِّه «َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: وورد من رواية أمساء بنت يزيد 

  )٢( »بـَْيًتا َأْوَسَع ِمْنُه ِيف اْجلَنَّةِ  َمْسِجًدا، فَِإنَّ اهللاَ يـَْبِين َلهُ 

من بين «، قَاَل: - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ - أنَس َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّيبِّ وورد من رواية 

  .)٣( »هللا مسجًدا، صغريًا كان أو كبريًا، بين اهللا له بيًتا يف اجلنة

                                                           

)، كالمها من ٢/١٨٠) ، وأبو نعيم يف احللية: (٣٢٥٩: ٣/٣١٣( طرباين يف األوسطأخرجه ال (١)

ْن ُعْرَوَة، َعْن َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب، مرفوعًا وهو إسناد ضعيف، اْألَْسَوِد، عَ  طريق اْبن َهلِيَعَة، َعْن َأِيب 

ْسَناِد،  احلَِْديُث َعنْ  فيه ابن هليعة وقد تفرد ومل يُتابع، قال الطرباين: َال يـُْرَوى َهَذا َعِليٍّ ِإالَّ ِ�ََذا اْإلِ

  تـََفرََّد بِِه اْبُن َهلِيَعَة. 

ثـََنا أَبَاُن يـَْعِين اْلَعطَّاَر، ، ٢٧٦١٢رقم:  ٤٥/٥٨٥أخرجه أمحد (٢) من طريق ُسَوْيُد ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ

َثِين َحيَْىي ْبُن َأِيب َكِثٍري، َعْن َحمُْموِد ْبِن َعْمرٍ    =و، عنها .َحدَّ

) ، والعقيلي يف "الضعفاء" ١٥٥٤رقم: ( ٤/٢١٢جه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلثار" وأخر =

) ٨٤٥٤رقم: ( ٢٢١/ ٨، ويف "األوسط "  ٤٦٨/ ١٨٥/ ٢٤ين يف "الكبري" ، والطربا٢/١٢٦

  من طريق موسى بن إمساعيل، عن أبان بن يزيد العطار، �ذا اإلسناد.

، َوَال َعْن َحيَْىي ْبِن َأِيب َكِثٍري ِإالَّ أَبَاُن، تـََفرََّد بِِه: ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيلَ  َهَذا احلَِْديثَ قال الطرباين: ملَْ يـَْرِو 

ْسَناِد. أ.هـ  يـُْرَوى   َعْن َأْمسَاَء بِْنِت يَزِيَد ِإالَّ ِ�ََذا اْإلِ

ذكروا يف الرواة فلم ي -وهو ابن يزيد بن السكن-وهذا إسناٌد ضعيف جلهالة حال حممد بن عمرو 

وبقية  عنه سوى اثنني، ومل يوثر توثيقه عن غري ابن حبان، وجهَّله ابن القطان والذهيب يف "امليزان"،

 ناد ثقات. أبان العطار: هو ابن يزيد.رجال اإلس

َياِن اْلَمْسِجِد يف أبواب الصالة،  رواه الرتمذي (٣) ، ٣١٩: ٤٢١/ ٢بَاُب َما َجاَء ِيف َفْضِل بـُنـْ

/ ٢، والدواليب يف الكىن ٤٢٩٨: ٢٧٧/ ٧، وأبو يعلى ١٠٤٧: ٣٣٠/ ٥خاري يف التاريخ والب

 ن موىل قيس، عن زياد النمريي، به.يس، عن عبد الرمح، من طريق نوح بن ق١٣٥٨:  ٧٨٣



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨١

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

                                                                                                                                             

  .٣٥٤وعبد الرمحن موىل قيس، قال فيه احلافظ: جمهول. التقريب ص 

  ).٢٢٠ وزياد بن عبد اهللا النمريي، ضعيف. التقريب (ص

/ ٢والطرباين يف األوسط  ٤٠١٨:  ٨٥/ ٧)، وأبو يعلى ٢٢١ل يف تاريخ واسط (ص ورواه حبش

األزرق، أخربنا شريك، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن أََنِس ْبِن ق إسحاق بن يوسف ، من طري١٨٧٨: ٥١١

بين هللا َعزَّ َوَجلَّ  : " من-ْيِه وسلمَصلَّى اللَُّه َعلَ -َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

 مسجًدا كمفحص قطاة بين اهللا َعزَّ َوَجلَّ له بيًتا يف اجلنة".

  هذا احلديث عن األعمش إالَّ شريك، تفرد به إسحاق. اهـ. الطرباين: مل يروقال 

لتقريب قلت: وشريك هو ابن عبد اهللا النخعي، صدوق خيطئ كثريًا، وتغري حفظه منذ ويل القضاء. (ا

  ).٢٦٦ص 

   فهو منقطع. -على الصحيح-األعمش مل يسمع من أنسو 

البصري، من طريق العباس بن  رمجة عمر بن رديح) يف ت١١٩٦: ٦/٤٦ورواه ابن عدي يف الكامل ( 

احلسن البلخي، ثنا حيىي بن غيالن، أخربنا عمر بن رديح، أخربنا ثابت البناين، عن أنس، مرفوًعا 

  إذا يكثر! قال: "فاهللا أكثر". -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم-اللَِّه وا يَا َرُسوَل فذكره. وزاد: قَالُ 

ب: ما علمت إالَّ خريًا. وقال احلافظ: مقبول. (تاريخ ي، قال فيه اخلطيوالعباس بن احلسن البلخ

  ).٢٩٢)؛ (التقريب ص ١٤٠/ ١٢بغداد 

  : صاحل احلديث.عمر بن رديح البصري، قيل أليب حامت: إن ابن معني قال

/ ٦ال أبو حامت: بل هو ضعيف احلديث. اهـ. وقال ابن حبان: مستقيم احلديث. اهـ. "اجلرح ق

  ).٣٠٦/ ٤ان ؛ اللس١٨٥/ ٧قات ؛ الث١٠٨

): سألت أيب عن حديث رواه مؤمل بن إمساعيل، ٢٠٠٨، رقم ١٧١/ ٢وقال ابن أيب حامت "العلل" 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: (من بين مسجًدا -َعِن النَِّيبِّ ، َعْن أََنِس، عن َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبتٍ 

آلخرة). قال أيب: هذا خطأ، أخطأ فيه مؤمل. حدثنا أبو سلمة،  له مسجًدا يف ايف الدنيا بين اهللا

د، عن أبان، عن . وعن محا-مرسل- ... -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -عن محاد، عن ثَاِبٍت: ِإنَّ النَِّيبَّ 

ملوصولة فيها . والصحيح حديث أيب سلمة. اهـ. يعين املرسلة، ألن ا-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

 ن بن أيب عياش، وهو مرتوك.أبا



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨٢

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

: - صلى اهللا عليه وسلم- َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  سلمان َرِضَي اللَّهُ وورد من رواية 

  )١( »من بين هللا مسجًدا يف الدنيا بين اهللا له أوسع منه يف اجلنة«

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه - بن عمر رضي اهللا عنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه وورد من رواية عبداهللا  

  )٢( ».، بـََىن اللَُّه َلُه بـَْيًتا يف اجلنةمن بـََىن لِلَِّه َمْسِجًدا«وسلم: 

َأِيب أَُماَمَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم: وورد  من رواية 

  )٣( ».يف اجلنة أوسع منه ابىن اهللا له بيثاً مسجد من بين هللا«

                                                           

  )، من طريق أبان بن فريوز، عن أيب عثمان، به.١٨٨/ ١رواه الدواليب يف الكىن ( (١)

اَن ُشْعَبة سيء الرَّْأي ِفيِه (التاريخ األوسط ش، قال البخاري:كوأبان بن فريوز، هو ابن أيب عيا

(الضعفاء واملرتوكني للنسائي النسائي:مرتوك.  )، وقال٢/٥٣(مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغري) 

١/١٤( 

كما يف جممع -؛ والطرباين يف األوسط -) ٤٠٣: ٢٠٤/ ١كشف األستار (-رواه البزار  (٢)

)، من طريق احلكم بن ظهري، عن ابن ١٦٩٦: ١٨١/ ٦(خلطيب يف تارخيه وا )،٧/ ٢الزوائد (

  أيب ليلى، عن نافع، به.

بَـرَاِينُّ ِيف اْألَْوَسِط ِإالَّ أَنَُّه قَاَل: "َوَلْو َكَمْفَحِص َقطَاٍة"، َوِفيِه احلََْكُم ْبُن بَـزَّاُر َوالطَّ قال اهليثمي: َرَواُه الْ 

 ُظَهْريٍ.

]، �ذا اإلسناد، واحلكم لني احلديث، وقد روى عنه مجاعة   نـَْعَلُمُه عَ قَاَل اْلبَـزَّاُر: َال  ِن اْبِن ُعَمَر [إالَّ

  كثرية. اهـ.

؛ التقريب ص ١٨٣/ ١مرتوك، ورمي بالرفض. (املغين يف الضعفاء  بل احلكم بن ظهريقلت: 

١٧٥.( 

 عاتكة، عن علي بن)، من طريق عثمان بن أيب ال٧٨٨٩: ٢٢٥/ ٨رواه الطرباين يف الكبري ( (٣)

  ): وفيه علي بن يزيد، وهو ضعيف. اهـ.٨/ ٢يزيد، عن القاسم، به. قال يف ا�مع (

  ).٤٥٠احب أيب أمامة، صدوق يغرب كثريًا. (التقريب ص لرمحن الدمشقي، صوالقاسم بن عبد ا



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨٣

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

يقول:  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َع النَِّيبَّ أيب قرصافة رضي اهللا عنه، أَنَُّه مسَِ وورد من طريق 

، ابنوا املساجد وأخرجوا القمامة منها، فمن بـََىن لِلَِّه َمْسِجًدا بـََىن اللَُّه َلُه بـَْيًتا يف اجلنة«

 عم، وإخراج القمامةنقال رجل: يا رسول اهللا: وهذه املساجد اليت تبىن يف الطريق؟ قال:

  )١( »عنيمنها مهور حور ال

عند قول : عن عبيد اهللا اخلوالين أنه مسع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يقولوورد 

ْعُت  الناس فيه حني بين مسجد الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إنكم أكثرمت، وإين مسَِ

قال:  قال بكري: حسبت أنه - من بين مسجًدا«النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: 

  .) ٢( »بين اهللا له مثله يف اجلنة - يبتغي به وجه اهللا

                                                                                                                                             

هلاين وعثمان بن أيب العاتكة بن سليمان األزدي، صدوق، ضعفوه، يف روايته عن علي بن يزيد األ

 ). فاحلديث �ذا اإلسناد ضعيف جًدا.٣٨٤انظر: التقريب (ص  وهذا منها.

وب بن علي، عن زياد بن سيار، عن )، من طريق أي٢٥٢١: ١٩/ ٣رواه الطرباين يف الكبري ( (١)

  عزة بنت عياض قالت: مسعت أبا قرصافة.

   ): ويف إسناده جماهيل. اهـ.٩/ ٢قال اهليثمي (ا�مع 

أبو سليمان الكناين من شيوخ أيب حامت، وقال فيه: شيخ."اجلرح بن علي بن هيصم  قلت: أيوب 

  ".٢٥٢/ ٢والتعديل 

، وابن أيب حامت، ومل يذكرا جرًحا وال تعديًال، وذكره ابن حبان ين، ذكره البخاريوزياد بن سيار الكنا

  يف الثقات.

  ).٢٥٥/ ٤)؛ الثقات (٥٣٤/ ٣)؛ اجلرح والتعديل(٣٥٧/ ٣التاريخ الكبري (

 ).٢٨٩/ ٥ت عياض، ذكرها ابن حبان يف الثقات لكنه نسبها جلدها أيب قرصافة. (الثقات وعزة بن

يف كتاب ؛ ومسلم ٤٥٠: ٩٧/ ١باب من بىن مسجدا  يف كتاب الصالة، رواه البخاري (٢)

َهااملساجد ومواضع الصالة،  ،  وابن ٥٣٣: ٣٧٨/ ١  بَاُب َفْضِل بَِناِء اْلَمَساِجِد َواحلَْثِّ َعَليـْ

).ثالثتهم من طريق عبيداهللا اخلوالين عن عثمان به، واللفظ للبخاري ١٦٠٩: ٤٨٨/ ٤ن (حبا

  ومسلم.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨٤

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

: - صلى اهللا عليه وسلم- نـَُبيط بن َشرِيط َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  وورد عن

  .)١( »"َمْن بـََىن لِلَِّه َمْسِجًدا، بـََىن اللَُّه َلُه بيًتا يف اجلنة

  

  فقه الحديث:

  ساجد، وبيان ِعظم األجر يف ذلك: فضل بناء امل -١

                                                                                                                                             

يف كتاب املساجد واجلماعات، باب من بىن هللا وابن ماجه  )،٤٣٤/ ١/٤٨٩د (وأخرجه أمح

/ ١َياِن اْلَمْسِجدِ بَاُب َما َجاَء ِيف َفْضِل بـُنْـ يف أبواب الصالة، ، والرتمذي ٧٣٦: ٢٤٣/ ١مسجدا 

 يـَْبِين بَاُب َفْضِل بَِناِء اْلَمَساِجِد ِإَذا َكاَن اْلَباِين يف كتاب الصالة،  ، وابن خزمية٣١٨: ٤٢٠

: ٢/٢١٢؛ والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار (١٢٩١: ٢٦٨/ ٢ ِجَد لِلَِّه َال رِيَاًء َوَال ُمسَْعةً اْلَمسْ 

أيب بكر احلنفي، عن ) من طريق ٢٦٧٥: ٤/٣٧٣) ، والبيهقي يف شعب اإلميان (١٥٥٣

/ ١شيبة ( عبداحلميد بن جعفر،عن أبيه، عن حممود بن لبيد، عن عثمان مرفوعا. وأخرجه ابن أيب

  عن أبيه، عن عبد احلميد بن جعفر، به.)  ٣١٠

يف كتاب املساجد ومواضع ) ، ومسلم ١٣٩٢: ٨٧/ /٢) والدارمي (١/٥٣٣:٥٠٦وأخرجه أمحد (

َهاَفْضِل بَِناِء ابَاُب الصالة،    ) ٣٨٥: ٢/٣٨، والبزار (  ٥٣٣:  ٣٧٨/ ١ ْلَمَساِجِد َواحلَْثِّ َعَليـْ

ق الضحاك بن خملد، عن عبداحلميد بن جعفر، ) مخستهم من طري١١٥٦: ٣٢٦( / ١وأبو عوانة 

 به.

)، من طريق أمحد بن ٦٦: ٦٠/ ١)؛ والصغري (٢٢١٥: ٣٥٥/ ٢رواه الطرباين يف األوسط ( (١)

  بن نبيط بن شريط، حدثين أيب إسحاق، عن أبيه، عن جده.سحاق بن إبراهيم إ

  د به، ولده عنه. اهـ.ذا اإلسناد، تفر قال الطرباين يف األوسط: ال يروى عن نبيط إالَّ �

وفيه أمحد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط األشجعي، قال الذهيب: ال حيل االحتجاج به، 

 ).٨٢/ ١مليزان فإنه كذاب. اهـ. (ا



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨٥

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

ُحيَْتَمُل ِمثْـُلُه ِيف اْلَقْدِر » َمْن بـََىن لِلَِّه َمْسِجًدا بـََىن اللَُّه َلُه ِمثْـَلُه ِيف اْجلَنَّةِ «قـَْولُُه قال النووي:  

َسمَّى اْلبَـْيِت وان كان أكرب َواْلِمَساَحِة َوَلِكنَُّه أَنـَْفُس ِمْنُه ِبزِيَاَداٍت َكِثريٍَة َوُحيَْتَمُل ِمثْـُلُه ِيف مُ 

  )١(شرف)أمساحة و 

وقد تكون النفقة ىف باب الصالة، أن يبىن هللا مسجًدا للمصلني، لداللة قال ابن بطال : 

  )٢( »من بىن هللا مسجًدا بىن اهللا له بيًتا ىف اجلنة«قوله: 

ْقُصود َوُهَو اْإلِْخَالص مثَّ ِإن يـَْبَتِغي بِِه َوجه اهللا الْشِرتَاكهَما ِيف اْلَمْعىن اْلمَ وقال العيين: 

َواْلمرَاد  ،َلْفظَة يـَْبَتِغي بِِه على تـَْقِدير ثـُُبو�َا ِيف َكَالم الرَُّسول تكون َحاال من فَاعل بىن

ْخَالص َوُهَو َأن تكون نِيَّته ِيف َذِلك  ِبَوْجه اهللا َذات اهللا وابتغاء َوجه اهللا ِيف اْلَعَمل ُهَو اْإلِ

 تـََعاَىل من دون رِيَاء َوُمسَْعة طلب مرضاة اهللا
)٣ ( .  

وقد يضرب املثل يف الشيء مبا ال يكاد يصح منه الوجود كقوله صلى اهللا قال اخلطايب: 

عليه وسلم: من بىن هللا مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة بىن اهللا له بيتًا يف اجلنة، وقدر 

  ٤(»ال يكون مسجدا لشخص آدميطاة مفحص ق

  الدنيا ، رّتب اهللا  هذا اجلزاء يف اآلخرة:  شرف املساجد يفأ -٢

واهللا  - فليس املراد أنه على قدره، وال على صفته يف بنيانه، ولكن املراد قال ابن حجر: 

أنه يوسع بنيانه حبسب توسعته، وحيكم بنيانه حبسب إحكامه، ال من جهة  -أعلم 

اع الناس مبا بناه هلم يف اجلنة حبسب كمال انتف الزخرفة ويكمل انتفاعه مبا يبىن له يف

                                                           

  ١٨/١١٣شرح النووي على صحيح مسلم  (١)

 ٤/١٦شرح صحيح البخاري البن بطال  (٢)

 ٤/٢١٣عمدة القاري  (٣)

  ).٤/٣٠٠معامل السنن ( (٤)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨٦

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

الدنيا، ويشرف على سائر بنيان اجلنة كما تشرف املساجد يف الدنيا على سائر البنيان، 

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  -وإن كان ال نسبة ملا يف الدنيا إىل ما يف اآلخرة، كما قال النيب 

وقد  .  )  ١( »فلينظر مب ترجع ما الدنيا يف اآلخرة إال كما جيعل أحدكم إصبعه يف اليم،:«

                                                           

ِإْمسَاِعيُل ْبُن َأِيب َخاِلٍد، عن وَِكيٌع، ، من طريق ١٨٠٠٨رقم:  ٥٣٥/ ٢٩أخرجه أمحد يف مسنده  (١)

) ، ومن طريقه أخرجه ابن أيب شيبة يف ٦٥ "الزهد" لوكيع (هو يف. و تَـْورِدِ َعْن قـَْيٍس، َعِن اْلُمسْ 

) ، وأبو ١٥٩ويف "الزهد" ( ) ،٨٣٤املثاين" (، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد و ١٣/٢١٨"املصنف" 

  ) .٢٨١الشيخ يف "األمثال" (

، ٦/٦١ات" ) ، وابن سعد يف "الطبق٨٥٥) ، واحلميدي (٤٩٦وأخرجه ابن املبارك يف "الزهد" (

) ، واحلسني بن حسن املروزي يف زوائده على ٥١٧، وهناد يف "الزهد" (١٣/٢١٨يب شيبة وابن أ

تاب اجلنة وصفتها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان احلشر يف ك) ، ومسلم ٩٩٢"زهد ابن املبارك" (

/ ٢يا يف كتاب الزهد، باب مثل الدن) ، وابن ماجه ٢٨٥٨(رقم:  ٢١٩٣/ ٤يوم القيامة ، 

) ، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد ١٢) ، وابن أيب الدنيا يف "ذم الدنيا" (٤١٠٨(م: رق ١٣٧٦

) ، ٣٤٦٠) ، والبزار يف "مسنده" (١٥٩( هد) ، ويف "الز ٨٣٦() و ٨٣٥) و (٨٣٤واملثاين" (

هرة" ، وأبو عوانة يف "البعث " كما يف "إحتاف امل٨/٣٧٦والنسائي يف "الكربى" كما يف "التحفة" 

) ، ٦١٥٩) و (٤٣٣٠، وابن حبان (٣/١٠٩وابن قانع يف "معجم الصحابة"  ،١٥٠/ورقة ٤

) ، ويف ٤١٩٢"األوسط" ( ) ، ويف٧١٦) و (٧١٥) و (٧١٣/ (٢٠والطرباين يف "الكبري" 

 ٧/٢٢٩) ، وأبو نعيم يف "احللِية" ٢٨١) ، وأبو الشيخ يف "األمثال" (٥٤٥"الصغري" (

) ١٣٨٦) و (١٣٨٥اعي يف "مسند الشهاب" (، والقض١/٨٤هان" ، ويف "تاريخ أصب٨/١٣٧و

و  )٤٠٢٣سنة" () ، والبغوي يف "شرح ال٦٠٨) و (٦٠٧، والبيهقي يف "البعث والنشور" (

وأخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين"  ) من طرق عن إمساعيل بن أيب خالد، به.٤٠٢٤(

) ، واحلاكم يف "املستدرك" ٧١٧/ (٢٠الكبري" ) ، والطرباين يف "١٦٠) ، ويف "الزهد" (٨٣٧(

قال و  ) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن قيس، به.١٠٤٦٠، والبيهقي يف "الشعب " (٤/٣١٩

حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه. وزادوا فيه غري الطرباين: عن املستورد قال: كنا احلاكم: هذا 

خرة، فقال بعضهم: إمنا الدنيا بالغ لآلخرة، كروا الدنيا واآلعند النيب َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فتذا 

، وقالوا ما شاء اهللا، آلخرة فيها اجلنةفيها العمل، وفيها الصالة، وفيها الزكاة، وقالت طائفة منهم: ا



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨٧

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

َصلَّى  -دل على ما قلناه: ما خرجه اإلمام أمحد من حديث أمساء بنت يزيد، عن النيب 

من بىن هللا مسجدا يف الدنيا فإن اهللا عز وجل يبين له بيتا «، قال: -اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 

  )١( أ.ه »أوسع منه يف اجلنة

قال احلنابلة: جيب بناء جة إليه حبسب األماكن: اَألوىل يف بناء املسجد احلا -٣

وحنوها حبسب احلاجة فهو فرض كفاية،  املساجد يف األمصار والقرى واحملاّل (مجع َحملِّة)

وعمارة املساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة، ويسن أن يصان املسجد عن األوساخ واملخاط 

، ة من بصل وثوم وكراث وحنوهاوتقليم األظافر وقص الشعر ونتفه، وعن الروائح الكريه

وجيوز بناء املسجد يف موضع كان كنيسة وبِيعة أو مقربة درست إذا أصلح ترا�ا، حلديث 

أن رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسلم أمره أن جيعل «عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه: 

                                                                                                                                             

 وأخرجه أبو نعيم يف، فقال رسول اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: "ما الدنيا يف اآلخرة ... " احلديث

من طريق الفضيل بن عياض، عن بيان بن بشر وسليمان الشيباين، كالمها عن  ٨/١٣٧"احللية" 

وصحيُحُه عن فضيل عن إمساعيل ن سليمان وبيان، قيس، به. وقال: غريب من حديث فضيل ع

 بن أيب خالد.

 ٣٢٢ -٣٢١/ ٣فتح الباري  (١)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨٨

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

 أن مسجد رسول اهللا«وحلديث أنس:  ،)١(»مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم

  )٣()) ٢(»صّلى اهللا عليه وسلم كان فيه قبور مشركني، فنبشت

  

  الحديث الثالث: 

َمْن َصلَّى الضَُّحى ثِْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة، بـََىن «َرُسول اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: قال 

  .»اللَُّه َلُه َقْصرًا ِمْن َذَهٍب ِيف اْجلَنَّةِ 

ْعُت َرُسول اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  من رواية أنس بن مالكورد هذا احلديث  قَاَل مسَِ

  .)٤( »َمْن َصلَّى الضَُّحى ثِْنَيتْ َعْشرََة رَْكَعًة، بـََىن اللَُّه َلُه َقْصرًا ِمْن َذَهٍب ِيف اْجلَنَّةِ «يـَُقوُل: 

                                                           

   ).٢/ ١٤٥رواه أبو داود بإسناد جيد، وابن ماجه (نيل األوطار: (١)

، وابن ماجة ٤٥٠رقم:  ١/١٢٣أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة باب يف بناء املساجد  قلت: وقد

، كالمها من ٧٤٣رقم:  ١/٢٤٥بناء املساجد ت، باب أين جيوز يف كتاب املساجد واجلماعا

لُ  َأُيب  طريق  ِعَياٍض، َعْن ُعْثَماَن ْبِن  ْبِد اللَِّه ْبنِ َسِعيُد ْبُن السَّاِئِب، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن عَ عن  ،َمهَّاٍم الدَّالَّ

 .َأِيب اْلَعاصِ 

اجلَاِهِليَِّة، َويـُتََّخُذ َمَكانـَُها َمَساِجَد ُبوُر ُمْشرِِكي رواه البخاري  يف كتاب الصالة، باب َهْل تـُْنَبُش قُـ  (٢)

تاب ، ويف ك١٨٦٨رقم  ٣/٢٠، ويف كتاب فضائل املدينة باب حرم املدينة ٤٢٨رقم:  ١/٩٣

 ٣٩٣٢رقم:  ٥/٦٧ر، باب مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه املدينة مناقب األنصا

بتناء مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ضع الصالة، باب اوأخرجه ومسلم يف كتاب املساجد وموا

 .٥٢٤رقم:  ١/٣٧٣

 ١/٥٥٥الفقه اإلسالمي وأدلته:  (٣)

بَاُب َما َجاَء ِيف َصَالِة الضَُّحى ة وما جاء فيها، يف كتاب إقامة الصال أخرجه ابن ماجة (٤)

 ١/٥٩٦َحىِيف َصَالِة الضُّ  بَاُب َما َجاءَ يف أبواب الوتر،  ، واخرجه الرتمذي ١٣٨٠رقم:  ١/٤٣٩



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٨٩

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

َمْن َصلَّى الضَُّحى «ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ وورد من رواية أيب موسى ق

  ).١( »أَْربـًَعا، َوقـَْبَل اْألُوَىل أَْربـًَعا ُبِينَ َلُه ِ�َا بـَْيٌت ِيف اْجلَنَّةِ 

                                                                                                                                             

.كالمها من طريق أَبُو ُكرَْيٍب ُحمَمَُّد ْبُن الَعَالِء، عن يُوُنُس ْبُن ُبَكْريٍ، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ٤٧٣رقم: 

  ٍك.َسى ْبُن ُفَالِن ْبِن أََنٍس، َعْن َعمِِّه ُمثَاَمَة ْبِن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن أََنِس ْبِن َمالِ ْسَحاَق، عن ُمو إِ 

ة حممد بن عبداهللا بن منري بأيب كريب، وقال يف إسناده موسى بن أنس، خبالف وقرن ابن ماج

ِديٌث َغرِيٌب، َال نـَْعرِفُُه ِديُث أََنٍس حَ قال الرتمذي: حَ  الرتمذي فقد قال: موسى بن فالن بن أنس.

  .١٠٠٦رقم:  ٤/١٤٠ومن طريق الرتمذي أخرجه البغوي يف شرح السنة ، ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجهِ 

بنحوه من طريق طَاِهُر ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن  ٥٠٦رقم:  ١/٣٠٥وأخرجه الطرباين يف املعجم الصغري 

َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِينِّ، عن يـَْعُقوُب ْبُن إِبـْرَاِهيَم ْبِن َسْعٍد، عن أَبِيه، َعْن  بَـْغَداِديُّ، عنِإْسَحاَق اْلَقاِضي الْ 

ْن َمحْزََة ْبِن ُموَسى ْبِن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن ُمثَاَمَة ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن أََنٍس، َعْن ِن ِإْسَحاَق، عَ ُحمَمَِّد بْ 

  ْنُه.  َرِضَي اللَُّه عَ أََنِس ْبِن َماِلٍك 

 َق.ُد ْبُن ِإْسَحاقال الطرباين: َملْ يـَْروِِه َعْن ُمثَاَمَة ِإالَّ َمحْزَُة ْبُن ُموَسى تـََفرََّد بِِه ُحمَمَّ 

، من طريق َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َسْلٍم، عن ٤٧٥٣رقم:  ٥/٨٨أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  (١)

ُن ُحمَمٍَّد اْهلَْمَداِينُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعيَّاٍش، َعْن َأِيب بـُْرَدَة، َعْن َأِيب نِ بـْرَاِهيُم بْ َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن، ع

  ى مرفوعاً. ُموسَ 

الَّ ْبِن َعيَّاٍش إِ الطرباين: ملَْ يـَْرِو َهَذا احلَِْديَث َعْن َأِيب بـُْرَدَة ِإالَّ َعْبُد اللَِّه ْبُن َعيَّاٍش، َوَال َعْن َعْبِد اللَِّه  قال

  ِإبـْرَاِهيُم ْبُن ُحمَمٍَّد اْهلَْمَداِينُّ، تـََفرََّد بِِه: َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن " 

 ٢٣٨/ ٢ يعرفون" ا�مع مي: وفيه مجاعة الوقال اهليث

) وقال: كان من حمدثي ٥٣٠/ ٣قلت: عبد الرمحن بن سلم ترمجه أبو الشيخ يف "الطبقات" (

 إمام): سكن أصبهان ١١٢/ ٢عيم يف "أخبار أصبهان" (لقول. وقال أبو نأصبهان وكان مقبول ا

سند عن سهل بن احب التفسري واملجامعها مقبول القول حّدث عن العراقيني وغريهم الكثري، ص

  عثمان.

  ): احلافظ ا�ود العالمة املفسر وكان من أوعية العلم.٥٣٠/ ١٣وقال الذهيب يف "السري" (

ي قال أبو حامت: صدوق، وذكره ابن حبان يف "الثقات"، و ابن فارس الكندوسهل بن عثمان ه

  واحتج به مسلم.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩٠

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

، نا أَبُو َعاِصٍم، نا َعْبُد احلَِْميِد ْبُن وورد عند ابن أيب عاصم قوله  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ

قَاَل ِألَِيب  هنَ أ ، نا ُحَسْنيُ ْبُن َعطَاٍء َوُهَو اْبُن َيَساٍر، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن اْبِن ِعْمرَ َجْعَفرٍ 

: يَا َعمِّ، أَْوِصِين، فـََقاَل: يَا اْبَن َأِخي، َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما  َذرٍّ

ْن َصلَّْيَت الضَُّحى رَْكَعتَـْنيِ ملَْ ُتْكَتْب ِمَن اْلَغاِفِلَني، َوِإْن َصلَّْيتَـَها أَْربـًَعا  إِ «َسأَلَْتِين، فـََقاَل: 

انًِيا  ُكِتْبَت ِمَن اْلَعاِبِديَن، َوِإْن َصلَّْيتَـَها ِست�ا ملَْ يـَْتبَـْعَك ِيف َذِلَك اْليَـْوِم َذْنٌب، َوِإْن َصلَّْيتَـَها مثََ 

، َوِإْن َصلَّْيتَـَها اثـَْنا َعَشَر بـََىن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َلَك بـَْيًتا ِيف اْجلَنَِّة، َوَما ِمْن ُكِتْبَت ِمَن اْلَقانِِتنيَ 

َلٍة َوَال َساَعٍة ِإالَّ لِلَِّه تـََعاَىل ِفيِه َصَدَقٌة َميُنُّ ِ�َا َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه، وَ  َما َمنَّ يـَْوٍم َوَال لَيـْ

  )١(»َوَجلَّ َعَلى َعْبٍد ِمبِْثِل َأْن يـُْلِهَمُه ذِْكرَهُ اللَُّه َعزَّ 

                                                                                                                                             

  )١٢٩/ ١/ ١به (اجلرح بو حامت: ال بأس وإبراهيم بن حممد بن مالك اهلمداين قال أ

 ).٦٢١وعبد اهللا بن عياش ما عرفته، وأبو بردة هو ابن أيب موسى ثقة مشهور. (التقريب 

، كالمها ٣٨٩٠رقم:  ٩/٣٣٥وأخرجه البزار يف مسنده  ، ٩٨٧رقم  ٢/٢٣١ اآلحاد واملثاين (١)

، عن َأُيب َعاِصٍم، عن ِد ْبُن َجْعَفٍر، عن ُحَسْنيُ ْبُن َعطَاٍء َوُهَو َعْبُد احلَِْمي من طريق ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ

  .اْبُن َيَساٍر، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن اْبِن ِعْمَر، عن أيب ذر

) ُحَسْني ْبن َعطَاء من أهل اْلَمِديَنة يـَْرِوي ٢٢٣رقم الرتمجة:  ١/٢٤٣ ا�روحني: (قال ابن حبان يف

ِيت لَيست تشبه َحِديث اْألَثـَْبات َال َجيُوز اِالْحِتَجاج بِِه ِإَذا انـَْفرد ْلَمَناِكري الَّ َعن َزْيد ْبن أسلم ا

َخالَفته اْألَثـَْبات ِيف الرَِّوايَات، رَ 
ُ
بن أسلم َعن ابن ُعَمَر قَاَل: قـُْلُت َألِيب َذرٍّ أَْوِصِين،  َوى َعْن  َزْيدِ مل

َسلََّم َكَما َسأَْلَتِين فـََقاَل: "ِإْن َصلَّْيَت الضَُّحى رَْكَعتَـْنيِ َملْ لَُّه َعَلْيِه وَ قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى ال

 َذْنٌب،يـَتَِّبْعَك يـَْوَمِئٍذ  ْنَت ِمَن اْلَفائِزِيَن، َوِإْن َصلَّْيَت ِست�ا ملَْ ْيَت أَْربـًَعا كُ ُتْكَتْب ِمَن اْلَغاِفِلَني، َوِإْن َصلَّ 

َت ِمَن اْلَقانِِتَني، َوِإْن َصلَّْيَت اثـَْنَيتْ َعْشَرَة بـََىن اللَُّه َلَك بـَْيًتا ِيف اْجلَنَِّة، َوَما ِمْن انًِيا ُكِتبْ َوِإْن َصلَّْيَت مثََ 

َلٍة وَ يـَوْ   ُه َعزَّ َوَجلَّ ال َساَعٍة ِإالَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها َصَدقٌَة َميُنُّ ِ�َا َعَلى َمْن َيَشاُء، َوَما َتَصدََّق اللَّ ٍم َولَيـْ

ا َأْمحَُد ْبُن َأْرِغَياَن ثـَنَ َعَلى َعْبٍد بِأَْفَضَل ِمْن َأْن يـُْلِهَمُه ذِْكَر اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ"  أَنـَْبأَنَاُه ُحمَمَُّد ْبُن َمْسُروٍر بِ 

َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َال  ْبِن َعطَاٍء يُوُسَف السَُّلِميُّ ثـََنا أَبُو َعاِصٍم ثـَنَا َعْبُد احلَِْميِد ْبُن َجْعَفٍر َعْن ُحَسْنيِ 

  َيصح َهَذا ُكله.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩١

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن عمر قال: لقيت أبا ذر، فقلت: يا عم: أقبسين خريًا، وورد من رواية 

َحى َمْن َصلَّى الضُّ «فـََقاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما َسأَْلَتِين، فـََقاَل: 

َسْجَدتـَْنيِ ملَْ يُْكَتْب ِمَن اْلَغاِفِلَني، َوَمْن َصلَّى أَْربـًَعا ُكِتَب ِمَن اْلَقانِِتَني، َوَمْن َصلَّى ِست�ا  

 ًة بـََىن ُكِفَي َذِلَك اْليَـْوِم، َوَمْن َصلَّى َمثَانًِيا َكَتَبُه اللَُّه ِمَن اْلَعاِبِديَن، َوَمْن َصلَّى ثِْنَيتْ َعْشرََة رَْكعَ 

َلٍة ِإالَّ َولِلَِّه ِفيِه ِمَنٌن َميُنُّ بِِه َعَلى ِعَباِدِه ِبَصَدَقٍة،  اللَُّه َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَِّة، َوَما ِمْن يـَْوٍم َوَال  لَيـْ

  )١( »َوَما َمنَّ اللَُّه َعَلى ِعَباِدِه ِبَشْيٍء أَْفَضَل ِمْن َأْن يـُْلِهَمُهْم ذِْكرَهُ 

                                                                                                                                             

والست، الف أجر األربع، قلت: هذه الرواية تباين رواية البيهقي اليت ستأيت بعدم وجود العشرة، واخت

  والثمان، والباقي متفق.

َعن د ْبن َجْعَفٍر، ):  وسألُت َأِيب َعْن حديٍث َرَواُه عبد احلمي٢/٢٧٨قال ابن أيب حامت يف العلل (

حسني ْبن َعطَاء ابن َيَسار، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن اْبِن ُعَمَر؛ قَاَل: سألُت أبا َذرٍّ َعن صالة 

يبُّ صلى اهللا عليه وسلم  : َمْن َصلَّى َسْجَدتـَْنيِ، ملَْ يُْكَتْب ِمَن الَغاِفِلَني ... ى؟ فقال: قال النالضُّحَ 

  ، احلديَث؟

يعين: زيد بن  -ُموَسى ْبن يعقوب الزَّْمِعيُّ، َعِن الصَّْلت ْبن ساِمل، َعن موىل ابن ُعمر  َأِيب: َوَرَواهُ  فـََقالَ 

الدَّْرداء، َعِن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم، قلُت َألِيب:  ْمرو، َعْن َأِيب عن عبد اهللا ابن عَ  -أسَلم 

  الرِّواية معىن . لَْيَس َهلما ِيف أيُّهما أشَبُه؟ قَاَل: َمجيًعا ُمْضَطرَِبِني  ؛ 

قلت: ورواية ُموَسى ْبن يعقوب الزَّْمِعيُّ هذه اليت عناها أبو حامت قد أخرجها العقيلي يف "الضعفاء" 

) ، والطرباين يف "املعجم الكبري"  ٨٥٦رقم ٤٨٧يف "السنن الصغري" (ص  ) ، والبيهقي٢/٢٠٩(

  ى بن يعقوب.عله اهليثمي مبوس) ، وأ٢/٢٣٧كما يف "جممع الزوائد" للهيثمي (

): َحِديث: قلت أليب َذر: عماه أوصين ... اَحلِديث. ٥/٤٦وقال الدارقطين يف األفراد والغرائب: (

زيد بن أسلم َعن اْبن عمر َعن أيب َذر، َوتفرد ِبِه َعنُه عبد احلميد بن  ْني بن َعطاء َعنتفرد بِِه ُحسَ 

 نَِّبيل.أَبُو َعاِصم ال َجْعَفر َعنُه وَمل يروه َعنُه ِإالَّ 

اُب ذِْكِر بَ ،ُمجَّاُع أَبـَْواِب َصَالِة التََّطوُِّع، َوِقَياِم َشْهِر َرَمَضانَ يف  أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  (١)

: رقم ١/٢٩٨، ويف السنن الصغري  ٤٩٠٦: رقم ٣/٦٩ َجاِمٍع ِألَْعَداِدَها َوِيف ِإْسَناِدِه نََظرٌ  َخَربٍ 

عبد اهللا بن بشران، عن أيب جعفر حممد بن عمرو بن علي بن حممد بن  . من طريق٨٢٥



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩٢

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  

  فقه الحديث:

ة الضحى، حىت وإن كان يف طرق هذا احلديث ضعف إال أ�ا يقوى فضل صال -١

ْرَداِء َمْرُفوًعا بعضها بعضا:  قال ابن حجر:  َمْن َصلَّى «َوِعْنَد الطَّبَـرَاِينِّ ِمْن َحِديِث َأِيب الدَّ

َمْن َصلَّى ِست�ا  الضَُّحى رَْكَعتَـْنيِ ملَْ يُْكَتْب ِمَن اْلَغاِفِلَني َوَمْن صلى أَْربعا كتب من التائبني وَ 

 ُكِفَي َذِلَك اْليَـْوَم َوَمْن َصلَّى َمثَانًِيا ُكِتَب ِمَن اْلَعاِبِديَن َوَمْن َصلَّى ثِْنَيتْ َعْشرََة بـََىن اللَُّه َلهُ 

                                                                                                                                             

ِد اعيل ْبِن ُعبَـيْ البخرتي، عن حيىي بن جعفر، عن الضحاك بن خملد، عن إمساعيل بن رافع، عن إمس

  اللَِّه، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن عمر.

  ثمان.قلت: وهذ املنت يباين الرواية السابقة يف األربع والست والعشرة وال

افع هو: ِإْمسَاِعيَل ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب اْلُمَهاِجِر املخزومي موالهم الدمشقي أبو عبد وشيخ أيب ر 

  ).٤٦٦: ١٠٩التقريب (احلميد، ثقة. اهـ. 

وتلميذه هو: الضحاك بن خملد بن الضحاك بن مسلم الشيباين أبو عاصم النبيل ثقة ثبت. اهـ. 

  .)٢٩٧٧: ٢٨٠التقريب (

هو حيىي بن جعفر بن عبد اهللا بن الزِّْبرِقان، أبو بكر البغدادي وكنية أبيه: أبو  وتلميذ الضحاك:

ه، وقال أبو حامت: حمله الصدق. اهـ. ه الدارقطين وغري طالب، وقد يقال له حيىي بن أيب طالب.وثق

  وقال مسلمة بن قاسم: ليس به بأس تكلم الناس فيه. اهـ.

هـ. قال الذهيب: (عين يف كالمه، ومل يـَْعِن يف احلديث، أشهد أنه يكذب. اوقال موسى بن هارون: 

  ان، واملغين.فاهللا أعلم، والدارقطين ِمن َأْخرب الناس به). اهـ. وذكره يف امليز 

  ل اآلجري خط أبو داود على حديثه. اهـ.وقا

  قلت: حيتمل أنه ملا ذكر موسى بن هارون.

  هللا أعلم.هو الذي يظهر وا وعليه فقول أيب حامت: حمله الصدق،

)؛ ٩٥٤٧: ٣٨٦/ ٤)؛ وامليزان (٥٦٧: ١٣٤/ ٩)؛ واجلرح والتعديل (٦١٩/ ١٢وانظر: السري (

)، ٧٥١٢: ٢٢٠/ ١٤تاريخ بغداد ()؛ و ٦٩٩٣: ٧٣٨/ ٢)؛ واملغين (٢٦٢/ ٦واللسان (

 فإسناد حيتاج إىل متابع.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩٣

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

زَّاُر َوِيف َوِيف ِإْسَناِدِه َضْعٌف أَْيًضا َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َأِيب َذرٍّ َرَواُه اْلبَـ  ،»بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ 

 ِيف ِإْسَناِدِه َضْعٌف أَْيًضا َوِمْن َمثَّ قَاَل الرُّويَاِينُّ َوَمْن تَِبَعُه َأْكثـَرَُها ثِْنَتا َعْشرََة َوقَاَل النـََّوِويُّ 

ِديُث َشرِْح اْلُمَهذَِّب ِفيِه َحِديٌث َضِعيٌف َكأَنَُّه ُيِشُري ِإَىل َحِديِث أََنٍس َلِكْن ِإَذا ُضمَّ إِلَْيِه حَ 

ْرَداِء َقِوَي َوَصُلَح ِلِالْحِتَجاِج بِهِ  َونـََقَل التـِّْرِمِذيُّ َعْن َأْمحََد َأنَّ َأَصحَّ َشْيٍء ، َأِيب َذرٍّ َوَأِيب الدَّ

  .)١( َوَرَد ِيف اْلَباِب َحِديُث أُمِّ َهاِنئٍ 

  الحديث الرابع: 

ِإَذا َماَت َوَلُد  «ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْن َأِيب ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّ 

 ِدهالَعْبِد قَاَل اللَُّه ِلَمَالِئَكِتِه: قـََبْضُتْم َوَلَد َعْبِدي، فـَيَـُقوُلوَن: نـََعْم، فـَيَـُقوُل: قـََبْضُتْم َمثَرََة فـَُؤا
َدَك َواْستَـْرَجعَ فـَيَـُقوُلوَن: نـََعْم، فـَيَـُقوُل: َماَذا قَاَل َعْبِدي؟ فـَيَـُقولُ  ،)٢( ابـُْنوا لَِعْبِدي  ،)٣( وَن: محَِ

  )٥( » )٤( بـَْيًتا ِيف اجلَنَِّة، َوَمسُّوُه بـَْيَت اَحلْمدِ 

                                                           

 )٥٤/ ٣فتح الباري ( (١)

ه، وهو مثُل: قرة عينه، فإن الولد تـََقُر به العني، ده، أي: حمبة قلبقال السندي: قوله: ومثرة فؤا (٢)

 ).٣٢/٥٠٢وحيُِبُّه القلب، فُسمَّي قرة العني وحمبة القلب. (حاشية مسند أمحد 

 ) .٢/٢٠٢جع، أي: قال: إنا هللا وإنا إليه راجعون. (النهاية يف غريب احلديث واسرت  (٣)

 ).١/١٢٩مد . (التيسري بشرح اجلامع الصغري أَنه ثـََواب احلَْ َأي اْلبَـْيت اْلُمنعم بِِه على  (٤)

يِينَّ، ْعِين السَّاحلَِ من طريق َحيَْىي ْبُن ِإْسَحاَق يَـ  ١٩٧٢٥رقم  ٣٢/٥٠٠أخرجه أمحد يف مسنده   (٥)

ُموَسى  ِن، َعْن َأِيب عن َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأِيب ِسَناٍن، عن َأيب طَْلَحَة، عن الضَّحَّاُك ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ 

  اْألَْشَعرِيِّ مرفوعاً. 

  ) عن حيىي بن إسحاق، �ذا اإلسناد.٥٥١وأخرجه عبد بن محيد ( 

،  ٧١٤٦رقم:  ٤/١١٣يقه البيهقي يف "السنن" ومن طر  -) ٥١٠قم ر  ١/٤٠٩وأخرجه الطيالسي (

بَاُب جلنائز، يف أبواب ا) ، وأخرجه الرتمذي يف السنن ٩٢٤٩رقم:  ١٢/١٨٣ويف "الُشعب" (

، واملِزي يف "�ذيب الكمال" (يف ترمجة أيب ١٠٢١رقم:  ٢/٣٣٢ْضِل اْلُمِصيَبِة ِإَذا اْحَتَسبَ فَ 

) ، وابن حبان ١٠٨دات على زهد ابن املبارك" (محاد يف "الزيا ونعيم بنُ  -طلحة اخلوالين) 

 ) ، والبيهقي٥٨١ رقم: ١/٥٣٣) ، وابن الُسين يف "عمل اليوم والليلة" (٢٩٤٨رقم:  ٧/٢١٠(



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩٤

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

                                                                                                                                             

) ، ويف ١٥٤٩رقم: ٥/٤٥٥)، والبغوي يف "شرح السنة" (٧٥٦رقم:  ١/٣٠٦يف "اآلداب" (

ُلونكم بشيءٍ  ِع ونـَْقٍص من األموال واألنفس ... ) من اخلوِف واجلو  تفسري قوله تعاىل: (َولَنبـْ

  ب.] ، من طرق، عن محاد بن سلمة، به. قال البغوي: هذا حديث حسن غري١٥٥[البقرة: 

) من طريق أيب أسامة، عن أيب سنان، عن ٩٢٥٠رقم:  ١٨٤/ ١٢ي يف "الُشعب" (وأخرجه البيهق

   إسناده.يذكر أبا طلحة يف الضحاك بن عبد الرمحن، عن أيب موسى، موقوفاً، مل

ضعَّفه أمحد والنسائي والعقيلي، وقال  -وهو عيسى بن ِسنان الَقْسَملي -وإسناده ضعيف، أبو ِسنان

: لني احلديث، وقال أبو زرعة مرة: خملط ضعيف احلديث، وقال أبو ويعقوب بن سفيان أبو زرعة

نه، ووثقه يف فه يف روايات عحامت: ليس بقوي يف احلديث، واختلف فيه قوُل ابن معني، فضعَّ 

رواية، وقال ابن خراش: صدوق، وقال يف موضع آخر: يف حديثه نكرة، وقال العجلي: ال بأس 

  يثُه على لينه.: هو ممن يكتب حدبه، وقال الذهيب

تفَرد بالرواية عنه أبو سنان الَقْسَملي، قال البخاري يف "الكبري  -وهو اخلوالين الشامي -وأبو طلحة

والين، مسع عمري بن سعد، روى عنه أبوسنان عيسى، وعن الضحاك بن " : "أبوطلحة اخل٤٥/ ٩

  عبد الرمحن".

 : "أبوطلحة اخلوالين، روى عن الضحاك٣٩٦/ ٩والتعديل" وأما ابن أيب حامت فقد قال يف "اجلرح 

ه بن عبد الرمحن بن عرزب، عن أيب موسى األشعري، روى عنه أبو سنان عيسى بن سنان". ووثقا

  ن الرتمذي حديثه.ابن حبان، وحسن

: "أبو طلحة اخلوالين هذا امسه نعيم بن زياد من ٢٦٣/ ٤وقال احلافظ ابن حبان يف اِإلحسان 

   الشام".سادات 

أبو طلحة األمناري هو نعيم بن زياد وليس اخلوالين، كما قال أمحد يف "األسامي والكىن" ص نقول:  

كر ما قاله ابن حبان: "وأظنه وهم فيه، بعد أن ذ  ١٣٩/ ١٢)، وقال ابن حجر يف التهذيب ٩٧(

  فإن نعيم بن زياد أمناري".

سنان، وهذا وهم آخر واهللا  ... امسه سعيد بنوقال ابن حبان أيضاً: "وأبوسنان هذا هو الشيباين 

  أعلم.

  ).٢٩٣٧برقم ( ٢٦٢/ ٤وأبو نصر هوعبد امللك بن عبد العزيز التمار. واحلديث يف اِإلحسان 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩٥

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  فقه احلديث: 

املصائب اليت تصيب العبد يف أهله وولده فيها تكفري للمعاصي والذنوب ملن يصرب  -١

العبد أن يطلب من اهللا وحيتسب وقد يكون يف طيات احملن منح من اهللا تعاىل، فعلى 

  الصرب والثبات.  

مرجع السؤال إيل تنبيه املالئكة علي ما أراد اهللا » قبضتم ولد عبدي«قوله: قال الطييب: 

سبحانه من التفضل علي عبده احلامد؛ ألجل تصربه علي املصائب، وعدم تشكيه، بل 

اعه، وأن نفسه ملك إعداده إياها من مجلة النعماء اليت يستوجب الشكر عليها مث اسرتج

مثرة «، أي فرع شجرته، مث ترقى إيل »ولد عبدي«اهللا وإليه املصري يف العاقبة، قال أوال: 

أي نقاوة خالصته؛ فإن خالصة اإلنسان الفؤاد، والفؤاد إمنا يعتد به ملا هو : »فؤاده

مكان اللطيفة اليت خلق هلا، و�ا شرفه وكرامته، فحقيق ملن فقد مثل تلك النعمة 

اخلطرية، ويلقاها مبثل ذلك احلمد، أن يكون حمموًدا حىت املكان الذي يسكن فيه، 

    .) ١( فلذلك مسي بيت احلمد

ألنه من أحب الناس إىل الوالد وهو يشمل الذكر واألنثى بدليل  رِ كْ الذّ ُخص الولد بِ  -٢

، وعليه  ]١١سورة النساء [   َّ يلىل مل  يك ىك 7 8 ُّ قوله تعاىل: 

  إىل كاألب واألم واألخ واألخت وغريهم.يقاس كل حبيب 

                                                                                                                                             

قال أبو حامت: روى عن أيب موسى األشعري، مرسل،  -وهو ابن عرزب -بد الرمحنوالضّحاُك بُن ع

: يقال: مل يسمع منه، ومع ٧/٩٦طراف املسند" ، و"أ١٠/٣٢وقال احلافظ يف "إحتاف املهرة" 

 ذلك حسَّنه الرتمذي والبغوي وبقيُة رجاله ثقات.

 )١٤٢٣/ ٤شرح املشكاة ( (١)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩٦

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

َأْي قَاَل ِإنَّا لِلَِّه :» َواْستَـْرَجعَ « ،َمسَّى اْلَوَلَد َمثَرََة فـَُؤاِدِه ِألَنَُّه نَِتيَجُة اْألَِب َكالثََّمرَِة لِلشََّجرَةِ و 

احلَْْمِد الَِّذي قَاَلُه ِعْنَد اْلُمِصيَبِة  َأَضاَف اْلبَـْيَت ِإَىل  :»َوَمسُّوُه بـَْيَت احلَْْمدِ «َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعوَن 

  .  )١(ِألَنَُّه َجزَاُء َذِلَك احلَْْمدِ 

  الحديث الخامس: 

ِإنَّ اَهللا َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الَِّذيَن َيِصُلوَن «صلى اهللا عليه وسلم :  -قَاَل َرُسوُل اِهللا 

  )٢( »َوبـََىن َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ  اهللاُ ِ�َا َدَرَجةً  َرفـََعهُ ، الصُُّفوَف، َوَمْن َسدَّ فـُْرَجةً 

                                                           

 ).٤/٨٧(  حتفة األحوذي (١)

برقم ٤٠/٤٤٣) ،  وأمحد يف مسنده ٢٤٧٠برقم ( ٢/٥٦خرجه عبد الرزاق يف املصنف أ  (٢)

ذكر الدارقطين يف "العلل"   بن أيب حكيم فيما، عن عبداهللا بن الوليد،  و ويزيد ٢٤٣٨١

 ْبِن َعْن َعْبِد اهللاِ  -وهو ابن زيد الليثي  -، كلهم من طريق سفيان الثوري عن أَُساَمَة،  ١٤/٢١٠

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة. وهو إسناد حسن، غري أن لفظ عبد الرزاق: "إن اهللا ومالئكته ُعْرَوةَ 

  ".لي يف الصف األولُيصلُّون على الذي ُيص

، من طريق َأيب اْلَيَماِن، عن ِإْمسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ٢٤٥٨٧، برقم: ٤١/١٣٤وأخرجه أمحد أيضًا 

  أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة. ُعْرَوَة، َعنْ  ِهَشاِم ْبنِ 

، ٣٤٢    -٢/٣٤١فيما نقله عنه ابنه يف "العلل"  -وهو إسناد ضعيف، فقد قال أبو حامت الرازي 

: هذا خطأ، إمنا هو عروة، عند النيب َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم مرسل، -ذا احلديثوقد سأله عن ه

  ري.وإمساعيل عنده من هذا النحو مناك

  ، عن هشام بن عمار، عن إمساعيل، �ذا اإلسناد. ٩٩٥برقم:  ٣١٨/ ١اجه وأخرجه ابن م

   َدَرَجًة "ُه اهللاُ ِ�َا كالمها بزيادة " َوَمْن َسدَّ فـُْرَجًة، َرفـَعَ 

) ، من طريق مسلم بن خالد ٥٧٩٧برقم: ( ٦١/ ٦وهذه الزيادة أخرجها الطرباين يف "األوسط"  

املقربي، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً، بزيادة: "وبىن له بيتاً يب ذئب، عن سعيد الزجني، عن ابن أ

  يف اجلنة". ومسلم الزجني ضعيف.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩٧

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

                                                                                                                                             

) ٣٧٨٣برقم: ( ٤/١٢٣د الطرباين يف "األوسط" ديث أيب هريرة عنوهلذه الزيادة شاهد من ح

إسناده مسلسل كة من الربِّ". و بلفظ: "وال َيِصُل عبد صف�ا إال رفعه اُهللا به درجة، وذرَّت عليه املالئ

  بالضعفاء.

)،  بلفظ: "من َسدَّ فُرجة ٤٢٣٢برقم: ( ١٥٩/ ١٠وآخر من حديث أيب جحيفة مرفوعاً عند البزار 

، وقال: رواه البزار وإسناده ٢٥٠٣برقم:  ٢/٩١رده اهليثمي يف "ا�مع" الصف غفر له" أو  يف

  حسن.

برقم:  ١٧٨/ ١ سوية الصفوفباب تاب الصالة، يف كتوثالث من حديث ابن عمر عند أيب داود 

رقم:  ١/٤٣٣الكربى يف كتاب املساجد، يف ثواب من وصل صفا:  يف والنسائي) ، ٦٦٦(

،  بلفظ: "من وصَل ٣٣٣/  ١، واحلاكم  ١٥٤٩برقم:  ٢٣/ ٣ابن خزمية وصححه   ،٨٩٥

جات للشيطان وا فـُرُ صّفاً، وصله اهللا، ومن قطع صّفًا قطعه اهللا" وعند أيب داود زيادة: " وال َتَذرُ 

." ...  

،  بلفظ: "فإذا قمتم ١٥٤٨برقم:  ٣/٢٣ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري مرفوعًا عند ابن خزمية 

  وا الُفرَج ... ".ا صفوفكم، وُسدُّ فاعدلو 

برقم:  ١٧٩/ ١ فباب تسوية الصفو يف كتاب الصالة،  وعن أنس بن مالك مرفوعًا عند أيب داود

نَـَها، اب اإلمامة،كتالكربى  يف  ، والنسائي ٦٦٧ َماِم َعَلى َرصِّ الصُُّفوِف َواْلُمَقارَبَِة بـَيـْ ، َحثُّ اْإلِ

  .٨٩١رقم:  ١/٤٣٢

  

الكربى يف التفسري، تفسري سورة الصافات قوله تعاىل:(وإنا يف  رة، عند النسائيوعن جابر بن مس

  .٨٩١رقم:  ١٠/٤٣٢لنحن الصافون)،، 

ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة " ِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َوَمَالِئَكَتُه وقد ورد هذا احلديث من طريق ُعْثَماَن 

  صُُّفوَف ".يَن َيِصُلوَن الُيَصلُّوَن َعَلى الَّذِ 

  طريق أمحد الزبريي. ، من ٢٥٢٧٠، برقم: ١٦١/ ٤٢وقد رواه أمحد يف مسنده 

ُمجَّاُع أَبـَْواِب َمْوِقِف يف ا عند البيهقي يف "السنن" ومن طريق ُعبيد اهللا بن عبد الرمحن األشجعي، كم 

َماِم َواْلَمْأُمومِ  ، ومعاوية بُن هشام  ٥٢٠٠برقم:  ٣/١٤٦ َمَنِة الصَّفِّ بَاُب َما َجاَء ِيف َفْضِل َميْ ، اْإلِ

ِر باب من ُيستحبُّ أن يلي اإلماَم يف الصف، وكراهيِة التأخُّ تاب الصالة، يف ككما عند أيب داود  

بَاُب َفْضِل الصَّفِّ اْلُمَقدَِّم يف كتاب املساجد واجلماعات، )، وابِن ماجه ٦٧٦برقم: ( ١/١٨١



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩٨

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

                                                                                                                                             

) ، والبيهقيِّ يف "السنن" ٢١٦٠برقم: ( ٥/٥٥٣، وابِن حبان  )١٠٠٥برقم:  ( ١/٣٢١

) ، وقبيصُة بُن ٨١٩برقم: ( ٣٧٤/ ٣) ، والبغويِّ يف "شرح السنة" ٥١٩٩برقم: ( ٣/١٤٦

برقم:  ٣/١٤٦) ، والبيهقيِّ يف "السنن" ١٥١٣برقم: ( ٤٣٨/ ١كما عند عبِد بِن ُمحيد عقبة،  

عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة.  أسامة بن زيد، عن، كلُّهم َرَوْوه عن الثوري، عن ٥٢٠٠

بن هشام: "إن اهللا ومالئكته ُيصلُّون على ميامن الصفوف". قال  غري أن لفظ رواية معاوية

كذا قال، واحملفوظ �ذا اإلسناد عن النيب َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "إن اهللا ومالئكته يصلُّون   البيهقي:

ومع عاوية بن هشام ينفرد باملنت األول، فال أراه حمفوظاً. قلنا: ُلون الصفوف". ومعلى الذين َيصِ 

  .٢/٢١٣ذلك حسنه احلافظ يف "الفتح" 

  فص، واختلف عنه:ورواه عن الثوري كذلك حسني بن ح

َماِم َواْلَمْأمُ يف فرواه أسيد بن عاصم كما عند البيهقي يف "السنن"  بَاُب َما ، ومِ ُمجَّاُع أَبـَْواِب َمْوِقِف اْإلِ

حسني بن حفص، عن الثوري، عن ، عن ٥٢٠١برقم:  ٣/١٤٦َجاَء ِيف َفْضِل َمْيَمَنِة الصَّفِّ 

   بيه، عن عائشة.أسامَة بِن زيد، عن عبد اهللا بن عروة، عن أ

) ، عن حسني، عن ٢١٦٤برقم: ( ٥/٥٣٧ورواه عبد الرمحن بن ُعمر ُرْسَته، كما عند ابن حبان 

  روة، عن عائشة، مل يذكر أسامة.ام بن عروة، عن عالثورّي، عن هش

من قال: عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، وكذلك رواه  قال الدارقطين: والصحيح قولُ  

عن عثمان بن عروة. وقال الدارقطين أيضاً: ورواه حممد بن معمر البحراين عن هشام بن سعد، 

  ، وذلك وهم منه.بن عروة، عن أبيهقبيصة، عن الثوري، عن أسامة بن زيد، عن هشام 

/ ٤) ، وابِن املنذر يف "األوسط" ١٥٥٠برقم: ( ٢٣/ ٣ة ورواه عبُد اهللا بُن َوْهب كما عند ابن خزمي

، ٧٧٥برقم:  ١/٣٣٤) ، واحلاكم ٢١٦٣برقم: ( ٥٣٦/ ٥، وابِن حبان ) ١٩٨٣برقم: ( ١٩٧

ُمجَّاُع أَبـَْواِب َمْوِقِف يف  ، والبيهقيِّ » هُ ملَْ ُخيَرَِّجاَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، وَ «وقال : 

َمامِ   )،. وسليماُن بُن ٥٢٠١برقم: ( ٣/١٤٦بَاُب َما َجاَء ِيف َفْضِل َمْيَمَنِة الصَّفِّ ، َواْلَمْأُمومِ  اْإلِ

يف "العلل" بالل، وعبد الوهَّاب بُن عطاء، وحاِمتُ بُن إمساعيل، وأبو ضمرة، فيما ذكر الدارقطينُّ 

  عن عائشة.، كلُّهم عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، عن أبيه،  ٢١٠/ ١٤

مها صحيحان. قال البيهقي: يريد  : كال١٤٦/ ٣قال الطرباين، فيما نقله البيهقي عنه ىف "السنن" 

 كال اإلسنادين. قلنا: يعين الذي فيه عبد اهللا بن عروة، وعثمان ابن عروة.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٣٩٩

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  فقه الحديث: 

بيان فضل اهللا على عباده املؤمنني احملافظني على الصالة وعلى إمتام هيئتها بوصل  -١

إن اهللا تعاىل ومالئكته يصلون على الذين «الصفوف وكأنه تعاىل جعل هذا اجلزاء 

 ِّ ُّ  قوله تعاىل: هو نظري :»تعاىل ومالئكته يصلونإن اهللا «،   »يصلون الصفوف

 نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ

  .]٥٦األحزاب [   َّ يب ىب

يصلون يف الصفوف ويقومون فيها وكذا املالئكة تستغفر  أى يرحم اهللا الذينواملراد هنا: 

   )١(. هلم

                                                           

 .٤/٢٢٨أيب داود  املورود شرح سنن املنهل العذب (١)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠٠

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  الحديث السادس: 

َمْن َحاَفَظ «َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  أُمَّ َحِبيَبَة بِْنَت َأِيب ُسْفَياَن تـَُقوُل: قَالَ عن 

  )١( » َعَلى أَْربَِع رََكَعاٍت قـَْبَل اْلَعْصِر بـََىن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َلُه بـَْيًتا ِيف اْجلَنَّةِ 

  فقه احلديث: 

ترغيب يف صالة أربع ركعات قبل العصر وهي مستحبة عند احلديث يف هذا   -١

ر ومل تكن مؤكدة ألنه مل يرو أن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم واظب اجلمهو 

: عن علي رضي اهللا تعاىل عنه قال ، فعليها بل املروي أنه صالها تارة أربًعا وتارة ركعتني

كان النيب صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل «

                                                           

عن َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، عن َحيَْىي ْبُن ُسَلْيٍم،  ٧١٣٧: برقم ٥٩/ ١٣أخرجه أبو يعلى يف مسنده  (١)

  مََّد ْبَن َسِعيٍد اْلُمَؤذَِّن، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْنَبَسَة، عن أُمَّ َحِبيَبَة بِْنَت َأِيب ُسْفَياَن.عن حمَُ 

  دوق.: ص١/٤٨٠مد بن سعيد املؤذن، قال عنه ابن حجر يف التقريب: إسناد حسن فيه حم وهو

ه حممد بن سعيد فان أراد وإن كان ابن أيب حامت قد قال: مسعت أىب يقول روى شيخ طائفي يقال ل

ذلك فهو هو وإال فاين ال أعرفه وهو جمهول الطائفي حيدث �ذا احلديث عن عطاء بن أيب رباح 

  ).٧/٢٦٤عت أيب يقول ذلك.(اجلرح والتعديل: ة عن ام حبيبة مسعن عنبس

حممد بن سعيد املؤذن فرق أبو حامت بينه   - ٢٩١: ٩/١٩١قال: يف التهذيب إال أن ابن حجر 

  وبني الطائفي وهو واحد.

  قلت: وبقية رجال اإلسناد ثقات.

، ثنا َعِليُّ ْبُن َمحَْزَة ْبُن ِإْسَحاقَ  عن احلَُْسْنيُ  ٦١١/ رقم: ٢٣/٢٨١وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

ِء ْبِن َأِيب َربَاٍح، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، ُن َعْبِد اِهللا الرَّازِيُّ، َعْن نَاِفِع ْبِن ِمْهرَاَن، َعْن َعطَااْلَعَتِكيُّ، ثنا يَزِيُد بْ 

، ويف إسناده » َأَحِدِهمْ َلْسُت كَ «قَاَل: وفيه زيادة قـُْلُت: يَا َرُسوَل اِهللا َقْد َرأَيـُْتَك ُتَصلِّي َوَتدَُع، 

  جماهيل.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠١

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

، قال ابن )٢( »لى املالئكة املقربني ومن تبعهم من املسلمني واملؤمننيع) ١(بينهن بالتسليم

بـَْنيَ ُكلِّ أََذانـَْنيِ َصَالٌة بـَْنيَ ُكلِّ أََذانـَْنيِ «َوثـََبَت ِيف الصَِّحيِح أَنَُّه قَاَل: تيمية رمحه اهللا: 

                                                           

» يفصل بني كل ركعتني بالتسليم«وله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث علي اختلف العلماء يف ق (١)

السالم علينا وعلى «املراد بالتسليم التسليم على املالئكة ومن ذكر معهم يف التشهد بقوله هل 

ن الصالة، فذهب إسحاق بن إبراهيم وأبو حنيفة ه تسليم التحلل مأو املراد ب» عباد اهللا الصاحلني

ن املراد بذلك تسليم التشهد وأنه ال يفصل بني األربع بسالم، وذهب اجلمهور إىل أ إىل أن املراد

به تسليم التحلل وأنه يصليهما مثىن مثىن حمتجني مبا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم. الفتح الرباين 

 .٤/٢٠٤ين د بن حنبل الشيبالرتتيب مسند أمح

وَِكيٌع، عن ُسْفَياُن، َوِإْسرَائِيُل، وَأيب (أي  من طريق ٦٥٠برقم:  ٢/٧٩أخرجه أمحد يف مسنده  (٢)

  راح)، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، عن علي رضي اهللا عنه.والد وكيع وامسه اجل

كيع فمن رجال مسلم، وغري عاصم بن ري اجلراح والد و وإسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخني غ

أصحاب السنن وهو صدوق، وقول حبيب بن أيب ثابت يف آخر  ضمرة السلويل، فقد روى له

  ق: يسوى حديثك هذا ملء مسجدك ذهباً، أراد به تصحيَح احلديث وتقويته. احلديث أليب إسحا

/ ١رجه أبو يعلى ذا اإلسناد. وإخ، من طريق وكيع، �١١٦١برقم:  ١/٣٦٧وأخرجه ابن ماجه 

برقم:  ٣/٦٣ده، به. وأخرجه عبد الرزاق ، من طريق وكيع، عن سفيان وح٦٢٢برقم:  ٤٥٨

  ، عن سفيان، به.٤٨٠٦

) و ٤٢٤برقم:  ( ١/٥٥٠بَاُب َما َجاَء ِيف اَألْربَِع قـَْبَل الظُّْهِر يف أبواب الصالة، مذي: وأخرجه الرت 

) ، ٤٢٩برقم: ( ٥٥٥ص َء ِيف اَألْربَِع قـَْبَل الَعْصرِ بَاُب َما َجاة، يف أبواب الصال نفس اجلزء 

، ٦٧٦برقم:  ٢/٢٦٣) من طريق أيب عامر العقدي، عن سفيان، به. وأخرجه البزار ٦٧٥بزار (وال

  من طريق روح، عن إسرائيل وحده، به.

وحممد بن  ، ٤٨٠٧و  ٤٨٠٦برقم:  ٣/٦٣، وعبد الرزاق ١٣٠برقم:  ١/١١٧وأخرجه الطيالسي 

يف "الكربى" يف  ائي، والنس ٦٧٢برقم: ٢/٢٦١، والبزار  ٢٩برقم:  ١/١٠٨ "جزئه" عاصم يف

ِم ْبِن َضْمرََة، َعْن اِقِلَني ِخلََربِ َأِيب ِإْسَحاَق، َعْن َعاصِ ِذْكُر اْخِتَالِف أَْلَفاِظ النَّ كتاب الصالة، باب 

اِالْخِتَالِف ِيف الصََّالِة بـَْعَد ذِْكُر باب  تاب،نفس الك و يف ٣٣٧برقم:  ١/٢١٢ َعِليٍّ ِيف َذِلكَ 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠٢

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

ُ َأنَّ  ِخَذَها النَّاُس ُسنًَّة.، َكرَاِهَيَة َأْن يـَتَّ » َصَالٌة ُمثَّ قَاَل ِيف الثَّالَِثِة ِلَمْن َشاءَ  فـََهَذا يـُبَـنيِّ

الصََّالَة قـَْبَل اْلَعْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َحَسَنٌة َولَْيَسْت ِبُسنٍَّة َفَمْن َأَحبَّ أَْن ُيَصلَِّي قـَْبَل 

َسٌن َوأَمَّا َأْن يـَْعَتِقَد َأنَّ َذِلَك اْلَعْصِر َكَما ُيَصلِّي قـَْبَل اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َعَلى َهَذا اْلَوْجِه َفحَ 

َكَما ُيَصلِّي قـَْبَل الظُّْهِر َوبـَْعَدَها   - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  - ُسنٌَّة رَاتَِبٌة َكاَن ُيَصلِّيَها النَِّيبُّ 

    ) ١( َوبـَْعَد اْلَمْغِرِب فـََهَذا َخطَأٌ.

النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: ع ركعات، قال الدعاء بالرمحة ملن صلى قبل العصر أرب - ٢ 

  .)٢( »َرِحَم اهللاُ اْمَرأً َصلَّى قـَْبَل اْلَعْصِر أَْربـًَعا« 

  

  

                                                                                                                                             

 من طرق عن أيب ٤١٦٨برقم:  ٢/٦٦٦)، والبيهقي ٣٤٧برقم ( ١/٢١٥الظُّْهِر َوقـَْبَل اْلَعْصِر 

 إسحاق، به. 

 . ٢/٢٥٨الفتاوى الكربى البن تيمية  (١)

ثـََنا حمَُ  من طريق  ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، ٥٩٨٠برقم:  ١٠/١٨٨أخرجه أمحد  (٢) مَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َحدَّ

  ِمْهرَاَن، عن َجدَُّه، َعِن اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما.

 يف كتاب الصالة،، ومن طريقه أخرجه أبو داود  ٢٠٤٨برقم:  ٣/٤٤٤وهو عند أيب داود الطيالسي 

ا َجاَء ِيف بَاُب مَ يف أبواب الصالة،  ، والرتمذي١٢٧١برقم:   ٢/٢٣باب الصالة قبل العصر 

، وابن حبان  ١١٩٣برقم:  ٢/٢٠٦، وابن خزمية  ٤٣٠برقم:  ١/٥٥٦ْربَِع قـَْبَل الَعْصِر األَ 

ِب ُمجَّاُع أَبـَْوايف  ، والبيهقي يف"السنن"٤٨٤/ ٧، وابن عدي يف "الكامل" ٢٤٥٣برقم:  ٦/٢٠٦

 ٤١٦٧برقم:  ٢/٦٦٥ْربََع رََكَعاتٍ ْبَل اْلَعْصِر أَ بَاُب َمْن َجَعَل قَـ ، َصَالِة التََّطوُِّع، َوِقَياِم َشْهِر َرَمَضانَ 

 . قال الرتمذي: هذا حديث غريب حسن. ٨٩٣برقم:  ٣/٤٧٠، والبغوي يف"شرح السنة" 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠٣

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  الحديث السابع:

رَاَح  َمْن َغَدا ِإَىل اْلَمْسِجِد أَوْ «َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  )١(  »أََعدَّ اللَُّه َلُه نـُُزًال ِيف اْجلَنَِّة ُكلََّما َغَدا َأْو رَاحَ 

  فقه الحديث:

فضل املداومة على الذهاب إىل املساجد من أول النهار إىل آخره: قال ابن حجر  -١

  رمحة اهللا:

ا الغدو: يكون من أول النهار، والرواح: يكون من آخره بعد الزوال، وقد يعرب بأحدمه

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعن اخلروج واملشي، سواء َكاَن قـَْبَل الزوال أو بعده، كما ِيف قوله 

َعَلى َما محله َعِليِه مجهور » من راح ِيف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة«ِيف اجلمعة:  - 

  العلماء.

 تعاىل، واهللا يعد َلُه نزًال ومعىن اَحلِدْيث: أن من خرج إىل املسجد للصالة فإنه زائر اهللا

  من املسجد، ُكلََّما انطلق إىل املسجد، سواء َكاَن ِيف أول النهار أو ِيف آخره.

قَاَل احلافظ أبو موسى ، والنزل: ُهَو َما يعد للضيف ِعْنَد نزوله من الكرامة والتحفة

ن حيب زيارته الجتهد كما َلْو أن أحدكم زاره م«املديين: وزيد ِفيِه ِيف غريه هذه الرواية: 

  )٢(» .ِيف إكرامه

                                                           

برقم:  ١٣٣/ ١أو راح  خاري يف كتاب األذان، باب فضل من غدا إىل املسجدأخرجه الب (١)

د ومواضع الصالة، باب م يف كتاب املساج، من طريق َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه، وأخرجه مسل٦٦٢

، أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب ٦٦٩برقم:  ١/٤٦٣املشي إىل الصالة متحى به اخلطايا وترفع به الدرجات 

ُر ْبُن َحْربٍ  َشْيَبَة، ، َهاُروَن، َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن ُمَطرٍِّف، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلمَ  ثالثتهم عن زِيُد ْبنُ ، َوُزَهيـْ

 ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة.َعْن َعطَاِء 

 . ٦/٥٤فتح الباري  (٢)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠٤

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

عادة الناس تقدمي طعام ملن دخل إكرام اهللا تعاىل ملن اعتاد الذهاب إىل بيوت اهللا،  -٢

بيتهم، واملسجد بيت اهللا تعاىل فمن دخله أّي وقٍت كان من ليٍل أو �اٍر أعطاه اهللا 

  سنني.تعاىل أجره من اجلنة، ألنه أكرم األكرمني، وال يضيع أجر احمل

ال فيه داللة على أن هذا الثواب ثابت لكل من أدى عبادة هللا يف املسجد ، (ف -٣

يذهب أحد إىل املسجد يف أي وقت كان أول النهار أو آخره ليصلي فيه مجاعة، أو 

يطلب علماً، أو يقرأ قرآناً، إّال أعطاه اهللا يف كل مرة قصرًا يف اجلنة ضيافة وتكرميًا له، 

صباحًا أو مساًء، ألن املساجد بيوت اهللا، فمن قصدها كان جديراً سواء ذهب إليه 

  .)١()بضيافة أكرم األكرمني

                                                           

 . ٢/١٣١منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  (١)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠٥

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  الحديث الثامن: 

ِلَمْن آَمَن ِيب،  )١(أَنَا َزِعيٌم، َوالزَِّعيُم احلَِْميلُ «َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  قال

ِيف َرَبِض اْجلَنَِّة، َوبِبَـْيٍت ِيف َوَسِط اْجلَنَِّة، َوأَنَا َزِعيٌم ِلَمْن آَمَن ِيب، َوَأْسَلَم َوَهاَجَر بِبَـْيٍت 

َوَأْسَلَم، َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل اللَِّه، بِبَـْيٍت ِيف َرَبِض اْجلَنَِّة، َوبِبَـْيٍت ِيف َوَسِط اْجلَنَِّة، َوبِبَـْيٍت ِيف 

ِلَك فـََلْم يَدَْع لِْلَخْريِ َمْطَلًبا، َوَال ِمَن الشَّرِّ َمْهَربًا، َميُوُت أَْعَلى ُغَرِف اْجلَنَِّة، َمْن فـََعَل ذَ 

  )٢( »َحْيُث َشاَء َأْن َميُوتَ 

                                                           

يث: "الزعيم: لغة أهل كأ�ا مدرجة، وجزم بذلك ابن حبان، فقال عقب احلدهذه اجلملة   (١)

ن هذه اللفظة: "الزعيم اق، ويشبه أن تكو املدينة، واحلميل: لغة أهل مصر، والكفيل: لغة أهل العر 

ْدرج" 
ُ
ْدرَج إىل امل

َ
اجلميل" من قول ابن وهب أدرج يف اخلرب"، ونقله عنه السيوطي يف رسالته: "امل

 .٢/٨٩صحيح ابن حبان  )، ومل يزد! واهللا أعلم. صحيح موارد الضمآن إىل٦٤/ ٤٥(

، ٢/١٥٠سبيل اهللا  فضل اجلهاد يف أخرجه سعيد بن منصور يف كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف (٢)

، من طريق حيىي بن بكري ، وأخرجه ٣٧٥٤، رقم: ٩/٢٠٨، وأخرجه البزار يف مسنده ٢٣٠٤رقم 

، عن ٤٣٢٦رقم:  ٤/٢٨٢ب اجلهاد، باب ما ملن أسلم مث هاجر وجاهديف الكربى : كتاالنسائي 

   احلارث بن مسكني.

السرح،  والطرباين أمحد بن عمرو بن من طريق  ٤٦١٩، رقم: ١٠/٤٨٠وأخرجه ابن حبان 

،  عن أمحد بن صاحل، والبيهقي يف كتاب الضمان، باب وجوب احلق ٨٠١، رقم: ١٨/٣١١

عن حبر بن نصر اخلوالين وحممد بن عبد اهللا بن عبد ، ١١٣٩٤، رقم: ٦/١١٩بالضمان  

 ٧١و ٢/٦١ب، �ذا اإلسناد، وصححه احلاكم على شرط مسلم احلكيم، سبعتهم عن ابن وه

  ن ابن وهب به، ووافقه الذهيب، مع أن عمرو بن مالك اجلنيب مل خيرج له مسلم.من طريقني ع

ه"، ووافقه الذهيب. قلت: إنه ليس قال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجا

رجال مسلم، واهللا أعلم.  انظر "جامع  على شرط مسلم، عمرو بن مالك اجلنيب ليس من

  .٥٤١/ ٩األصول" 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠٦

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  

  فقه الحديث: 

فضل اإلميان واإلسالم واهلجرة يف سبيل اهللا، واملعىن أنه آمن بباطنه، وأسلم بظاهره،  -١

وسلم ملن فعل ذلك بالبيت يف  وهاجر إىل املدينة، وقد ضمن الرسول صلى اهللا عليه

  اجلنة.

َمْن فـََعَل َذِلَك فـََلْم يَدَْع لِْلَخْريِ َمْطَلًبا، َوَال ِمَن الشَّرِّ َمْهَربًا، َميُوُت َحْيُث َشاَء َأْن  - ٢ 

أي حمّل طلب، يعين أنه ما من مكان يُطلب فيه اخلري  "لِْلَخْريِ َمْطَلًبا"أي مل يرتك (َميُوَت 

أي ومل يرتك مكانًا  "َوَال ِمَن الشَّرِّ َمْهَربًا"ب فيه اخلري، وأخذ منه حظّه إال حضره، وطل

) يُهرب إليه من الشّر، ويُلجأ إليه، ويُعتصم به للخالص منه إال هرب إليه، واعتصم به
)١(  

  الحديث التاسع:

بَـْيٍت ِيف َرَبِض اْجلَنَِّة ِلَمْن تـََرَك بِ   )٢(أَنَا َزِعيٌم «قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  

 اْلِمرَاَء َوِإْن َكاَن حمُِق�ا، َوبِبَـْيٍت ِيف َوَسِط اْجلَنَِّة ِلَمْن تـََرَك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحا َوبِبَـْيٍت ِيف 

   .)١( »أَْعَلى اْجلَنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخُلَقهُ 

                                                                                                                                             

نة: ما حوهلا خارجًا عنها تشبيهًا باألبنية اليت تكون حوك املدن وحتت القالع. النهاية يف َوَرَبُض اجل

 .٢/١٨٥غريب األثر 

 .١٨٥/ ٢٦يف شرح ا�تىب  ذخرية العقىب (١)

] ٧٢ه قول اهللا سبحانه (وأنا به زعيم) [يوسف: الزعيم الضامن والكفيل والزعامة الكفالة، ومن (٢)

 .٤/١١٠يقال: هذا بيت فالن أي قصره. معامل السنن: بيت ههنا القصر، وال



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠٧

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

                                                                                                                                             

، من ٤٨٠٠برقم:  ٤/٢٥٣أخرجه أبو داود يف السنن يف كتاب األدب، باب يف حسن اخللق  (١)

َمْشِقيُّ أَبُو اجلََْماِهِر، يُّ، قَاَل: عن أيب َكْعٍب أَيُّوُب ْبُن ُحمَمٍَّد السَّْعدِ  طريق ُحمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن الدِّ

َثِين ُسَلْيَماُن ْبُن َحِبيٍب اْلُمَحاِرِيبُّ، َعْن َأِيب أَُماَمَة، ومن طريقه أخرجه البيهقي يف كتاب َحدَّ 

برقم:  ١/١٣٣ترك املراء وإن كان حمقا ومن ترك الكذب وإن كان مازحا  اآلداب، باب من

ابن   أبو كعب، قال عنه، وإسناده حسن فيه ٧٦٥٣برقم:  ٣٧٦/ ١٠ شعب اإلميان . ويف٣٢٢

بن موسى ويقال ابن حممد [ويقال: ابن سليمان] أبو كعب السعدي البلقاوي بفتح املوحدة أيوب 

  . ٦٢٦رقم:  ١١٩/ ١لتقريب وسكون الالم مث قاف صدوق. ا

،  من طريق حممَّد بن عبد الرمحن ١٦٤٣ برقم: ٣/٣٩٣وأخرجه الدواليب يف "الكىن واألمساء" 

، ١٥٩٤برقم:  ٢/٤٠٧، ويف "الشاميني"  ٧٤٨٨برقم:  ٨/٩٨" طرباين يف "الكبريالدمشقي ، وال

ن أيب اجلماهر حممَّد من طريق أيب زرعة، كالمها ع ٤٩٩ - ٤٩٨/ ٣واملزي يف "�ذيب الكمال" 

  بن عثمان، به.

،  ١٢٣٠، برقم: ٢/٢٢٤، ويف "الشاميني" ٧٧٧٠قم: ، بر ٨/١٨٦وأخرجه الطرباين يف "الكبري" 

  أمامة. يق القاسم، عن أيبمن طر 

،  عن عبد الصمد بن عبد الوهاب، عن ١٨٨٧، برقم: ٣/١٠٧٥وأخرجه الدواليب يف "الكىن" 

ن أيب موسى كعب السعدي، عن سليمان بن حبيب، عن أيب حممَّد بن عثمان أيب اجلماهر، ع

  أمامة.

لصحابة والعلم أنس بن مالك عند ابن ماجه يف كتاب اإلميان وفضائل ا وله شاهد من حديث

) ١٩٩٣، برقم: (٣/٤٢٦، والرتمذي: أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف املراء ٥١برقم:  ١/١٩

َن اللَّْيِثيُّ، َعْن لَعمِّيُّ الَبْصرِيُّ، عن اْبُن َأِيب ُفَدْيٍك، عن َسَلَمُة ْبُن َوْرَدا، من طريق ُعْقَبُة ْبُن ُمَكرٍِّم ا

  ضعيف أيضاً. أََنِس ْبِن َماِلٍك، وإسناده

، من طريق َعْبَداُن ْبُن ١١٢٩٠، برقم: ٢٣٩/ ١١من حديث عباس عند الطرباين يف "الكبري"  روآخ

، عن َعْبِداْلَمِلِك، رَاوِيَُة َعطَاٍء، عَ َأْمحََد، عن َشْيَباُن ْبُن فـَرُّ  ْن َعطَاٍء، عن ابن وٍخ، عن ُسَوْيٌد أَبُو َحامتٍِ

  عباس،

،من طريق: َعِتيٌق الزُّبـَْريِيُّ، عن  َعْلَقَمُة ْبُن ٨٧٨م: ق، بر ١/٢٦٩ألوسط" وعن ابن عمر عنده يف "ا  

، عن ابن عمر.   َعِليٍّ



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠٨

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  فقه الحديث:

بالكسر مصدر كاملماراة وهي ا�ادلة، ويقال ماريته  "املراء( "و  النهي عن كثرة املراء -١

أيضاً: إذا طعنت يف قوله تزييفاً للقول وتصغرياً للقائل، وال يقال املراء إال اعرتاضاً خبالف 

بضم أوله :»وإن كان حمقاً « ،»املصباح«اجلدال فإن يكون ابتداء واعرتاضاً، قاله يف 

ادل: أي وإن كان ذا احلق يف نفس األمر، وذلك ألنه بعد وكسر املهملة فيما مياري وجي

أن يرشد خصمه إليه ويأىب عن قبوله، وليس من طاليب االستبصار فال مثرة للمراء إال 

أي ، فمن ترك املراء بىن اهللا له بيتا يف ربض اجلنة   )١() تضييع الوقت فيما هو كالعبث

  .نواحيها، وجوانبها

تعاىل: حّد املراء: االعرتاض على كالم الغري بإظهار خلل فيه، إما قال الغزاّيل رمحه اهللا 

لفظًا، أو معًىن، أو يف قصد املتكّلم، وترك املراء برتك اإلنكار واالعرتاض، فكّل كالم 

مسعته، فإن كان حّقا فصّدق به، وإن كان باطًال، ومل يكن متعّلًقا بأمور الدين، فاسكت 

  )٢( عنه. انتهى

ومن ترك الكذب يف كل لكذب حىت وإن كان املتحدث مازحا النهي عن ا -٢

األحوال، ومنها حاالت املزاح؛ بىن اهللا له بيًتا يف وسط اجلنة؛ ألن من حيفظ لسانه من  

ذو مرتبة عالية يف األخالق احلميدة، ويف تقوى اهللا،  وفهكل الكذب ابتغاء مرضاة اهللا، 

جممع جلملة كبرية من الفضائل اخللقية، وأعمال الرب؛ إذ ترك الكذب، والتزام الصدق 

                                                                                                                                             

، ويف "األوسط"  ٢١٧برقم:  ٢٠/١١٠يف "الكبري" وثالث من حديث معاذ بن جبل عنده أيضاً  

 ضعيفة، لكن مبجموع هذه الطرق تتقوى هذه الشواهد إىل ، وأسانيدها٥٣٢٨برقم:  ٥/٢٨٤

 درجه احلسن.

 .٥/٨٣دلبل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  (١)

 . ٣٢٠/ ١٠"الكاشف عن حقائق السنن"  (٢)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٠٩

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

واملصاحل االجتماعية العلمية والعملية، أما مجاع الفضائل كلها فهو حسن اخللق بوجٍه 

  عامٍّ.

واملشاهد أن الناس يطلقون العنان ألخيلتهم يف تلفيق األضاحيك، وال حيسون حرًجا يف 

ندروا �ا أو يسخروا منهم، إدارة أحاديث مفرتاة على ألسنة خصومهم أو أصدقائهم؛ ليت

إذ احلق أن اللهو بالكذب كثريًا ما ينتهي إىل  ،اً وقد حرم الدين هذا املسلك حترميًا تامّ 

  .أحزان وعداوات

فقد أخرج الشيخان واللفظ ومل يرخص الرسول يف شيء من الكذب إال ما كان حلاجة، 

ا أ�ا مسعت رسول اهللا ملسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط رضي اهللا عنه

ليس الكذاب الذي ُيصلح بني الناس، ويقول خريًا، «صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقول: 

قال ابن شهاب: ومل أمسع يـَُرخَُّص يف شيء مما يقول الناس كذب، (،  )١( »ويَنِمي خريًا

إال يف ثالث: احلرِب، واإلصالح بني الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة 

   .)٢()وجهاز 

مجاع الفضائل يف تـَْرِك املراء، وتـَْرِك الكذب هو حسن اخللق لذلك ختم به هذا  -٣

وهذا يدّل على أن اخلُلق مكتسٌب، وإن كان احلديث وجعل صاحبه يف أعلى املراتب، (

رضي - أصله غريزي�ا، ويقّويه ما أخرجه أمحد يف "مسنده" بإسناد صحيح عن ابن مسعود 

اللهم أحسنت َخْلِقي «كان يقول:   -صلى اهللا عليه وسلم-سول اهللا أن ر  - اهللا عنه

                                                           

رقم:  ٣/١٨٣الكاذب الذي يصلح بني الناس  أخرجه البخاري يف كتاب الصلح، باب ليس (١)

لصلة واآلداب، باب حترمي الكذب وبيان ما يباح منه ، وأخرجه مسلم يف كتاب الرب وا٢٦٩٢

 . ١٠١رقم:  ٤/٢٠١١

 . ١٥٧/ ١٦شرح النووي على صحيح مسلم  (٢)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١٠

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

 -رضي اهللا عنه-وما أخرجه مسلم وغريه من حديث علّي  ، )١( »فَأحِسن ُخُلِقي

 )٢(  »احلديث اللهم اهدين ألحسن األخالق، ال يَهدي ألحسنها إال أنت .. «مرفوًعا: 

  )٣()واهللا تعاىل أعلم بالصواب،

                                                           

 من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه، وأخرجه أيضًا يف ٣٨٢٣برقم:  ٦/٣٧٦أخرجه أمحد  (١)

 من حديث عائشة رضي اهللا عنها. ٢٤٣٩٢برقم:  ٤٠/٤٥٦

 ١/٥٣٤يامه املساجد ومواضع الصالة، باب الدعاء يف صالة الليل وقأخرجه مسلم يف كتاب  (٢)

 . ٢٠١رقم: 

 . ١٣٠/ ٢مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسرار البهاجة يف شرح سنن اإلمام ابن ماجه  (٣)



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١١

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  اخلامتة: 

  مد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحابته أمجعني أما بعد: احل

فاين يف �اية هذا البحث املتواضع أشكر اهللا تعاىل أن وفقين أن أكون ممن يبحث 

يف أحاديث رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، وأسأله تعاىل أن يتم نعمته علّي 

  وعلى طالب العلم باإلخالص والقبول.

  من أهم النتائج والثمرات اليت استفد�ا من هذا البحث: و 

أمهية التعمق يف دراسة األحاديث وأسانيدها وطرقها حىت يتسىن للباحث  -١

  احلكم على هذه األحاديث.

  اإلفادة من التقنية يف مجع األحاديث وتبويبها.  -٢

ذه األعمال األعمال الصاحلة اليت تقربنا إىل اهللا تعاىل وخاصة هاحلث على  -٣

  يف الدنيا واآلخرة .  األثر املرتتب عليهاوبيان املذكورة يف هذه األحاديث 

  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد.



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١٢

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  املراجع:املصادر و

أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن ، (اْألََساِمي والكىن لْإلَِمام َأْمحد بن َحْنَبل رَِوايَة ابْنه َصاحل)*

الطبعة: ، الكويت –مكتبة دار األقصى ، ق: عبد اهللا بن يوسفيق، حتشيباينهالل بن أسد ال

  .١٩٨٥ – ١٤٠٦األوىل، 

أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن ، إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة*

ه ر (راجعر الناصحتقيق : مركز خدمة السنة والسرية ، بإشراف د زهري بن ناص، حجر العسقالين

ومركز  -جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف (باملدينة) ، ووحد منهج التعليق واإلخراج)

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥الطبعة : األوىل ، ،خدمة السنة والسرية النبوية (باملدينة)

 و الفضلأب، أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لإلمام الدارقطين*

ق: حممود حممد حممود حسن نصار / يق، حتن طاهر الشيباين، املعروف بابن القيسراينحممد ب

  .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية ، السيد يوسف

ْسِند املعَتِلي بأطراف املسَند احلنبلي*
ُ
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن ، إطراف امل

  .بريوت) -دمشق، دار الكلم الطيب  -(دار ابن كثري ، قالينجر العسح

ق: يق، حتأبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين ،اآلحاد واملثاين*

  .١٩٩١ – ١٤١١الطبعة: األوىل، ، الرياض –د. باسم فيصل أمحد اجلوابرةدار الراية 

، ن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقين علي بحلسني بأمحد بن ا، اآلداب للبيهقي*

، لبنان –مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت ، اعتىن به وعلق عليه: أبو عبد اهللا السعيد املندوه

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل، 

ن ابن بو احلسفاسي، أعلي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي ال، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع*

الطبعة: األوىل، ر الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنش، : حسن فوزي الصعيدي، حتقيقالقطان

  م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤

حتقيق: ،  أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف*

 ١٤٠٥ -الطبعة: األوىل  السعودية –رياض ال -بة دار طي، أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف

  م ١٩٨٥هـ، 

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ، التاريخ األوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغري)*

حلب ،  -دار الوعي ، مكتبة دار الرتاث ، ق: حممود إبراهيم زايديق، حتالبخاري، أبو عبد اهللا

  ١٩٧٧ – ١٣٩٧الطبعة: األوىل، ، القاهرة

  



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١٣

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

، الدكن –الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد البخاري، مد بن إمساعيل حمل لتاريخ الكبري*ا

  .طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين ، التيسري بشرح اجلامع الصغري*

هـ ١٤٠٨الطبعة: الثالثة، ، الرياض –مكتبة اإلمام الشافعي ، اهرياوي القمث املنالعابدين احلدادي 

  .م١٩٨٨ -

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، ، الثقات*

عيد عبد املحتت مراقبة: الدكتور حممد ، طبع بإعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية، الُبسيت

الطبعة: األوىل،  دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند، مدير دائرة املعارف العثمانية خان

  ١٩٧٣ -  ه ١٣٩٣

دار ، : بشار عواد معروفيققحت الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورةي، سنن الرتمذ -اجلامع الكبري *

  م ١٩٩٨ ،بريوت –الغرب اإلسالمي 

صحيح (ختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح املسند الاجلامع امل*

دار طوق النجاة ، ق: حممد زهري بن ناصر الناصريق، حتحممد بن إمساعيل البخاري)، البخاري

   ه١٤٢٢الطبعة: األوىل، ، (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)

لرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن د عبد اأبو حمم، اجلرح والتعديل*

دار إحياء الرتاث ، اهلند –حبيدر آباد الدكن  -طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ، أيب حامت

  م ١٩٥٢هـ  ١٢٧١الطبعة: األوىل، ، بريوت –العريب 

َداُر  ،أبو سليمان جاسم بن سليمان محد الفهيد الدوسري، امائِِد َمتَّ الرَّوُض البََّسام بَرتتْيِب َوْختريج فـَوَ *

  م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل ، لبنان –الَبَشائِر اإلْسَالميَّة، بريوت 

سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم )، الروض الداين (املعجم الصغري*

 -بريوت –املكتب اإلسالمي ، دار عمار ، ريرحلاج أمحممود اق: حممد شكور يق، حتالطرباين

  .١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة: األوىل،  عمان

َما َرَواُه نـَُعْيُم ْبُن َمحَّاٍد ِيف ُنْسَخِتِه زَائًِدا َعَلى َما َرَواُه اْلَمْرَوزِيُّ َعِن «الزهد والرقائق البن املبارك (يليه *

أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي، الرتكي مث )، »زُّْهدِ اْبِن اْلُمَباَرِك ِيف ِكَتاِب ال

  .بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، ق: حبيب الرمحن األعظمييق، حتاملْروزي

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر ، السنن الصغري للبيهقي*

 جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان، جيمني قلعملعطي أق: عبد ايق، حتالبيهقي

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الطبعة: األوىل، 

  



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١٤

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

أشرف عليه: شعيب ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، نسائيلل السنن الكربى*

وىل، الطبعة: األ، بريوت –مؤسسة الرسالة ي، قدم له: عبد اهللا بن عبد احملسن الرتك األرناؤوط

  .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١

، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي، السنن الكربى*

 -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، ن، لبنا –دار الكتب العلمية، بريوت ، ق: حممد عبد القادر عطايقحت

  م ٢٠٠٣

: عبداملعطي ، حتقيقلي املكيد العقيبن محا أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى، الضعفاء الكبري*

  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار املكتبة العلمية ، أمني قلعجي

، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطين ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية*

 –دار طيبة ، سلفياهللا الن زين حتقيق وختريج: حمفوظ الرمح ا�لدات من األول، إىل احلادي عشر

 وا�لدات من الثاين عشر، إىل اخلامس عشر، م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة: األوىل ، الرياض

 ١٤٢٧الطبعة: األوىل، ، الدمام –دار ابن اجلوزي ، عليه: حممد بن صاحل بن حممد الدباسي علق

  كتب احلواشي السفلية (عدا مقدمة التحقيق) : حممود خليل.،  هـ

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ، أيب حامت البن العلل*

حتقيق: فريق من الباحثني بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد اهللا احلميد و د/ خالد  ،ابن أيب حامت

  م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة: األوىل، ، مطابع احلميضي، بن عبد الرمحن اجلريسي

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب ، الكربى الفتاوى*

الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية، القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

، الساعايت بن حممد نبد الرمحأمحد بن ع، الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين*

  .لطبعة: الثانية،  دار إحياء الرتاث العريب

، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري ،الفروق اللغوية*

  مصر –للنشر والتوزيع، القاهرة  دار العلم والثقافة، حققه وعلق عليه: حممد إبراهيم سليم

ُه (الشَّامل لألدلّة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وحتقيق أدلَّتُ ميُّ و الِفْقُه اإلسال*

أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي ، األحاديث النَّبويَّة وخترجيها)

الطبعة: الرَّابعة املنقَّحة ، شقدم – سوريَّة -دار الفكر ، كلّيَّة الشَّريعة  -ه جبامعة دمشق وأصول

لة بالنِّسبة ملا سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة ملا تقدمها من طبعات مصورة)   املعدَّ

ن عثمان مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد ب، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة*

 - دار القبلة للثقافة اإلسالمية  ،طيبخلد منر امحد حممق: حممد عوامة أيق، حتبن قَاْمياز الذهيب

  م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣الطبعة: األوىل، ، مؤسسة علوم القرآن، جدة



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١٥

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

علي حممد -حتقيق: عادل أمحد عبداملوجود، أبو أمحد بن عدي اجلرجاين، الكامل يف ضعفاء الرجال*

الطبعة: األوىل، ، بنانل-بريوت -الكتب العلمية ، يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنةشارك ، معوض

  .م١٩٩٧-ه١٤١٨

الطبعة: ، الرياض –مكتبة الرشد  أبو بكر بن أيب شيبة،، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار*

  ١٤٠٩األوىل، 

أبو قتيبة نظر حممد  ق:يقحت ،أبو ِبْشر حممد بن أمحد األنصاري الدواليب الرازي، الكىن واألمساء*

  م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الطبعة: األوىل، ، ت/ لبنانو بري  - زم دار ابن ح، الفاريايب

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، ، ا�روحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني*

الطبعة: ، حلب –ر الوعي اد، حممود إبراهيم زايد، حتقيق التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت

  .هـ١٣٩٦األوىل، 

بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن بو عبد اهللا احلاكم حممد ، ألصحيحنيا لىدرك عاملست*

دار ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع

  ١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة: األوىل، ، بريوت –الكتب العلمية

بن عثمان بن شيبة، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم  يبر بن أأبو بك، ملصنف يف األحاديث واآلثار*ا

  ١٤٠٩الطبعة: األوىل، ، الرياض –مكتبة الرشد ، ق: كمال يوسف احلوتيق، حتخواسيت العبسي

ق: حبيب الرمحن يق، حتأبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين، املصنف*

الثانية،  الطبعة:، بريوت –ملكتب اإلسالمي من: ايطلب ، اهلند -ا�لس العلمي، األعظمي

١٤٠٣.  

، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، املعجم األوسط*

  .القاهرة –ر احلرمني اد، ق: طارق بن عوض اهللا بن حممد ، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيينيقحت

مكتبة ابن ،ا�يد السلفيق: محدي بن عبد يقحتن أيوب الطرباين بن أمحد سليمان ب، املعجم الكبري*

  .الطبعة: الثانية، القاهرة –تيمية 

دار ، ق: د. شوقي ضيفيق، حتأبو احلسن على بن موسى املغريب األندلسي، املغرب يف حلى املغرب*

  ١٩٥٥طبعة: الثالثة، لا، القاهرة –املعارف 

قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن ق وفمد مأبو حم، املغين البن قدامة*

  . الناشر: مكتبة القاهرة، الدمشقي احلنبلي

أبو حممد عبد احلميد بن محيد بن نصر الَكّسي ويقال له: ، املنتخب من مسند عبد بن محيد*

 –سنة ة المكتب، ديصبحي البدري السامرائي ، حممود حممد خليل الصعي :قيقحتالَكّشي 

  ١٩٨٨ – ١٤٠٨األوىل،  الطبعة:، القاهرة



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١٦

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

دار إحياء الرتاث العريب ، أبو زكريا حميي الدين حيىي النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج*

  ١٣٩٢الطبعة: الثانية، ، بريوت –

ء: ألجزاعدد ا، تالكوي –در عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية اص، املوسوعة الفقهية الكويتية*

 –: الطبعة الثانية، دارالسالسل ٢٣ -  ١األجزاء ، هـ) ١٤٢٧ - ١٤٠٤الطبعة: (من ، جزءا ٤٥

: ٤٥ - ٣٩األجزاء ، مصر –: الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة ٣٨ - ٢٤األجزاء ، الكويت

  الطبعة الثانية، طبع الوزارة

 بن حممد بن حممد بن حممد ابن املباركلسعادات جمد الدين أبو ا، النهاية يف غريب احلديث واألثر*

حتقيق:  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت،  -املكتبة العلمية ، عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري

  .حممود حممد الطناحي - طاهر أمحد الزاوى 

  دار الفكر العريب، سويلم أبو ُشهبةحممد بن حممد بن ، الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث*

ي على الشرح الصغري (الشرح الصغري هو شرح ب املسالك املعروف حباشية الصاو ألقر  لسالكة ابلغ*

َماِم َماِلٍك) أبو العباس أمحد بن حممد ، الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ِلَمْذَهِب اْإلِ

  .الناشر: دار املعارف، هـ)١٢٤١كي (املتوىف: اخللويت، الشهري بالصاوي املال

بن معني بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن  أبو زكريا حيىي، رواية الدوري)معني (خ ابن ريتا*

مركز البحث العلمي ، ق: د. أمحد حممد نور سيفيق، حتهـ)٢٣٣املري بالوالء، البغدادي (املتوىف: 

  ١٩٧٩ – ١٣٩٩الطبعة: األوىل، ، ملكرمةمكة ا -وإحياء الرتاث اإلسالمي 

، سحاق بن موسى بن مهران األصبهاينيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إنع أبو، هانتاريخ أصب*

  .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية ، ق: سيد كسروي حسنيقحت

مهدي اخلطيب البغدادي (املتوىف:  أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن، تاريخ بغداد*

الطبعة: األوىل، ، بريوت – دار الغرب اإلسالمي، عواد معروفبشار كتور الد ق: يق، حتهـ)٤٦٣

  م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

عامل ، أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزّاز الواسطي،حتقيق: كوركيس عواد، تاريخ واسط*

  .هـ ١٤٠٦الطبعة: األوىل، ، الكتب، بريوت

القلم  دار، ق: عبد الغين الدقريق، حتلنوويبن شرف ا أبو زكريا حميي الدين حيىي، حترير ألفاظ التنبيه*

  ١٤٠٨الطبعة: األوىل، ، دمشق –

دار  ، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي*

  .بريوت –الكتب العلمية 

ق: حممد يقحت العسقالينأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، تقريب التهذيب*

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة: األوىل، ، ورياس –دار الرشيد ، عوامة



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١٧

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي ،�ذيب اآلثار (اجلزء املفقود)*

دمشق /  -دار املأمون للرتاث  ، اهللا بن علي رضا ق: علي رضا بن عبديق، حتهـ)٣١٠(املتوىف: 

  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦عة: األوىل، طبال، سوريا

مطبعة دائرة املعارف ، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،يب التهذيب�ذ*

  هـ١٣٢٦الطبعة األوىل،  ،النظامية، اهلند

جاج، مجال الدين ابن ن بن يوسف، أبو احليوسف بن عبد الرمح، �ذيب الكمال يف أمساء الرجال*

، بريوت –مؤسسة الرسالة ، عواد معروفق: د. بشار يق، حتيب املزيضاعي الكلحممد الق الزكي أيب

  .١٩٨٠ – ١٤٠٠الطبعة: األوىل، 

ق: عبد يق، حتعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان*

  .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة: األوىل ، مؤسسة الرسالة، ن معال اللوحيقالرمحن ب

 - الناشر: السعادة ، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين، اءحلية األولياء وطبقات األصفي

  م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤جبوار حمافظة مصر، 

دار املعراج الدولية ، الَولَِّوي حممد بن علي بن آدم بن موسى اإلثيويب ،ذخرية العقىب يف شرح ا�تىب*

  الطبعة: األوىل ،]٤٠ -  ٦م للنشر والتوزيع [جـ ل برو دار آ، ]٥ - ١للنشر [جـ 

دار إحياء ، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ،سنن ابن ماجه*

  .فيصل عيسى البايب احلليب -الكتب العربية 

مي، صمد الدار بن عبد الحممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن َ�رام  يبأل سنن الدارمي*

دار املغين للنشر والتوزيع، اململكة ، قيق: حسني سليم أسد الداراينحت، التميمي السمرقندي 

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢الطبعة: األوىل، ، العربية السعودية

حبيب الرمحن ، عبة اخلراساين اجلوزجاينأبو عثمان سعيد بن منصور بن ش، سنن سعيد بن منصور*

  م١٩٨٢-ـ ه١٤٠٣الطبعة: األوىل، ، نداهل –فية دار السللا، األعظمي

جمموعة من ، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب، سري أعالم النبالء*

هـ /  ١٤٠٥،  الثالثة الطبعة :، مؤسسة الرسالة، احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط

  .م ١٩٨٥

- حتقيق: شعيب األرنؤوط، وي الشافعيمسعود بن حممد بن الفراء البغ بن حممد احلسنيشرح السنة، أبو *

  م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الطبعة: الثانية، ، دمشق، بريوت - املكتب اإلسالمي ، حممد زهري الشاويش

شرف الدين احلسني ، ن حقائق السنن)شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى بـ (الكاشف ع*

مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة ، ق: د. عبد احلميد هنداوييق، حتـ)ه٧٤٣طييب (بن عبد اهللا ال

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الطبعة: األوىل، ،الرياض) -املكرمة 



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١٨

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

حتقيق: أبو ، ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، شرح صحيح البخارى البن بطال*

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، عة: الطب، رياضالسعودية، ال -مكتبة الرشد ، إبراهيميم ياسر بن مت

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري ، مشكل اآلثار شرح*

 ١٤١٥ -الطبعة: األوىل ، مؤسسة الرسالة، حتقيق: شعيب األرنؤوط، املصري املعروف بالطحاوي

  م ١٤٩٤، هـ

، لبيهقياخلراساين، أبو بكر ادي ْسَرْوِجر ن موسى اخلُ أمحد بن احلسني بن علي ب، شعب اإلميان*

أشرف على حتقيقه ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد

د للنشر الرش مكتبة، اهلند –وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

 -هـ  ١٤٢٣الطبعة: األوىل، ، ندبومباي باهلالسلفية ب والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار

  .م٢٠٠٣

ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ، مد بن حبان الُبسيت، حملصحيح ابن حبان*

، سة الرسالة، بريوتؤسم ،وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط قيق، حتهـ) ٧٣٩(املتوىف: 

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل، 

إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي  أبو بكر حممد بن، يُح ابن ُخَزميةحص*

املكتب ، َحققُه وَعّلق َعَليه َوَخرَّج أَحاديثه َوقدَّم له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي، النيسابوري

  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لثالثة، الطبعة: ا، اإلسالمي

، : حممد فؤاد عبد الباقي، حتقيقحلسن القشريي النيسابوريو اأب احلجاج مسلم بن*صحيح اإلمام 

  .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن ، صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان*

العربية  اململكة - دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ري األلباينجنايت بن آدم، األشقود

  م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢، الطبعة: األوىل، لسعوديةا

أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان ا، طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليه*

مؤسسة ، حلق حسني البلوشيق: عبد الغفور عبد ايق، حتاألنصاري املعروف بأِيب الشيخ األصبهاين

  ١٩٩٢ – ١٤١٢ نية،: الثاالطبعة، بريوت –الرسالة 
أبو الفضل ، التقريب (املقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب املسانيد) طرح التثريب يف شرح*

أكمله ابنه: ، زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي 
، لعراقيين، ابن اعة ويل الدري، أبو زر سني الكردي الرازياين مث املصن عبد الرحيم بن احلأمحد ب
وصور�ا دور عدة منها (دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ  -املصرية القدمية  الطبعة

  .العريب، ودار الفكر العريب)
الدين  موسى الغيتاىب احلنفى بدر أبو حممد حممود بن أمحد بن، عمدة القاري شرح صحيح البخاري*



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤١٩

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

  .بريوت –ريب العاث اء الرت دار إحي، العيىن
أمحد بن حممد بن إسحاق بن ، لة سلوك النيب مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العبادعمل اليوم واللي*

يـْنَـَوريُّ، املعروف بـ  ق:  يق، حت»ابن السُّينِّ «إبراهيم بن أسباط بن عبد اهللا بن إبراهيم بن بَُدْيح، الدِّ
  .جدة / بريوت -ن قرآسة علوم الالمية ومؤسدار القبلة للثقافة اإلس، كوثر الربين

 -دار املعرفة ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، تح الباري شرح صحيح البخاريف*
ف قام بإخراجه وصححه وأشر ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، ١٣٧٩بريوت، 

  .ن عبد اهللا بن بازلعزيز بمة: عبد اعليه تعليقات العال، اخلطيبعلى طبعه: حمب الدين 
عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: ، ملغتذي على جامع الرتمذيقوت ا*

كلية الدعوة وأصول الدين،   -جامعة أم القرى، مكة املكرمة  -رسالة الدكتوراة حقق يف  هـ)٩١١
إشراف: فضيلة األستاذ ، يبحامد الغريإعداد الطالب: ناصر بن حممد بن ، م الكتاب والسنةقس

  .هـ ١٤٢٤ ، عامسعدي اهلامشي الدكتور/
ق: دائرة املعرف يق، حتأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، لسان امليزان*

هـ ١٣٩٠الطبعة: الثانية، ، لبنان –ت مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريو ، اهلند –النظامية 
  م١٩٧١/

ق: يق، حتن علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثميأبو احلسن نور الدي، لفوائدومنبع الزوائد ع اجمم*
  م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤عام النشر: ، مكتبة القدسي، القاهرة، حسام الدين القدسي

، دار املعرفة، الدمشقي عارف أمين بنحتقيق: ، يعقوب بن إسحاق اإلسفراييين مستخرج أيب عوانة*
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ىل، الطبعة: األو 

 الطبعة: دار هجر  مصر ق: الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكييقحت مسند أيب داود الطيالسي*
  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩األوىل، 

، يمي، املوصليأبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التم، مسند أيب يعلى*
  .١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة: األوىل، ، قمشد –للرتاث دار املأمون ، حسني سليم أسد حتقيق

، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل*
، يإشراف: د عبد اهللا بن عبد احملسن الرتك، عادل مرشد، وآخرون -شعيب األرنؤوط  حتقيق

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الطبعة: األوىل، ، مؤسسة الرسالة

أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد ، ارلبزار املنشور باسم البحر الزخد امسن*

وعادل ، )٩إىل  ١ق: حمفوظ الرمحن زين اهللا، (حقق األجزاء من يق، حتاهللا العتكي املعروف بالبزار

ة تبمك، )١٨زء وصربي عبد اخلالق الشافعي (حقق اجل، )١٧إىل  ١٠من بن سعد (حقق األجزاء 

  .م)٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨الطبعة: األوىل، (بدأت ، ورةاملدينة املن -العلوم واحلكم 

ق: يق،حت سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، مسند الشاميني*

  ١٩٨٤ – ١٤٠٥الطبعة: األوىل، ، بريوت –مؤسسة الرسالة ، محدي بن عبدا�يد السلفي

، مة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي املصري أبو عبد اهللا حممد بن سال، بالشهامسند *



       
  
 

    

  

 
 

 

 
 

٤٢٠

 املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ودراسٌة موضوعية مجعٌ  عض األحاديث النبوية وجزاؤها بناء بيت يف اجلنةاألعامل الصاحلة الواردة يف ب 

 – ١٤٠٧الطبعة: الثانية، ، بريوت –مؤسسة الرسالة ، : محدي بن عبد ا�يد السلفيحتقيق

١٩٨٦  

علي بن حممد بن ، اجهار البهاجة يف شرح سنن اإلمام ابن ممشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسر *

 - هـ  ١٤٢٧الطبعة: األوىل، ، ملكة العربية السعوديةامل -دار املغين، الرياض ، موسىبن دم آ

  .م ٢٠٠٦

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب ، القاضي مشارق األنوار على صحاح اآلثار*

  .لرتاثتيقة ودار ااملكتبة الع، السبيت، أبو الفضل

ن اخلطاب البسيت يمان محد بن حممد بن إبراهيم بسل أبو،  داودمعامل السنن، وهو شرح سنن أيب*

  م ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١الطبعة: األوىل ، حلب –املطبعة العلمية ، املعروف باخلطايب

كتور أمحد خمتار أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب، حتقيق: د ب، معجم ديوان األد*

عام ، القاهرةصحافة والطباعة والنشر، الشعب لل مؤسسة دار، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، عمر

  م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤النشر: 

، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، محزة حممد قاسم، منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري*

اجلمهورية العربية السورية،  -البيان، دمشق دار  مكتبة، عين بتصحيحه ونشره: بشري حممد عيون

   ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠عام النشر: ، وديةعاململكة العربية الس -د، الطائف مكتبة املؤي

، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيبل، ميزان االعتدال يف نقد الرجا*

 ١٣٨٢ الطبعة: األوىل،، لبنان –لنشر، بريوت للطباعة وا دار املعرفة، حتقيق: علي حممد البجاوي

  م ١٩٦٣ -هـ 

، دار احلديث، مصر، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، ي الشوكاين اليمينحممد بن عل، نيل األوطار*

  هـ١٤١٣الطبعة: األوىل، 
 


