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الباب الثالث
دراسة األحاديث وتخريجها

تقديم األحاديث.أ

على مجيع تربعة قد تضمنحاديث األهذه األألنربعة، حاديث األكتفى بتخريج هذه األأ
من خالل  ركز هذا التخريجأثناء خطبة اجلمعة و ألة اللغو أخرى اليت تتحدث عن مسحاديث األاأل

كتب الستة، فهي كما يلي :
ِإَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبَك يـَْوَم اجلُُْمَعِة أَْنِصْت َواِإلَماُم َخيُْطُب فـََقْد « َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل .1

1»َلَغْوَت 

َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُمثَّ أََتى اجلُُْمَعَة، َفَدنَا َوأَْنَصَت « قال َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم .2
َنُه َوبـَْنيَ اجلُُْمَعِة اْألُْخَرى، َوزِيَاَدُة َثَالثَِة أَيَّاٍم، َوَمْن َمسَّ احلََْصى فـَقَ َوا 2»ْد َلَغا ْسَتَمَع، ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

َهلَا ، َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم اجلُُْمَعِة َوَمسَّ ِمْن ِطيِب اْمرَأَتِِه ِإْن َكانَ « قَاَل َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم .3
نَـُهَما ، َولَِبَس ِمْن َصاِلِح ثَِيابِِه ، ُمثَّ ملَْ يـََتَخطَّ رِقَاَب النَّاِس ، وَملَْ يـَْلُغ ِعْنَد اْلَمْوِعظَِة َكاَنْت َكفَّارَ  ًة ِلَما بـَيـْ

3»َوَمْن َلَغا َوَختَطَّى رِقَاَب النَّاِس َكاَنْت َلُه ظُْهرًا 

ُسوَل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قـَرََأ يـَْوَم اجلُُْمَعِة : {تـََباَرَك} ، َوُهَو قَائٌِم ، َأنَّ رَ « قال ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب .4
ْرَداِء َأْو أَبُو َذرٍّ يـَْغِمُزِين ، فـََقاَل : َمَىت أُْنزَِلْت َهِذِه السُّورَ  ُة ؟ ِإينِّ ملَْ َأْمسَْعَها َفذَكََّرنَا بِأَيَّاِم اِهللا ، َوأَبُو الدَّ

َلْم الَّ اآلَن ، فََأَشاَر إِلَْيِه َأِن اْسُكْت ، فـََلمَّا اْنَصَرُفوا ، قَاَل : َسأَْلُتَك َمَىت أُْنزَِلْت َهِذِه السُّورَُة فَـ إِ 
ى اهللا ُختِْربِْين ؟ فـََقاَل ُأَيبٌّ : لَْيَس َلَك ِمْن َصالَِتَك اْليَـْوَم ِإالَّ َما َلَغْوَت ، َفَذَهَب ِإَىل َرُسوِل اِهللا َصلَّ 

. ومسلم يف صحيحه كتاب اجلمعة، باب يف اإلنصات يوم 882رواه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب رقم 1
جاء يف كراهية الكالم واإلمام . والرتمذي يف سنن كتاب الصالة: باب ما 1114. وأبو داود يف سننه باب الكالم واالمام خيطب رقم 2002اجلمعة يف اخلطبة رقم 

.1110. وابن ماجه يف سننه، إقامة رقم 1402. والنسائي يف سننه كتاب اجلمعة، رقم 16خيطب رقم 
. وابن ماجه يف سننه، إقامة الصالة: باب ما جاء يف الرخصة يف 2025رواه مسلم  يف صحيحه كتاب اجلمعة، باب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة رقم 2
.498. والرتمذي  يف الصالة: باب ما جاء يف الوضوء يوم اجلمعة رقم 1052. وابو داود يف سننه باب فضل اجلمعة رقم 1090قم ذلك ر 
. قال األلباين: إسناده حسن.1810. وابن خزمية يف صحيحه باب ذكر اخلرب رقم 347رواه ابو داود يف سننه كتاب الطهارة، باب الغسل يوم احلمعة رقم 3
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َم : َصَدَق َعلْيِه وَسلََّم َفذََكَر َذِلَك َلُه ، َوَأْخبَـرَُه بِالَِّذي قَاَل ُأَيبٌّ ، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ 
4»ُأَيبٌّ 

تخريج الحديث االول.ب

احلديث مام خيطب، يوم اجلمعة واإلاإلنصاتمام البخاري : كتاب اجلمعة، باب خرجه اإلأ
ثـََنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَالَ . فقال : 934رقم  ثـََنا َحيَْىي ْبُن بَُكْريٍ قَاَل َحدَّ َأْخبَـَرِىن :َحدَّ

ِإَذا قـُْلَت « :قَالَ –صلى اهللا عليه وسلم -ِب َأنَّ أَبَا ُهَريـْرََة َأْخبَـرَُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِّ 
. »َواِإلَماُم َخيُْطُب فـََقْد َلَغْوَت أَْنِصتْ :اجلُُْمَعةِ ِلَصاِحِبَك يـَْومَ 

احلديثيوم اجلمعة يف اخلطبة، رقماإلنصاتمام مسلم : كتاب اجلمعة، باب خرجه اإلأ
ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َوُحمَمَُّد ْبُن ُرْمِح ْبِن افقال: .2002 ْلُمَهاِجِر قَاَل اْبُن ُرْمٍح َأْخبَـَرنَا اللَّْيُث َعْن َوَحدَّ

صلى اهللا عليه -ُعَقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب َأْخبَـَرِىن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ أَبَا ُهَريـْرََة َأْخبَـرَُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
».ُمَعِة َواِإلَماُم َخيُْطُب فـََقْد َلَغْوَت يـَْوَم اجلُْ ،ِإَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبَك أَْنِصتْ « قَاَل - وسلم

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َأِىب الزِّنَاِد َعِن اَألْعرَِج َعْن َأِىب ُهَريـْرََة َعِن النَِّىبِّ  ثـََنا اْبُن َأِىب ُعَمَر َحدَّ صلى اهللا َوَحدَّ
قَاَل أَبُو الزِّنَاِد ». َواِإلَماُم َخيُْطُب فـََقْد َلِغيَت ِإَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبَك أَْنِصْت. يـَْوَم اجلُُْمَعةِ « عليه وسلم قَاَل 

َا ُهَو فـََقْد َلَغْوَت. ِهَى لَُغُة َأِىب ُهَريـْرََة َوِإمنَّ

1114احلديث: رقم.مام خيطب: باب الكالم واإلالصالةكتابمام ابو داود يفخرجه اإلأ
ثـََنا اْلَقْعَنِيبُّ، َعْن َماِلٍك، َعنِ فقال:  اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َحدَّ

َماُم َخيُْطُب، فـََقْد َلَغْوَت " َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا قـُْلَت: أَْنِصْت َواْإلِ

احلديث:رقم.نصات للخطبة يوم اجلمعةاجلمعة: باب اإلكتابيفمام النسائيخرجه اإلأ
اْبِن َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َواْحلَاِرُث ْبُن ِمْسِكٍني، ِقرَاَءًة َعَلْيِه َوأَنَا َأْمسَُع َواللَّْفُظ َلُه، َعْن فقال: 104

.1111ه ابن ماجه يف سننه باب ما جاء يف االستماع للخطبة واالنصات رقم روا4
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َثِين َماِلٌك، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن اْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ اْلَقاِسِم، قَاَل: َحدَّ
َماُم َخيُْطُب فـََقْد َلَغْوتَ «َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  » ِإَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبَك أَْنِصْت َواْإلِ

قامة الصالة، بَاُب َما َجاَء ِيف اِالْسِتَماِع لِْلُخْطَبِة َواِإلْنَصاِت إمام ابن ماجة : كتاب خرجه اإلأ
ثـََنا َشَبابَُة ْبُن َسوَّاٍر، َعِن اْبِن َأِيب .فقال:1110يث:احلدَهلَا رقم ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة قَاَل: َحدَّ َحدَّ

: " ِإَذا لََّم، قَالَ ِذْئٍب، َعِن الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوسَ 
َماُم َخيُْطُب، فـََقْد َلَغْوَت." قـُْلَت ِلَصاِحِبَك: أَْنِصْت، يـَْوَم اجلُُْمَعِة َواْإلِ
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إعتبار السند.1

ُهَريـَْرةَ أَبُو 

بِ اْلُمَسيِّ ْبنُ َسِعيدُ 

ِشَهابٍ اْبنِ 

َماِلكٌ 

ُحمَمَُّد ْبُن َسَلَمةَ 

النسائي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اْبِن اْلَقاِسمِ 

اْحلَاِرُث ْبُن ِمْسِكنيٍ 
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حتليل سند احلديث.2

سانيد من هذا احلديث هم النسائى عن ُحمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة َواْحلَاِرُث ْبُن ِمْسِكٍني َعْن اْبِن عقود األ
سانيد يف اْبِن ِشَهاٍب َعْن اْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِيب ُهَريـْرََة. وترمجة مجيع هؤالء األاْلَقاِسِم عن َماِلٌك َعْن 

اجلدول التالية :

سنة الوالدة     سم الكاملاإل
و الوفاة

اجلرح والتعديلتالميذهشيوخه

ُهَريـْرََة : أبو هريرة وأَب
الدوسى بن عامر 

اليماىن (حافظ 
الصحابة، اختلف ىف 

و اسم أبيه اختالفا امسه
كثريا)

رسول اهللا صلى هـ57و :  
اهللا عليه وسلم

أنس بن مالك 
أوس بن خالد 

سليمان بن يسار
عروة بن الزبري

سعيد بن مسيب

الصحابة كلهم 
عدول

َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب : 
سعيد بن املسيب بن 
حزن بن أىب وهب بن 
عمرو بن عائذ بن 
عمران بن خمزوم القرشى

املخزومى، أبو حممد 
املدىن (سيد التابعني)

و :  بعد 
هـ90

يب هريرةأ
أىب بن كعب أنس 

بن مالك
الضحاك بن 

سفيان
أىب الدرداء

يونس بن يوسف 
أبو جعفر اخلطمى

عمرو بن دينار
عمرو بن دينار

مسلم بن شهاب

أبو زرعة : ثقة،
إمام .

الذهيب: ثقة حجة 
فقيه

اْبِن ِشَهاٍب الزُّْهرِيِّ : 
حممد بن مسلم بن 
عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
شهاب بن عبد اهللا بن 

125و : 
هـ

سعيد بن املسيب
أنس بن مالك 
ثابت بن قيس
عروة بن الزبري 

عبد اهللا بن دينار
احلارث بن فضيل 

جاج بن أرطاة احل
حفص بن حسان

بن سعد : وكان 
الزهرى ثقة

ابن حجر :  
الفقيه احلافظ
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احلارث بن زهرة القرشى 
الزهرى، أبو بكر املدىن

مالك بن أنسعطاء بن أىب رباح

َماِلٌك : مالك بن أنس 
بن مالك بن أىب عامر 
بن عمرو األصبحى 

أبو عبد اهللا احلمريى،
املدىن الفقيه

هـ 93م :  
179و:  

هـ

بن شهاب الزهرى
زيد بن رباح 

سامل أىب النضر
عروةهشام بن

وهب بن كيسان

حيىي بن حيىي
وكيع بن اجلراح 
الوليد بن مسلم

ليث بن سعد

الذهيب :  اإلمام

اْبِن اْلَقاِسِم : عبد 
الرمحن بن القاسم بن 
خالد بن جنادة العتقى، 
أبو عبد اهللا املصرى، 

الفقيه

191و : 
هـ

مالك بن أنس 
سفيان بن عيينة 

سليمان بن القاسم
نافع بن عبد 

الرمحن

عيسى بن محاد 
حيىي بن عبد اهللا 

بن بكري 
حممد بن سلمة 

احلارث بن 
مسكني

ابن حجر :  ثقة
النسائى : ثقة 
مأمون أحد 

الفقهاء.
ذكره ابن حبان 
ىف كتاب 

""الثقات
ُحمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة : حممد 
بن سلمة بن عبد اهللا 
بن أىب فاطمة املرادى 
اجلملى موالهم، أبو 

املصرىاحلارث 

248و : 
هـ

عبد الرمحن بن 
القاسم 

عبد اهللا بن كليب 
عبد اهللا بن وهب 

يونس بن متيم

مسلم 
أبو داود 
ابن ماجة

أبو حامت حممد بن 
إدريس

النسائى 

ابن حجر :  ثقة 
ثبت 

الذهيب :  إمام 
ثبت

اْحلَاِرُث ْبُن ِمْسِكٍني : 
احلارث بن مسكني بن 

حممد بن يوسف 
األموى، أبو عمرو 

154م :  
هـ 

250و :  
هـ

عبد الرمحن بن 
القاس 

بشر بن عمر 
الزهراىن 

أبو داود 
العباس بن حممد 

البصرى
القاسم بن املغرية 

النسائى : ثقة
حيىي بن معني : ال 

بأس به
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املصرى الفقيه، موىل 
حممد بن زبان بن عبد 

العزيز بن مروان بن 
احلكم

سعيد بن زكريا 
سفيان بن عيينة 

عبد اهللا بن وهب 

اجلوهرى 
النسائى

النسائي : أمحد بن 
شعيب بن على بن 

سنان بن حبر بن دينار، 
أبو عبد الرمحن النسائى 

(صاحب كتاب  
السنن)

215م : 
هـ بـنساء 

303و:  
هـ

أبو بكر أمحد بن 
دحمم

أمحد بن عيسى 
القمى 

أمحد بن القاسم
إسحاق بن عبد 

الكرمي 
جعفر بن حممد

ابن حجر :  
احلافظ صاحب 

السنن

احلكم على احلديث االول.1

أن هذا احلديثالباحثةخاللمنهذا احلديثلرواةليبعد حتليل

ال و الثقات ةمن الرواهلذا احلديثاللقاء بني الشيوخ والتالميذ. ومجيع الرواةكن، حيث مياإلسنادمتصل

وكفى بصحة هذا 5حكم األلباين هذا احلديث صحيح.هذا احلديث الشذوذ وال العلة.يفجد أ

يف أعلم العلماءاحلديث أن اإلمام اجلليل البخاري أخرجه يف صحيحه وكذلك اإلمام مسلم ومها من 

فصار هذا احلديث من األحاديث متفق عليه.،نقد األحاديث

). مكتبة املطبوعات االسالمية حلب. اجلزء الثالث. 1986(حاشية السندي على سنن النسائيجالل الدين السيوطي، عبد الرمحن بن ايب بكر. 5
.103ص:
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الحديث الثاني ج. تخريج 

احلديث رقم:َمِن اْسَتَمَع َوأَْنَصَت ِىف اْخلُطَْبِة،لٌ اجلمعة، باب َفضْ :مام مسلم : كتابخرجه اإلأ
ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َوأَبُو ُكَرْيٍب قَاَل َحيَْىي َأْخبَـَرنَا َوقَاَل اآلَخرَ فقال: 2025 اِن َحدَّ

ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة َعِن اَألْعَمِش َعْن َأِىب َصاِلٍح َعْن َأِىب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  ه صلى اهللا علي- َحدَّ
َنُه َوبـَْنيَ اجلُْمُ « - وسلم َعِة َوزِيَاَدُة َمْن تـََوضََّأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُمثَّ أََتى اجلُُْمَعَة فَاْسَتَمَع َوأَْنَصَت ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

». َثالَثَِة أَيَّاٍم َوَمْن َمسَّ احلََْصى فـََقْد َلَغا 

احلديث رقم: ،باب ما جاء يف الوضوء يوم اجلمعة،الصالةكتاب:يفمام الرتمذيخرجه اإلأ
حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : قال . فقال: 498

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له 
أيام ومن مس احلصى فقد لغا.ما بينه وبني اجلمعة وزيادة ثالثة

َما َجاَء ِيف الرُّْخَصِة ِيف اْلُغْسِل يـَْوَم :بَابُ ,إقامة الصالةكتاب:مام ابن ماجه يفخرجه اإلأ
ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن فقال: 1090احلديث رقم: اجلُُْمَعِة  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة قَاَل: َحدَّ َحدَّ

َمْن تـََوضََّأ «َمِش، َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْألَعْ 
َنُه َوبـَْنيَ اجلُُْمَعةِ  ْخَرى، َوزِيَاَدُة اْألُ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُمثَّ أََتى اجلُُْمَعَة، َفَدنَا َوأَْنَصَت َواْسَتَمَع، ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

»َثَالثَِة أَيَّاٍم، َوَمْن َمسَّ احلََْصى فـََقْد َلَغا
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عتبار السندإ.1

ُهَريـَْرةَ أَبُو 

َصاِلحٍ وأَبِ 

اْألَْعَمشِ 

أَبُو ُمَعاِويَةَ 

هناد

الرتمذي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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الروايةحتليل سند .2
سانيد من هذا احلديث هم الرتمذي عن هناد عن أبو معاوية عن األعمش عن أيب عقود األ

سانيد يف اجلدول التالية :صاحل عن أيب هريرة. وترمجة مجيع هؤالء األ

اجلرح والتعديلالتالميذالشيوخاملولد واملتوىفالكاملسماإل
ُهَريـْرََة : أبو هريرة وأَب

الدوسىبن عامر 
اليماىن (حافظ 
الصحابة، اختلف ىف 
امسه و اسم أبيه 

اختالفا كثريا)

رسول اهللا صلى هـ57و :  
اهللا عليه وسلم

أنس بن مالك 
أوس بن خالد 

سليمان بن يسار
عروة بن الزبري

أبو صاحل 

الصحابة كلهم 
عدول

و َصاِلٍح : ذكوان أَبُ 
أبو صاحل السمان 
الزيات املدىن، موىل 

بنت األمحس جويرية 
الغطفاىن ( والد سهيل 

بن أىب صاحل )

أىب هريرةهـ101و :  
عبد اهللا بن 

عباس
أىب الدرداء، 
أىب حمذورة 

عائشة

دويد بن نافع 
رجاء بن حيوة 

زيد بن أسلم أبو 
حازم سلمة بن 

دينار
األعمش

ابن حجر:  ثقة 
ثبت 

الذهيب:  من 
األئمة الثقات

و أبو زرعة، و أبو 
ثقةحامت : 

اْألَْعَمِش : سليمان 
بن مهران األسدى 
الكاهلى موالهم، أبو 
حممد الكوىف األعمش 
( و كاهل هو ابن 

أسد بن خزمية )

هـ 61م :  
أو 147و: 
هـ148

أَِبو َصاِلحٍ 
مشر بن عطية 

الضحاك 
املشرقى، قيس 

بن مسلم 
مالك بن احلارث

شريك بن عبد اهللا 
النخعى 

شعبة بن احلجاج 
هشيم بن بشري
وكيع بن اجلراح 

أَبُو ُمَعاِويََة 

ابن حجر:  ثقة 
حافظ عارف 

بالقراءات، ورع ، 
لكنه يدلس 

الذهيب:  احلافظ، 
أحد األعالم

أَبُو ُمَعاِويََة : حممد بن 
خازم التميمى 

هـ 213م :  
هـ295و : 

سليمان األعمش 
ليث بن أىب 

حيىي بن معني، 
خملد بن خالد 

الذهيب :  احلافظ، 
ثبت ىف األعمش، 
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السعدى  أبو معاوية 
الضرير الكوىف ، موىل 
بىن سعد بن زيد مناة 

بن متيم

سليم
سهيل بن أىب 

صاحل
شبيب بن شيبة 
شعبة بن احلجاج

الشعريى 
سعيد بن منصور

وهب بن بقية 
هناد بن السرى 

و كان مرجئا
النسائى : ثقة .

هناد : هناد بن 
السرى بن مصعب بن 
أىب بكر بن شرب بن 
صعفوق بن عمرو بن 
زرارة بن عدس بن زيد 
التميمى الدارمى،أبو 

السرى الكوىف

هـ 152م :  
هـ243و :  

أىب معاوية 
الضرير أىب بكر 

بن عياش 
أىب خالد األمحر 

مسلم 
أبو داود 
النسائى 

ابن ماجة 
الرتمذى 

ابن حجر:  ثقة 
النسائى : ثقة . 

و ذكره ابن حبان 
ىف كتاب الثقات 

الرتمذي : حممد بن 
عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك 
السلمى، أبو عيسى 
الرتمذى الضرير 

احلافظ

هـ 279و :  
بـ ترمذ

هناد بن السرى
احلسن بن الربيع 

الربيع بن روح
قيس بن حفص

نعيم بن محاد

الفضل بن عمار 
الصرام

احلسني بن يوسف 
محاد بن شاكر 
أمحد بن يوسف

ابن حجر:  أحد 
األئمة 

الذهيب:  احلافظ
صاحب " اجلامع 
" و غريه من 

املصنفات
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احلكم على احلديث الثاين.3

أن هذا الباحثةخاللمنهذا احلديثلرواةليبعد حتليل

ةمن الرواهلذا احلديثاللقاء بني الشيوخ والتالميذ. ومجيع الرواةكن، حيث مياإلسنادمتصلاحلديث

. 6ديث حسن صحيحاحلهذا .قال اإلمام الرتمذي: هذا احلديث الشذوذ وال العلةيفجد أال و الثقات 

رناؤوط إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال وقال األ

وكفى بصحة قَاَل النـََّوِويُّ : َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح..معاوية: هو حممد بن خازمالشيخني. وأبو 

هذا احلديث أن اإلمام مسلم أخرجه يف صحيحه.

.35.اجلزء الثاين. ص:حتفة االحواذي بشرح جامع الرتمذياملباركفوري، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال. 6
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الحديث الثالثتخريج .د

فقال: 347احلديث رقم: يـَْوَم اجلُُْمَعِة، لُ اْلُغسْ :الطهارة، باب:مام ابو داود كتابخرجه اإلأ .

ُد ْبُن َسَلَمَة اْلِمْصرِيَّاِن قَاَال حَ  ثـََنا اْبُن َأِيب َعِقيٍل، َوُحمَمَّ ثـََنا اْبُن َوْهٍب قَالَ َحدَّ اْبُن َأِيب َعِقيٍل، َأْخبَـَرِين دَّ

ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َعِن النَِّيبِّ صلى أَُساَمُة يـَْعِين اْبَن َزْيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اهللاِ 

َصاِلِح اهللا عليه وسلم أَنَُّه قَاَل: َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم اجلُُْمَعِة َوَمسَّ ِمْن ِطيِب اْمرَأَتِِه ِإْن َكاَن َهلَا، َوَلِبَس ِمنْ 

نَـُهَما، َوَمْن َلَغا َوَختَطَّى رِقَاَب ، وَملَْ يـَْلُغ ِعْنَد ملَْ يـََتَخطَّ رِقَاَب النَّاسِ ثَِيابِِه، ُمثَّ  اْلَمْوِعظَِة َكاَنْت َكفَّارًَة ِلَما بـَيـْ

النَّاِس َكاَنْت َلُه ظُْهرًا. 
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عتبار السندإ.1

َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ 

هو أَب

ُشَعْيبٍ َعْمرِو ْبِن 

ُأَساَمُة يـَْعِين اْبَن َزْيدٍ 

اْبُن َوْهبٍ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ُحمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة اْلِمْصرِيَّانِ 

ابو داود

اْبُن َأِيب َعِقيلٍ 
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حتليل سند الرواية.2
سانيد من هذا احلديث هم الرتمذي عن هناد عن أبو معاوية عن األعمش عن أيب عقود األ

صاحل عن أيب هريرة. وترمجة مجيع هؤالء االسانيد يف اجلدول التالية :

اجلرح والتعديلالتالميذالشيوخاملولد واملتوىفالكاملسماإل
عبد اهللا بن عمرو بن 
العاص بن وائل بن 
هاشم بن سعيد بن 
سعد القرشى 
السهمى، أبو حممد، 
و قيل أبو عبد الرمحن 

و قيل أبو نصري

ه 65و : 
لياىل احلرة 

بـالطائف

رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم

طاووس بن كيسان، 
عروة بن الزبري، عطاء 
بن يسار، عمرو بن 

دينار املكى، 
شعيب بن حممد

الصحابة كلهم 
عدول

أَبِيِه : شعيب بن 
حممد بن عبد اهللا بن 
عمرو بن العاص 
القرشى السهمى 
احلجازى (والد عمرو 
بن شعيب، وقد 

جده)ينسب إىل

3الطبقة :  
: من الوسطى 

من التابعني

عبد اهللا بن عمرو 
بن العاص،

معاوية بن أىب 
سفيان،

عبد اهللا بن عباس
عبد اهللا بن عمر 

بن اخلطاب، 

عثمان بن حكيم 
األنصارى، 

عطاء اخلراساىن 
عمر بن شعيب 

ثابت البناىن و نسبه 
إىل جده عمرو بن 

شعيب (ابنه)

ابن حجر 
:صدوق، ثبت 
مساعه من جده 
الذهيب:  صدوق

و ذكره ابن حبان 
ىف كتاب الثقات 

َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب : 
عمرو بن شعيب بن 
حممد بن عبد اهللا بن 
عمرو بن العاص 
القرشى السهمى، أبو 
إبراهيم و يقال أبو 

هـ 118و : 
بـالطائف

شعيب بن حممد 
طاووس بن  

ن،كيسا
عاصم بن سفيان 
الثقفى، عبد اهللا 

بن أىب جنيح، 

إسحاق بن عبد اهللا 
بن أىب فروة، 

أيوب السختياىن، 
بكري بن عبد اهللا،

أسامة بن زيد

دوق ابن حجر : 
النسائى : ثقة
عن حيىي بن 

سعيد القطان : 
إذا روى عنه 

الثقات فهو ثقة 
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حيتج به.عروة بن الزبري عبد اهللا، املدىن
اْبَن َزْيٍد : أَُساَمُة يـَْعِين 

أسامة بن زيد الليثى 
موالهم، أبو زيد 

املدىن

عمرو بن شعيب،هـ153و : 
عطاء بن أىب 

رباح،
عمر بن السائب 
سعيد بن املسيب 

أىب حازم سلمة 
بن دينار، 

سليمان بن يسار

حممد بن عمر 
الواقدى، 

معن بن عيسى 
القزاز، 

وكيع بن اجلراح،
حيىي بن سعيد 

القطان 
اهللا بن وهبعبد 

ابن حجر :  قال 
صدوق يهم 

رتبته عند الذهيب 
:  قال النسائى 
و غريه : ليس 

بالقوى
حيىي بن معني : 

ثقة صاحل
اْبُن َوْهٍب : عبد اهللا 
بن وهب بن مسلم 
القرشى موالهم 
الفهرى، أبو حممد 

املصرى الفقيه

هـ 125م : 
هـ197و : 

أسامة بن زيد 
الليثى،

سفيان الثورى، 
سفيان بن عيينة، 
سلمة بن وردان،
هشام بن سعد

عياش بن األزرق، 
على ابن املديىن، 

عبد الرمحن بن 
مهدى، 

احلارث بن مسكني
حممد بن سلمة 

عند ابن حجر: 
ثقة حافظ عابد 

حيىي بن معني : 
ثقة

ُحمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة 
اْلِمْصرِيَّاِن : حممد بن 
سلمة بن عبد اهللا بن 

املرادى أىب فاطمة
اجلملى موالهم، أبو 

احلارث املصرى

اْبُن َوْهٍب،هـ248و : 
زياد بن يونس،

عبد اهللا بن وهب
عبد الرمحن بن 

القاسم،
يونس بن متيم .

مسلم 
النسائى 
ابن ماجة
أبو داود 

ذكره النسائى:  
كان ثقة ثقة .
رتبته عند ابن 
حجر :  ثقة 

ثبت 

ابو داود : سليمان بن 
األشعث بن إسحاق 
بن بشري بن شداد 

قتيبة بن سعيد،ه275و:  
ُحمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة،

شجاع بن خملد، 

أمحد بن حممد،
احلسني بن إدريس،

عبد الرمحن بن 

الذهيب:  احلافظ، 
صاحب السنن، 
ثبت حجة إمام 
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(وقيل غري ذلك) 
األزدى السجستاىن، 

أبو داود  احلافظ

إسحاق بن 
راهويه،

إبراهيم بن بشار 
الرمادى

د،خال
الرتمذي،

عامل

احلكم على احلديث الثالث.3

بأن هذا احلديث سنده متصال، حيث الباحثة

الثقات والعدول حيث ال جتد من روايتهم ةيقدر اللقاء بني الشيوخ والتالميذ. ومجيع الرواة من الروا

. كاأللباين مثال، قال بأن هذا احلديث حسنراء احملدثني بأن هذا احلديث أالشذوذ وال العلة. وكذلك 

صدوق حسن احلديث، وهو وإن  -وهو الليثي-إسناده حسن، أسامة بن زيد وقال األرنوؤط 7.إسناده حسن

يف كتابه نيل األوطار أن ما الشوكاينقال 8ب عنه صاحلة ألنه روى عنه كتابه.كانت له أوهام فرواية عبد اهللا بن وه

9رواه أبو داود وابن خزمية من حديث ابن عمرو بن العاص حديث مرفوع.

. 149. احملحق حممد حميي الدين عبد احلميد. دار الفكر. اجلزء الول.ص:سنن أيب داودالسجستاين، أبو داود سليمان. 7
. 261م). احملحق شعيب األرنؤوط. دار الرسالة العالية. االجزء االول.ص: 2009(سنن أيب داود السجستاين ،أبو داود سليمان. 8

م. حققه وخرج 1988- هـ 1408الطبعة: األوىل، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان. الُبسيت، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد. 9
. 451. ص:5الرسالة. اجلزء أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط. بريوت، مؤسسة
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الحديث الرابع ه. تخريج 

فقال : .1111َهلَا مام ابن ماجه : بَاُب َما َجاَء ِيف اِالْسِتَماِع لِْلُخْطَبِة َواِإلْنَصاتِ خرجه اإلأ

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد الدَّرَاَوْرِديُّ، َعْن َشرِيِك بْ  ثـََنا ُحمْرُِز ْبُن َسَلَمَة اْلَعَدِينُّ، َحدَّ ِن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِيب َحدَّ

لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قـََرَأ يـَْوَم اجلُُْمَعِة : منٍَِر، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب، َأنَّ َرُسوَل اِهللا صَ 

ْرَداِء أَْو أَبُو َذرٍّ يـَْغِمُزِين، فـََقاَل : َمَىت  أُْنزَِلْت َهِذِه السُّورَُة ؟ {تـََباَرَك}، َوُهَو قَائٌِم، َفذَكََّرنَا بِأَيَّاِم اِهللا، َوأَبُو الدَّ

اَر إِلَْيِه َأِن اْسُكْت، فـََلمَّا اْنَصَرُفوا، قَاَل : َسأَْلُتَك َمَىت أُْنزَِلْت َهِذِه السُّورَُة فـََلْم ِإينِّ ملَْ َأْمسَْعَها ِإالَّ اآلَن، فََأشَ 

اهللا َعلْيِه ُختِْربِْين؟ فـََقاَل ُأَيبٌّ : لَْيَس َلَك ِمْن َصالَِتَك اْليَـْوَم ِإالَّ َما َلَغْوَت، َفَذَهَب ِإَىل َرُسوِل اِهللا َصلَّى 

.َفذََكَر َذِلَك َلُه، َوَأْخبَـرَُه بِالَِّذي قَاَل ُأَيبٌّ، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َصَدَق ُأَيبٌّ وَسلَّمَ 

 ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، َعنْ أاخرجه االمام ثـََنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحدَّ بو داود : َحدَّ

َنَما َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخيُْطُب يـَْوَم اجلُْ  ُمَعِة ِإْذ قَاَل أَبُو َذرٍّ َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: بـَيـْ

قَاَل َلُه: َما َلَك ِمْن َصَالِتِك ِإالَّ َما ِألَُيبِّ ْبِن َكْعٍب: َمَىت أُْنزَِلْت َهِذِه السُّورَُة؟ فـََلْم جيُِْبُه، فـََلمَّا َقَضى َصَالتَهُ 

»َصَدَق ُأَيبٌّ «َلَغْوَت فَأََتى أَبُو َذرٍّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َذِلَك َلُه فـََقاَل: 
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عتبار السندإ.1

ُأَيبِّ ْبِن َكْعبٍ 

ْبِن َيَسارٍ َعطَاءِ 

َشرِيِك ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِيب منَِرٍ 

َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد الدَّرَاَوْرِديُّ 

ُحمْرُِز ْبُن َسَلَمَة اْلَعَدِينُّ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ابن ماجه
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حتليل سند الرواية.2
ْبُن َسَلَمَة اْلَعَدِينُّ عن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن عقود االسانيد من هذا احلديث هم ابن ماجه عن ُحمْرُِز 

رَاَوْرِديُّ َعْن َشرِيِك ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِيب منٍَِر َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر َعْن ُأَيبِّ ْبِن َكعْ  ٍد الدَّ ٍب. وترمجة مجيع ُحمَمَّ
هؤالء االسانيد يف اجلدول التالية :

اجلرح والتعديلالتالميذالشيوخاملولد واملتوىفالكاملسماإل
ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب : أىب بن  
كعب بن قيس بن 
عبيد بن زيد بن 
معاوية بن عمرو بن 
مالك األنصارى 
اخلزرجى، أبو املنذر و 
يقال أبو الطفيل 

املدىن

هـ و 19و :  
هـ  32قيل 
بـاملدينة

رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم

َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، 
أنس بن مالك، 
جابر أو جويرب، 
عطية الكالعى

الصحابة كلهم 
عدول

َعطَاِء ْبِن َيَساٍر: 
عطاء بن يسار اهلالىل 
، أبو حممد و أبو 
عبد اهللا و أبو يسار 
املدىن القاص، موىل 

ميمونة

هـ 94و :  
بـاإلسكندرية

ُأىب بن كعب، أسامة 
بن زيد، 

جابر بن عبد اهللا، 
زيد بن ثابت، 

أىب الدرداء،
أىب ذر

عمرو بن دينار، 
حممد بن يوسف 

الكندى،
مسلم بن أىب 

مرمي، 
هالل بن على، 
َشرِيِك ْبِن َعْبِد 

اهللاِ 

رتبته عند ابن 
حجر :  ثقة 

أبو زرعة 
والنسائى : ثقة

َشرِيِك ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن 
َأِيب منٍَِر: شريك بن 
عبد اهللا بن أىب منر 

هـ 140و : 
تقريبا

عطاء بن يسار، 
عكرمة موىل ابن 

عباس، 

سفيان الثورى، 
سليمان بن 

بالل، 

ابن سعد: ثقة  
كثري احلديث

قال ابن معني : 
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القرشى، أبو عبد اهللا 
املدىن، وقيل الليثى

أنس بن مالك، 
سعيد بن املسيب

عامر بن سعد بن 
أىب وقاص

حل بن موسى، صا
عبد اهللا بن عطاء 

بن يسار،
َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن 

ُحمَمٍَّد الدَّرَاَوْرِديُّ 

ال بأس به 
و قال النسائى : 

ليس بالقوى

َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد 
الدَّرَاَوْرِديُّ : عبد 
العزيز بن حممد بن 

الدراوردى، أبو عبيد 
حممد اجلهىن موالهم 

املدىن

م :  
أو 186و : 
187

شريك بن عبد اهللا 
بن أىب منر، 

صاحل بن كيسان، 
أسامة بن زيد 

الليثى، 
زيد بن أسلم

عبد الرمحن بن 
مهدى، 

أبو نعيم الفضل 
بن دكني 

القاسم بن يزيد، 
قتيبة بن سعيد، 
حمرز بن سلمة 

العدىن

حيىي بن معني : 
ثقة حجة

رتبته عند ابن 
حجر :  صدوق 
كان حيدث من 

كتب غريه 
فيخطىء، 

أبو زرعة : سىء 
احلفظ

ُحمْرُِز ْبُن َسَلَمَة اْلَعَدِينُّ 
: حمرز بن سلمة بن 
يزداد العدىن، مث املكى

عبد العزيز بن حممد هـ234و : 
الدراوردى، مالك 

بن أنس، 
املغرية بن عبد 

الرمحن املخزومى، 
املنكدر بن حممد بن 

املنكدر، 
نافع بن عمر 

اجلمحى

أبو بكر حامت بن 
إمساعيل، 

عبد اهللا بن حممد 
بن زكريا 

األصبهاىن 
أبو بكر حممد بن 
إدريس املكى، 
موسى بن 
إسحاق ابن 

ماجة

ذكره ابن حبان 
يف الثقات

رتبته عند ابن 
حجر :  صدوق 
رتبته عند الذهيب 

:  ثقة



25

بن ابن ماجه : حممد 
يزيد الربعى موالهم ، 
القزويىن أبو عبد اهللا 
ابن ماجة احلافظ 
(صاحب " السنن ")

هـ 209م : 
هـ273و :

ُحمْرُِز ْبُن َسَلَمَة، عبد 
اهللا بن معاوية

هشام بن عمار،
حممد بن رمح،
سويد بن سعيد

إسحاق بن حممد 
القزويىن، 

جعفر بن إدريس، 
على بن سعيد 

بن عبد اهللا 
العسكرى 

حممد بن عيسى 
الصفار .

احلكم على احلديث الرابع.3

بأن هذا احلديث سنده متصال، حيث الباحثة 

يقدر اللقاء بني الشيوخ والتالميذ. ومجيع الرواة من الروات الثقات والعدول حيث ال جتد من روايتهم 

راء احملدثني بأن هذا احلديث صحيح. كاأللباين مثال، قال اسناده أالشذوذ وال العلة. وكذلك 

11وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي يف الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. حديث صحيح،10.صحيح

وهو - وهذا إسناد قوي إن ثبت مساع عطاء بن يسار من ُأيبِّ بن كعب، عبد العزيز بن حممد 

12وشيخه شريك بن عبد ا- الدراوردي

. 343بريوت.اجلزء االول. ص:–. دار اجليل حاشية السندي على سنن ابن ماجههـ).1138السندي، حممد بن عبد اهلادي التتوينور الدين (املتوىف: 10
امللك، وحمرز صدوق حسن احلديث.1111أخرجه ابن ماجه (11
. 209هـ. ص:1421. احملحق شعيب األرؤوط. مؤسسة الرسالة، مسند االمام أمحد بن حنبلالشيباين، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل. 12

.35اجلزء 
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سلسلة الرواة من مجيع الطرق.4

ُأَيبِّ ْبِن َكْعبٍ 

َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ 

َشرِيِك ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِيب منَِرٍ 

َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد الدَّرَاَوْرِديُّ 

ُحمْرُِز ْبُن َسَلَمَة اْلَعَدِينُّ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ابن ماجه

ُهَريـَْرةَ بوأَ 

َسَلَمةَ وأَبِ 

ُحمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو

َمحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ 

أَبُو َداُودَ 


