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الباب الثالث

تخريج الحديث مع دراسة األسانيد

تخريج الحديث األول.أ

سند ومنت احلديث.1

حدثناعبداللهبنمعاويةاجلمحيالبصرحيدثناعبدالعزيزبنمسلمحدثناأبوظاللعنأنسبنمالكقال :

قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم

وعمرةقالقالمنصلىالغداةفيجماعةمثقعديذكراللهحتىتطلعالشمسثمصلىركعتينكانتلهكأجرحجة"

1".رسوالللهصلىاللهعليهوسلمتامةتامة

 َنَاأَبُواْلَعبَّاِساْلَمْحُبوِيبُّ،نَاأَبُوِعيَسى،نَاع، ُنُمَعاِويََةاَأْخبَـَرنَاأَبُوُعْثَمانَالضَّيبُِّّ،أَنَاأَبُوُحمَمٍَّداجلَْرَّاِحيُّ ْبُداللَِّهبـْ

: اأَبُوِظالٍل،َعْنأََنٍس،قَالَ جلَُْمِحيُّاْلَبْصرِيُّ،نَاَعْبُداْلَعزِيزِبـُْنُمْسِلٍم،نَ 

َمْنَصلَّىاْلَفْجَرِفيَجَماَعٍة،مثََُّقَعَدَيْذُكرُاللََّهَحتَّىَتْطُلَعالشَّْمُس،مثََُّصلَّىرَْكعَ ":قَاَلَرُسوُالللَِّهَصلَّىاللُهَعَلْيِهَوَسلَّمَ 

ٍةَوُعْمرَةٍ  َلُهَكَأْجرَِحجَّ 2."تَامٍَّة،تَامٍَّة،تَامَّة«: ىاللُهَعَلْيِهَوَسلَّمَ قَاَلَرُسوُالللَِّهَصلَّ : ،قَالَ »تـَْنيِ،َكانـَتـْ

 ثنا حممد بن عيسى، ثنا عبد اهللا بن معاوية، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا أبو ظالل، عن

من صلى الغداة : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

لشمس، مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجٍة يف مجاعٍة، مث قعد يذكر اهللا حىت تطلع ا

3)).تامٍة تامٍة تامةٍ : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)) وعمرةٍ 

.586كتابالصالة،بابذكرمایستحبمنالجلوسفىالمسجد،الحدیثرقم: أخرجھالترمذي1
.710بابمایستحبمنالجلوسفیالمسجدبعدصالة،الحدیثرقم: أخرجھالبغویفیشرحالسنة2
.188بابالحثعلىذكراللھتعالىبعدالصالةالصبح،الحدیثرقم: أخرجھابنحجرفىنتائجاألفكار3
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رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم سلسلة السند    .2

حتليل سند الرواة.3

أنس بن مالك

أبو ظالل

عبد العزیز بن مسلم

محي البصريجعبد هللا بن معاویة ال

الترمذي
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عقود األسانيد من هذا احلديث هم الرتمذي عن عبد اهللا بن معاوية اجلمحي البصري 

يع هؤالء الرواة يف مجة مجوتر . عن عبد العزيز بن مسلم عن أبو ظالل عن أنس بن مالك

:دول التايلاجل

المولد و اإلسم الكامل

المتوفى

والتعديلالجرح التالميذالشيوخ

: أنس بن مالك

أنس بن مالك بن 

النضر بن ضمضم 

بن زيد بن حرام بن 

جندب بن عامر بن 

غنم بن عدى بن 

النجار األنصارى 

النجارى ، أبو محزة 

املدىن

هـ 92: ىفو املت

هـ93و قيل 

النىب صلى اهللا 

عليه وسلم

أبان بن صاحل 

أبان بن أىب عياش

إبراهيم بن ميسرة 

أزهر بن راشد  

إسحاق بن عبد 

اهللا بن أىب طلحة

الصحابة كلهم 

عدول

هو هالل أبو ظالل 

بن أيب هالل 

القسملي

: 5:  الطبقة 

من صغار 

التابعني

جعفر بن سليمان أنس بن مالك

الضبعى

محاد بن سلمة

سالم بن مسكني

: حيىي بن معني

بشيءليس 

ضعيف :أبو حامت

احلديث
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شعيب بن بيان

عبد العزيز بن 

مسلم القسملى 

عبد العزيز بن مسلم 

عبد العزيز بن :

مسلم القسملى 

موالهم ، أبو زيد 

املروزى البصرى

167: ىفو املت

هـ

حصني بن 

عبد الرمحن

الربيع بن أنس

سليمان 

األعمش 

سهيل بن أىب 

صاحل

أىب ظالل 

القسملى

إبراهيم بن سليمان 

الدباس

إسحاق بن 

سليمان الرازى

اجلراح بن راشد

عبد اهللا بن معاوية 

اجلمحى 

عبد الرمحن بن 

مهدى 

: حيىي بن معني 

ثقة

صاحل : أبو حامت 

احلديث ، ثقة

حممد بن : الرتمذي 

عيسى بن َسْورة بن 

موسى بن الضحاك، 

الرتمذي، أبو 

مصّنف  (عيسى

)كتاب اجلام

ه209:ولدامل

هـ279: ىفو املت

أبو بكر أمحد بن 

عامر إمساعيل بن

السمرقندى

الربيع بن حيان 

الباهلى

أبو جعفر حممد بن 

أمحد النسفى

كان : ابن حبان

ممن مجع و 

صنف ، و حفظ 

و ذكر

ثقة ، : اخلليلى 

متفق عليه
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أمحد بن يوسف 

النسفى

أمحد بن على 

املقرىء

هذا 

أجد يف هذا احلديث لكن و . احلديث متصل اإلسناد، حيث ميكن اللقاء بني الشيوخ والتالميذ

سألتمحمدبنإمساعيل: ملنذريقاال، عىن أىب ظاللأالعلة

ابوظالل حسنهالرتمذيفيإسناده4.قاحملمدوامسههالل،هومقارباحلديث:عنأبيظالل؟فقال:

:لكنلهشواهدفمنها

صلىاللهعليهوسلممنصلىصالةالغداةفيجماعةمثجلسيذكراللهحتىتطلعالحديثأبيأمامةقالقالرسواللله)1

.مشسثمقامفصلىركعتينانقلببأجرحجةوعمرةأخرجهالطربانيقاالملنذريفيالرتغيبإسنادهجيد

حديثأبيأمامةوعتبةبنعبدمرفوعامنصلىصالةالصبحفيجماعةمثثبتحتىيسبحللهسبحةالضحىكانلهكأج)2

.رحاجومعتمرتاماهلحجرةوعمرةأخرجهالطرباني

:  قال الشيخ ابن باز5.وحسنهاأللتباين هذاحلديثفيصحيحوضعيفسننالرتمذي

هذااحلديثلهطرقالبأسبهافيعترببذلكمنباباحلسنلغريه،وتستحبهذهالصالةبعدطلوعالشمسوارتفاعهاقيدرم

6.ح،أيبعدثلثوأربعساعةتقريبامنطلوعها

، باب ذكر مما یستحب بیروت–دارالكتبالعلمیة، تحفةاألحوذي، )ھـ1353: المتوفى(رىأبوالعالمحمدعبدالرحمنبنعبدالرحیمالمباركفو4
.153، ص3من الجلوس في المسجد، ج

.586،رقم86،ص2،ج1998–1419محمدناصرالدیناأللباني،صحیحوضعیفسننالترمذي،مكتبةالمعارف،5
.26، ص 69ج ،مجموعفتاوىابنباز، )ھـ1420: المتوفى(عبدالعزیزبنعبداللھبنباز6
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شرح احلديث .4

معاوية اجلمحي البصري حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو حدثنا عبد اهللا بن 

من صلى الغداة يف مجاعة "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ظالل عن أنس بن مالكقال 

مث قعد يذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة  قال قال 

7".رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تامة تامة

أيأحدسواءكانرجالًأوامرأة، : منألفاظالعمومأي"من"و"منصلى": ففياحلديث

فهذايصليصالةالفجرفيجماعةفياملسجدفيبيتاللهسبحانه،وحتىلوكانفيمكانالي"الغداةفيجماعةمثقعد"

 :

البدأنيكونفيمسجدحبيثلومليكنف

جرعندمايصليصالةالفجرفيجماعة،

8.ثواب،لذلككانالنبيصلىاللهعليهوسلمفيغالبأحواهليجلسفيمجلسهحتىتطلعالشمسثميصلريكعتني

قال اإلما املباركفوري ىف كتابه حتفة 

قااللطيبيأيثمصلىبعدأنرتتفعالشمسقدررحمحتىيخرجوقتال.أيبعدطلوعالشمس"مثصلىركعتني"األحوذي

كراهةوهذهالصالةتسمىصالةاالشراقوهيأولصالةالضحى، 

قلتوقعفيحديثمعاذحتىيسبحركعتيالضحىوكذاوقعفيحديثأمامةوعتبةبنعبد  

صفةحلجةوعمرةكررهاثالثاللتأكي"قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلمتامةتامةتامة"كانتأياملثوبةقاأليأنس

1975-ھـ1395بیروت،–محمدبنعیسىأبوعیسىالترمذیالسلمي،الجامعالصحیحالترمذي،دارإحیاءالتراثالعربي7
.586م،كتابالصالة،بابذكرمایستحبمنالجلوسفىالمسجد،رقم

.4، ص 76، ج شرحریاضالصالحین، الشیخالطبیبأحمدحطیبة8
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وقيألعادالقوللئاليتومهأنالتأكيدبالتماموتكرارمهنقوألنس، .د

تامابالنسبةإليهباستيفاءأ.االلطيبيهذاالتشبيهمنبابإحلاقالناقصبالكاملرتغيباأوشبهاستيفاءأجراملصليق

9".املرقاة"وأماوصفاحلجوالعمرةبالتمامإشارةإلىاملبالغةكذايف.جراحلاجتامابالنسبةإليه

تخريج الحديث الثاني.ب

سند ومنت احلديث.1

 فقال 7663: رقمأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري احلديث

حدثنااحلسينبنإسحاقالتسرتيثناسهلبنعثمانثنااحملاربيعناألحوصبنحكيمعنعبداللهبنغابرعنأبيأم

: قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم: امةقال

منصلىصالةالصبحفيمسجدمجاعةيثبتفيهحتىيصليسبحةالضحىكانكأجرحاجأومعتمرتام"

".احجتهوعمرته

–،تحفةاألحوذي،دارالكتبالعلمیة)ھـ1353: المتوفى(المباركفورىأبوالعالمحمدعبدالرحمنبنعبدالرحیم9
.158،ص3بیروت،بابذكرممایستحبمنالجلوسفیالمسجد،ج
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فقال 656: ية احلديث رقمأخرجه أبو يعلى كما يف املطالب العال

حدثناهدبة،ثنااحملاريب،ثنااألحوصبنحكيم،عنعبداللهبنغابر،عنعتبةبنعبدالسلميعنأبيأمامةر 

: تإنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقال:ضياللهعنهقال

منصلىصالةالصبحفيجماعةمثلبثفيمجلسهحتىصلىسبحةالضحى "

".فلهأجرحجةوعمرةتامة،حجتهوعمرته

 فقال : 353،ص 7يخ دمشق، ج أخرجه ابن عساكر يف تار

عبداللهبنعبيداللهناأبوعبداللهاحملاملينايوسفبنموسىناابنفضيلنااألحوصبنحكيمحدثنيعبدالل

هبنعابرعنعتبةبنعبدالسلميعنأبيأمامةالباهليقالعنرسوالللهصلىاللهعليهوسلميقول 

ممنصلىصالةالصبحوهوفياجلماعةمثثبتحتىيسبحفيهسبحةالضحىفصلىركعتينأوأربعاكانله:"

".ثألجرحاجومعتمرتاملهحجةوعمرته

 أخرجه ابن شاهني يف الرتغيب :

بامبختصرفضالجللوسبعدصالةالفجرإلىأنتطلعالشمسومافيهمنالثواب، احلديث رقم 

فقال : 116

حدثناحممدبنزهريبنالفضل،باألبلة،ثناحممدبنإمساعيلبنسمرةاألمحسي،ثناالوليدبنالقامسبنالولي

ي،حدثنيعبداللهبنغابر،أنأباأمامة،وعتبةبنعبد،حدثاهعنداهلمداين،ثنااألحوصبنحكيمالشام

 :

منصلىصالةالصبحفيجماعة،مثلبثحتىيسبحتسبيحةالضحى،كانلهكأجرحاجومعتمرتاماهل"

".حجهوعمرته
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موسرسوالللھصلىاللھعلیھسلسلة السند  .2

أبي أمامة

غابرعبدهللا بن 

األحوص بن حكیم

المحاربي
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حتليل سند الرواة.3

عقوداألسانيدمنهذااحلديثهمالطرباين عن 

. احلسينبنإسحاقالتسرتيثناسهلبنعثمانثنااحملاربيعناألحوصبنحكيمعنعبداللهبنغابرعنأبيأمامة

:مجيعهؤالءالرواةفياجلدواللتايلوترمجة

المولد و اإلسم الكامل

المتوفى

الجرح والتعديلالتالميذالشيوخ

: أبيأمامة

أسعدبنسهلبنحنيفاألنصارىاملد

8: ولدامل

ه

النبىصلىاللهعليهو 

سلم،مرسال

أميةبنهند
حكيمبنحكيم
بنعبادبنحنيف

: أبومعشراملدىن

شيخاكبريا

سھل بن عثمان

الحسین بن إسحاق التستري

الطبراني
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: ىفو املتىن،أبوأمامة

ه100

أنسبنمالك

زيدبنثابت

بنإبراهيمبنعسعد
بدالرمحنبنعوف

أبوحازمسلمةبند

يناراملدىن

عبداللهبنغابراألهل:عبداللهبنغابر

اىن،أبوعامرالشامىاحلمصى

:  الطبقة

3 :

منالوسطى

منالتابعني

ثوبامنولىرسواللله

صلىاللهعليهوسلم

حابسبنسعدالطائ

ى

أبىأمامةصدىبنعج

النالباهلى

املازىنعبداللهبنبسر 

عتبةبنعبدالسلمى

.أبىالدرداء

األحوصبنحكيم

أرطاةبناملنذر

ثوربنيزيد

حريزبنعثمان

معاويةبنصاحلاحل

ضرمى

" ذكرهابنحبانفىكتاب

" .الثقات

ثقة:  ابنحجر

ثقة:  الذهيب

: األحوصبنحكيمبنعمريوهو

عمروبناألسود،العنسىويقاالهلم

داىن

:  لطبقةا

5 :

منصغارال

تابعني

حكيمبنعمري

خالدبنمعدان

راشدبنسعد

طاووسبنكيسانالي

ماىن

بشربنعمارةاخلثع

مىالكوىف

بقيةبنالوليد

اجلراحبنمليحال

.ضعيف: النسائى

:  ابنحجر

ضعيفاحلفظ

.ضعف:  الذهيب
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أبىعامرعبداللهبنغاب

راألهلاىن

أبوأسامةمحادبنأ

سامة 

عبدالرمحنبنمحم

داحملارىب

: احملاريب 

الرمحنبنمحمدبنزياداحملارىب،أعبد

بوحممدالكوىف

: املتوىف 

هـ195

إبراهيمبنمسلماهل

جرى

إمساعيلبنأبىخالد

إمساعيلبنرافعاملدىن

إمساعيلبنمسلمامل

كى

أشعثبنسوار

إبراهيمبنيوسفاحل

ضرمىالصريىف

أمحدبنحرباملوص

ىل

أمحدبنعمرالوكيع

ى

أمحدبنمحمدبن

حنبل

سهلبنعثمانالع

سكرى

.ثقة: حييىبنمعني

.البأسبه:  ابنحجر

:  الذهيب

.احلافظ،ثقةيغرب

سهل بن عثمان 

سهلبنعثمانبنفارسالكندى:

: املتوىف 

هـ235

براهيمبنحميدالطو 

يل

إبراهيمبنسعد

سعريبناخلمس

مسلم

إبراهيمبنحربالع

سكرى

احلسينبنإسحاقا

.صدوق: أبوحامت

:  ابنحجر

.أحداحلفاظ،هلغرائب

:  الذهيب
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أبىاألحوصسالم

بنسليم

عبدالرمحنبنمحمدا

حملارىب

لتسرتى

عمربنمدركالقا

ص

عبدانبنأمحداأله

وازى

احلافظ،ثقةصاحبغرائ

.ب

: املتوىف احلسني بن إسحاق التسرتي

ه281

منصوريدبنسع

القطانبنبحر وعلي

البلخىيحيحامدبن

ي

سليمانىبنحيي

روخفشيبانبن

قيليالعر جعفأبو 

الطرباينقامسأبوال

ث .الثقةرحُحمدِّ

: الطرباين 

أبوالقامسسليمانبنأمحدبنأيوباللخ

ميالشاميالطرباين

: املتوىف 

ه360

إسحقالدبري

البغو عليبنعبدالعزيز 

ي

أبيعبدالرمحنالنسائ

ي

عقدةابن

مردويهأبوبكربن

األصبهاأبونعيم

ين

عبدالرمحنبنأمحدا

لصفار

: ابناجلوزي

كانسليمامنناحلفاظواأل

.شداءفيديناللهتعاىل
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الباحثأن إسناد هذااحلديث وجدبعدحتليلي

حكم احلافظ ابن حجر هذا 10.ضعيف حلال األحوص بن حكيم، قال النسائ وهو ضعيف

11.احلديث ضعيف

شرح احلديث .4

حدثنااحلسينبنإسحاقالتسرتيثناسهلبنعثمانثنااحملاربيعناألحوصبنحكيمعنعبداللهبنغابرعنأبيأم

: قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم: امةقال

منصلىصالةالصبحفيمسجدمجاعةيثبتفيهحتىيصليسبحةالضحىكانكأجرحاجأومعتمرتاماحجتهوع"

12".مرته

قال اإلمام النجدي،  ."منصلَّىصالةالصبحفيجماعة"

.13

" . يصليسبحةالضحى"

السينأينافلتهوأصلهاالتسبيحوخصتالنافلةبذلكألنالتسبيحالذيفيالفريضةنافلةفقيللصالةالنافلةسبضم

.14

أيإلىأنيصلي "منصالةالصبححتىيسبح:"قال أبوالطيب يف كتابه عون املعبود

15.ركعتيالضحىوهوبعدطلوعالشمس وارتفاعها

.، حرف القافبیروت–مؤسسةالرسالة، تھذیبالكمال، یوسفبنالزكیعبدالرحمنأبوالحجاجالمزي10
.7349، رقم 576، ص 1، ج سوریا–دارالرشید، التھذیبتقریب، )852الوفاة: المتوفي (أحمدبنعلیبنحجرأبوالفضاللعسقالنیالشافعي11
.7663،رقم180،ص8القاھرة،ج–،المعجمالكبیر،مكتبةابنتیمیة)ھـ360: المتوفى(سلیمانبنأحمدبنأیوبأبوالقاسمالطبراني12
، تطریزریاضالصالحین، )ھـ1376: المتوفى(فیصلبنعبدالعزیزبنفیصالبنحمدالمباركالحریملیالنجدي13

.176، ص 1، ج العاصمةللنشروالتوزیع،الریاضدار
، ص 1، باب صالة الضحى، ج بیروت-1411، دارالكتبالعلمیة، شرحالزرقانیعلىموطأاإلماممالك، محمدبنعبدالباقیبنیوسفالزرقاني14
434.
.1118،ص4بابصالةالضحى،ج، بیروت–دارالكتبالعلمیة، عونالمعبودشرحسننأبیداود، محمدشمسالحقالعظیمآبادیأبوالطیب15
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تخريج الحديث الثالث.ج

سند ومنت احلديث.1

 كتاب النوافل، باب صالة الضحى : أخرجه أمحد بن معني كما يف املطالب العالية

حدثنا أبو معاوية ثنا سعد بن طريف، عن عمري بن مأموم فقال : 645احلديث رقم

من صلى الفجر مث جلس حىت « : ، عن احلسن بن علي ، رضي اهللا عنهما رفعه

.»ار أن تطعمه ، أو تلفحه تطلع الشمس ، مث صلى ركعتني حرمه اهللا على الن

 َأْخبَـَرنَا أَبُو فقال : 2697صالة، احلديث رقم : أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان

ِد ْبِن َرزِيٍن  ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُحمَمَّ ثـََنا أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، َحدَّ طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َحدَّ

ثـََنا ِبشْ  ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن َسْعِد ْبِن َطرِيٍف، َعْن السَُّلِميُّ، َحدَّ ُر ْبُن َأِيب اْألَْزَهِر، َحدَّ

، قَالَ  قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : ُعَمْريِ ْبِن َمْأُموِن ْبِن ُزَرارََة، َعْن َحْسِن ْبِن َعِليٍّ

َجمِْلِسِه يَْذُكُر اَهللا َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس، ُمثَّ قَاَم َمْن َصلَّى اْلَفْجَر ُمثَّ قـََعَد ِيف : " َوَسلَّمَ 

."َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ َحرََّمُه اهللاُ َعَلى النَّاِر َأْن تـَْلَفَحُه َأْو َتْطَعَمهُ 

 أخرجه ابن شاهني يف الرتغيب :

111بامبختصرفضالجللوسبعدصالةالفجرإلىأنتطلعالشمسومافيهمنالثواب، احلديث رقم 

: فقال حدثناعبداللهبنمحمدالبغوي،ثناجدي،وزيادبنأيوب،قاال: 

: حدثناأبومعاويةحممدبنخازم،ثناسعدبنطريف،عنعمريبنمأمونبنزرارة،عناحلسنبنعلي،قال

: قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم

".منصلىالفجرمثجلسحتىتطلعالشمس،مثصلىركعتينحرمهاللهعلىالنارأنتلفحه،أوتطعمه"
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صلى هللا علیھ وسلمرسول هللا سلسلة السند .2

حسن بن علي

عمیر بن مأمون 

سعید بن طریف

أبو معاویة

أحمد بن منیع
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حتليل السند الرواة.3

عقوداألسانيدمنهذااحلديثهم أمحد بن منيع عن 

. أبومعاويةعنسعدبنطريفعنعمريبنمأمومعناحلسنبنعلي،رضياللهعنهمارفعه

:وترمجةمجيعهؤالءالرواةفياجلدواللتايل

المولد و اإلسم الكامل

المتوفى

الجرح و التالميذالشيوخ

التعديل

: َحْسِنْبِنَعِليٍّ 

احلسنبنعلىبنأبىطالبالقرشىاهلا

مشى،أبوحممداملدىن

49: املتوىف

50هـوقيل

هـوقيلبعدهابـامل

دينة

رسوالللهصلىاللهعليهو 

سلمعلىبنأبىطالب

بنعلىبنأبىطالباحلسين

هندبنأبىهالةالتميمى

عمريبنمأموم

إسحاقبنبزرجال

فارسىمولىأحمبيبة

جابرأبوخالدجبري 

بننفرياحلضرمى

عاصمالطائى

الصحابةكلهمعد

ول

عمري بن : ُعَمْريِبِْنَمْأُمونِ 

مأمون و يقال مأمون بن 

زرارة التميمي الدارمي 

الكويف

احلسن بن علي بن 

أيب طالب

الزبريعبد اهللا بن 

أم الفضل بنت 

احلارث

سامل بن أيب 

اجلعد

سعد بن طريف 

اإلسكاف

الشي:الدارقطين
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: َسْعِدبِْنَطرِيفٍ 

سعدبنطريفاإلسكافاحلذاءا

حلنظلىالكوىف

6:  الطبقة

 :

منالذينعاصروا

صغارالتابعني

األصبغبننباتة

احلكمبنعتيبة

أبىوائلشقيقبنسلمة

عبدامللكبنأبىسليمان

عمريبنمأموم

إمساعيلبنزكريا

إمساعيالبنعلية

جعفربنسليمان

حبانبنعلى

أبومعاويةحممدبن

خازمالضرير

: حييىبنمعني

.ليسبشىء

: أبوحامت

ضعيفاحلديث

: أَبُوُمَعاِويَةَ 

حممدبنخازمالتميمىالسعدى

،أبومعاويةالضريرالكوىف

:  املولد 

هـ213

295: املتوىف

هـ

بشاربنكدام

جعفربنربقان

سعيدجويرببن

سعدبنطريفاإلسكاف

سهيلبنأبىصاحل

أمحدبنحنبل

أمحدبنأبىاحلوارى

أمحدبنأبىسرجيالرا

زى

بشربنعمرالزهراىن

احلسنبنحمادس

جادة

:  ابنحجر

ثقةأحفظالناسلح

ديثاألعمش

: الذهيب

احلافظ،ثبتفىاألع

مش،وكامنرجئا

: أمحد بن منيع 

أمحدبنمنيعبنعبدالرمحن،أبوج

عفرالبغوى

:  املولد

هـ160

:  الوفاة

هـ244

أبىمعاويةحممدبنخازم

إسحاقبنيوسفاألزرق

إمساعيالبنعلية

احلسنبنسوار

مسلم

أبوداود

الرتمذى

النسائى

النسائىوصاحلبنم

: محدالبغدادى

ثقة

:  ابنحجر
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ثقةحافظابنماجاحلسنبنموسىاألشيب

هذااحلديثضعيفإسنادالباحثأنوجد

وفيه ،سعد بن طريف وهو ضعيف احلديث: قال ايب حامت . جدا حلال سعد بن طريف

16.شيخه عمري بن مأمون وهو إىل الضعف أقرب

شرح احلديث .4

« : حدثناأبومعاويةثناسعدبنطريف،عنعمريبنمأموم،عناحلسنبنعلي،رضياللهعنهمارفعه

17.»نحرمهاللهعلىالنارأنتطعمه،أوتلفحهمنصلىالفجرمثجلسحتىتطلعالشمس،مثصلىركعتي

-،ركعتينليسلهماصفةزائدةعماجاءعنالنيب"منجلسحتىتطلعالشمسثمصلىركعتني"

- عليهالصالةوالسالم

: ركعتينكمايصليتحيةاملسجد،كمايصلريكعتيالفجر،كمايصليليسلهاصفةزائدة،فنقول

. مثصلىركعتني- عليهالصالةوالسالم-إذاجلسحتىتطلعالشمسبفعاللنيب

،المطالبالعالیةبزوائدالمسانید)ھـ852: المتوفى(أبوالفضألحمدبنعلیبنمحمدبنأحمدبنحجرالعسقالني16
. 547، ص 4الثمانیة،دارالعاصمةللنشروالتوزیع،ج

: المتوفى(بوالفضألحمدبنعلیبنمحمدبنأحمدبنحجرالعسقالني17
.546،ص4للنشروالتوزیع،ج،المطالبالعالیةبزوائدالمسانیدالثمانیة،دارالعاصمة)ھـ852
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.18

" َحرََّمُهاللَّهَعَلىالنَّار"قـَْوله

ميَانَوَعَلىَهَذافـََلَعلََّمْنَداَوَمَعَلىَهَذااْلِفْعليـَُوفِّقُهالظَاِهرهأَْنَاليَْدُخَألْصًالَوَمحْلهَعَلىَهَذابَِعيدَوَيْكِفيِفيذَ  ِلَكاْإلِ

نُوبُكّلَها رَاتَِويـَْغِفرَهلُالذُّ تَـَعالَىِلْلَخيـْ 19.هلَّ

تخريج الحديث الرابع.د

شند ومنت احلديث.1

فقال 5940احلديث رقم  : أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط

شيبانبنفروخقالناالطيببنسلمانقالسمعتعمرةتقول حدثناحممدبنمحمدالتماةرقالنا

منصلىالغداةوقعدفيمصالهحتىتطلعالش"مسعتعائشةتقولقالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم

".مسثمصلىأربعركعاتغفراللهلهذنوبه

 فقال 4365: أخرجه أيب يعلى يف مسنده احلديث رقم

: اللهعنهاتقولمسعتعائشة،رضي: مسعتعمرةقالت: حدثناشيبانثناطيببنالسليمانقال

مسعرتسوالللهصلىاللهعليهوسلميقول

منصلىالغداةفقعدمقعدهفلميلغبشيءمنأمرالدنيا،ويذكراللهتعالىحتىيصليالضحىأربعر ":

."

.25، ص 1، ج شرحاألربعینالنوویة، عبدالكریمبنعبداللھبنعبدالرحمنبنحمدالخضیر18
.492، ص 2، ج دارالفكر، حاشیةالسندیعلىسننابنماجة، )ھـ1138: المتوفى(محمدبنعبدالھادیالسندي19
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سلسلة السند.2

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

عائشة

عمرة

بن سلمانالطیب 

شیبان بن فروخ

محمد بن محمد التمر

الطبراني
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حتليل سند الرواة.3

عقوداألسانيدمنهذااحلديثهم الطرباين عن حممدبنمحمدالتمار 

:وترمجةمجيعهؤالءالرواةفياجلدواللتايل. عنشيبانبنفروخعنالطيببنسلمانعنعمرةعنعائشة

المو اإلسم الكامل

لدى 

و 

الم

توفى

الجرح و التعديلالتالميذالشيوخ

: عائشةبنتأبىبكر: عائشة

الصديقالتيمية،أماملؤمنني

املتو 

: ىف 

57

هـ

النبىصلىاللهعلي

هوسلم

محزةبنعمرواألس

ملى

حممدبنسريين

عبيداللهبنعياض

سعيدبناملسيب

احلسنالبصرى

الصحابةكلهمعدول
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سعدبنأبىوقاص

عمربناخلطاب

أبىبكرالصديق

عمرةبنتعبدالرمحن

: عمرة

عمرةبنتعبدالرمحنبنسعدبنزرارةاألن

صاريةاملدنية

املتو 

: ىف 

هـ،و 

قيل

10

6

رافعبنخديج

عبيدبنرفاعةبنراف

عالزرقى

مروانبناحلكم

( عائشة

) أماملؤمنني

( أمسلمة

زوجالنبىصلىالل

)هعليهوسلم

زيقبنحكيم

سعدبنسعيداألنصا

رى

عروةبنالزبري

عمروبندينار

مالكبنأبىالرجال

ثقة،حجة: معنيحييىبن

.

.ثقة:  ابنحجر

عمرةالطيببنسلمان

معاذةالعدوية

شيبانبنفروخ

بشربنمحمدأبوأمح

دالعسكري

.ثقة: ابن حبان 

.ضعيف:الدارقطين

.ثقة: أمحدبنحنبلمسلمحفصبنسليماناملتو : شيبانبنفروخ



24

وهوشيبانبنأبىشيبة،احلبطىموالهم

،أبوحممداألبلى

: ىف 

23

أو6

23

هـ5

محادبنزيد

أبانبنيزيدالعطار

الطيببنسلمانت

عبداألعلىبنعبدا

ألعلى

أبوداود

حممدبنمحمدبنح

يانالتمارالبصرى

احلسنبنسفيانالنسو 

ى

عبدانبنأمحداألهواز 

ى

عثمانبنخرزاذاألنطا

كى

.صدوقيهم:  ابنحجر

.صدوق: أبوزرعة

حممد بن : حممدبنمحمدالتمار

حممد بن حيان التمار

املتو 

: ىف 

89

ه

ايب الوليد 

الطيالسي

سهلبنبكار

موسىبنإمساعيل

الطرباين

بشربنموسى

حممدبنالفضاللسق

طي

.ثقة: ابن حبان 

: الطرباين

سليمانبنأمحدبنأيوببنمطرياللخميا

لشامي،أبوالقامسالطرباين

املتو 

: ىف

36

هـ0

إسحقالدبري

عليبنعبدالعزيزال

بغوي

أبيعبدالرمحنالنس

ابنعقدة

أبوبكربنمردويه

أبونعيماألصبهاين

: ابناجلوزي

كانسليمامنناحلفاظواألش

.داءفيديناللهتعاىل
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ائي

وجد

ومجيعالرواةمنالرواتالثقاتوالعدوإلال الطيب بن .اإلسناد،حيثيقدراللقاءبينالشيوخوالتالميذ

، وضعفه الدارقطين، الطيب بن سلمان، وثقه ابن حبانقال اهليثمي أن . سلمان

: نقل الشيخ األعظمي، عن البوصريي قوله 20.وبقية رجال أيب يعلى رجاله الصحيح

21.رواه أيب يعلى بإسناد حسن

شرح احلديث.4

حدثناحممدبنمحمدالتماةرقالناشيبانبنفروخقالناالطيببنسلمانقالسمعتعمرةتقولس

ىاللهعليهوسلممعتعائشةتقولقالرسوالللهصل

22".منصلىالغداةوقعدفيمصالهحتىتطلعالشمسثمصلىأربعركعاتغفراللهلهذنوبه"

أياستمر، "قعد" 

23.مناملسجدأوالبيتمشتغالبالذكرأوالفكرأومفيداللعلمأومستفيداوطائفابالبيت"فيمصاله"

:" قااللقاري 

والتنويعفركعتاننافأيركعتامنؤكدةبتسليمةوركعتامنستحبةأوسرتكعاتيحتماللشك"صلىأربعركعات

24.لة

.105، ص10، جمكتبةالقدسي،القاھرة، الزوائدومنبعالفوائدمجمع، )ھـ807: المتوفى(أبوالحسننورالدینعلیبنأبیبكربنسلیمانالھیثمي20
،المطالبالعالیةبزوائدالمسانید)ھـ852: المتوفى(أبوالفضألحمدبنعلیبنمحمدبنأحمدبنحجرالعسقالني21

245، ص 3ج الثمانیة،دارالعاصمةللنشروالتوزیع،
.106،ص6،ج1415القاھرة،-رمین،المعجماألوسط،دارالح)ھـ360: المتوفى(أبوالقاسمسلیمانبنأحمدالطبراني22
.117، ص 4، باب صالة الضحى، ج بیروت–دارالكتبالعلمیة، عونالمعبودشرحسننأبیداود، محمدشمسالحقالعظیمآبادیأبوالطیب23
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"غفراللهلهذنوبه"

25.كبائرالتيبينهوبيناللهتعالىإنشاءوأماحقوقالعبادفيمكنأنريضيهماللهتعالىمنفضله

سلسلة الرواة من مجيع الطرق.أ

.284، ص 4، ج مرقاةالمفاتیحشرحمشكاةالمصابیح، المالعلىالقاري24
.283، ص1جالمصدر نفسھ، 25

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
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أنس أبي عمامة الحسن بن علي عائشة

أبو ظالل عبدهللا بن غابر عمیر بن مأمون عمرة

عبد العزیز بن مسلم األحوص بن حكیم سعد بن طریف الطیب بن 
سلمان

عبد هللا بن 
معاویة

المحاربي أبو معاویة شیبان بن 
فروخ

الترمذي سھل بن عثمان أحمد بن منیع محمد بن 
محمد التمار

الحسین بن إسحاق 
التستري الطبراني

الطبراني
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