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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

إنَّ احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيياا  

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحيده 

 .ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله

 َِذين َا الَّ ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ  َيا َأهيه آَمنُوا اتَّ

( )
. 

 َّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَهيا َوَبي ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيه

قُ  وا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ

( )
. 

 ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا ُيْصلِْح َلُكيْم َأْعاَمَلُكيْم َوَيْغِفيْر َلُكيْم ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأهيه

َرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِياًم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيطِْع اهللََّ وَ 

( )
. 

أال وإن أصدق الكالم كالم اهلل، وخري اهلدي هيدي حمميد، ورش اْلميور حميد،ا ا، 

 .وكل حمد،ة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 : أما بعد

 قلت ييا رسيوا اهلل: تَقالَ ريض اهلل عنها  عائشة فهذه دراسة حديثية تعليلية حلدي 

 أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقوا فيها ؟ 

 .«حتب العفو  فاعف عني قويل اللهم إنك عفو»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَا َرُسوُا اهللِ ف

 : اختيار البحث سبب 

 : ويعود سبب اختياري للموضوع لعدة أمور

فأحببت حترير اخلالف يف  حصوا االختالف يف ،بو  احلدي  من عدم ،بوته،  : األول

 .درجة احلدي  

 .الذب عن السنة بإ،با  ما صح منها ورد ما مل يصح : الثاين

                              
 .( 0 : آل عمران ) ( )
 .( : النساء ) ( )
 .( 0-00: األحزاب ) ( )
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 . الوقوف عىل فقه احلدي  وما يتبعه : الثال  

 : تسمية اجلزء 

 ((.دراسة حدي  عائشة ريض اهلل عنها يف دعاء ليلة القدر رواية ودراية)):  ته وقد سمي

 :  املتبع يف كتابة البحثاملنهج 

واْلسانيد املتعلقية ذيذه الروايية مرفوعية كانيت أو أمجع ما وقفت عليه من الطرق  -1

 . موقوفة

 .ام يتوافق مع قواعد أهل الفنبدراسة كل طريق منهٰا بمفرده مع احلكم عليه ٰ -2

طريق معني أو عىٰل احلدي   عىل أنقل كالم العلامء عىٰل هذا احلدي  سواء منه ما كان -3

 .مطلًقا

 .أطبق قواعد هذا الفن مقتفًيا آ،ارهم -4

 .عن الشواهد للحدي  مع دراستهاأبح   -5

 .عىل ما حيتاج جلوابمع اإلجابة  أو صححه  أنقل قوا من ضعف احلدي  -6

 : خطة البحث 

 . وخاَتة وفهارس فنية و،ال،ة مقاصد  وَتهيد وقد جعلت البح  يف مقدمة

ذكر  فيها خطبة احلاجة واملقصود من كتابة البح  واملنهج الذي رس  عليه  :املقدمة

 .البح وتسمية 

 . أذكر فيه كيف تدرك العلة يف احلدي  : التمهيد 

 .طرق حدي  عائشة املرفوعة : املطلب اْلوا 

 .طرق أ،ر عائشة املوقوفة : املطلب الثاين 

 اإلجابة عن إعالا متنهمع حكم احلدي   :املطلب الثال  

 .، وأهم نتائجهفيها خالصة البح  :اخلامتة

 :الفهارس

 .فهرس املوضوعا 

 .س املصادر واملراجعفهر
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 :كيفية إدراك العلة: متهيد 

العلة يف احلدي  بجمع طرق احلدي  والنظر يف اختالف رواته قاا أبو بكر تدرك 

معرفة علة احلدي  أن جيمع طرقه وينظر يف اختالف  السبيل إلٰ  ":هي364اخلطيب   

 .( )"رواته ويعترب بمكاهنم من احلفظ ومنزلتهم من اإلتقان والضبط

إذا أرد  أن يصح لك احلدي  فارضب  ":هـ 8 وقال اإلمام عبد اهلل بن املبارك ت 

 .(2)"بعضه ببعض

وكان حفاظ احلدي  هيتمون كثرًيا بجمع طرق احلدي  الواحد ال للتكثري ؛بل ملعرفة 

لو مل نكتب احلدي  من ،ال،ني وجًها ما  ":هي344بن معني    ٰى اخلطأ من الصواب قاا حيي

 .أي مل ندرك موضع اخلطأ من الصواب (3) "عقلناه

 .(4)"الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه ":هـ234وقال عيل بن املديني ت 

كل حدي  ال يكون عندي  ":هـ242وقال أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد اجلوهري ت 

 .(5)"من مائة وجه فأنا فيه يتيم

 .(6)يريد طرقه وعلله واختالف ألفاظه

الرمحن بن يقوا عبد اك العلة أحب عليهم من استفادة عرشين حديًثاولقد كان إدر

ْلن أعرف علة حدي  هو عندي أحب إيل من أكتب عرشين حديًثا  ":هي191مهدي   

                              
 . للخطيب( 92 / )اجلامع ألخالق الراوي  ( )
األشناين مسعت أمحد  إبراهيمبو بكر أمحد بن دمحم بن أأان ( 93 / )خالق الراوي اجلامع ألأخرجه اخلطيب يف  ( )

 .بن دمحم بن عبدوس الطرائفي مسعت عثمان بن سعيد الدارمي مسعت نعيم بن محاد مسعت ابن املبارك
ألخالق  وكذا اخلطيب يف اجلامع(   )ومن طريقه احلاكم يف املدخل إىل اإلكليل  (الدوري- 0 /4)التاريخ ( )

 . (   / )الراوي 
بن عمر بن الربمكي حدثنا عبيد هللا بن دمحم  إبراهيمأان (    / )اجلامع ألخالق الراوي أخرجه اخلطيب يف  (4)

 .براهيم احلريب حدثين رجل عن علي بن املديين إيوب بن املعاىف مسعت أالعكربي حدثين دمحم بن 
خربان أمحد بن دمحم بن عبد هللا الكاتب أخربان إبراهيم بن دمحم املزكي أ( 3/94)اتريخ بغداد أخرجه اخلطيب يف  (2)

إبراهيم بن سعيد عن حدثنا دمحم بن عبد الرمحن الدغويل حدثنا عبد هللا بن جعفر بن خاقان املروزي السلمي 
 . اجلوهري

 . للذهيب( 90 /  )سري أعالم النبالء : انظر (3)
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 .( )"ليس عندي

علته فال يوقف عليها إال بعد  ٰى وال يستغرب مثل هذا الكالم ؛ْلن من اْلحادي  ما ختف

فها هو اإلمام اجِلْهبِذ نقاد اْلحادي  أبو احلسن عيل بن النظر السديد وميض الزمن البعيد 

 .(2)"ربام أدركت علة حدي  بعد أربعني سنة ":هي يقوا343املديني   

طالبه البد أن يتحمل املشاق واملتاعب  صعوبة هذا العلم ووعورته وأنَّ  وهذا يدا عىلٰ 

 .يف حتصيله

طرقه وأسانيده ؛ فقد قمت  ف عىلٰ وإذا كانت العلة يف احلدي  ال تدرك إال بعد الوقو

واملصنفا  واملستخرجا  واملسانيد  رق هذا احلدي  من اجلوامع والسننبجمع ط

سند واملعاجم واْلجزاء احلديثية وكتب العلل والتواريخ وكل ما وقع حتت يدي من كتاب م

كل جهدي يف تتبعه ومالحقة أطراف  تبذلحسبي أين  اإلحصاء التام ولكن يوال أدع

 .ياًل  ذلك سبإلٰ  استطعتوضو  ما امل

 

واهلل اسأا التوفيق والسداد، وأن يرزقني اإلخالص يف القيوا والعميل، وصيىل اهلل وسيلم 

 . عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 

 

 كتبه

 أمحد بن عمر بن سامل بازموا/ د

 جامعة أم القرى

 .قسم الدراسا  اإلسالمية  –الكلية اجلامعية 
 املوافقاألربعاء 

هـ   4 شعبان    

                              
أخربان  (92 / )اجلامع ألخالق الراوي ومن طريقه اخلطيب يف  (   )حلديث معرفة علو م اأخرجه احلاكم يف  ( )

 .دمحم بن إبراهيم اهلامشي حدثنا أمحد بن سلمة مسعت أاب قدامة السرخسي مسعت عبد الرمحن بن مهدي
أان  خربين دمحم بن علي الواسطي أان عبد الرمحن بن دمحمأ( 20 / )ع ألخالق الراوي اجلامأخرجه اخلطيب يف  ( )

 .اب علي صاحل بن دمحم البغدادي مسعت علي بن املديينأاملؤمن بن خلف النسفي مسعت عبد
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 : املطلب األول 

 طرق حديث عائشة املرفوعة 
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 :روى هذا احلديث عن عائشة ريض اهلل عنها مجاعة 

 .عبداهلل بن بريدة األسلمي   - 

 .سليامن بن بريدة األسلمي   -2

 .أبوعثامن النهدي   -3

 .واصل أو أبو واصل   -4

 .بريدة األسلمي  -5

يا َرُسوَا اهللَِّ َأَرَأْيَت إن َواَفْقُت : عن َعاِئَشَة إهنا قالت بريدة  اهلل بن عبدرواية : األول 

به اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّى: َتُقولنَِي ":قاا ؟ َلْيَلَة اْلَقْدِر بَِم َأْدُعو 
 ".اللهم إِنََّك َعُفوٌّ حُتِ

ي  3/436)ومن طريقه احلافظ ابن حجر ( 301، 6/114)أخرجها أمحد يف املسند 

والرتميذي يف ( 1461رقيم4/831)وأخرجه إسيحاق بين راهويية يف املسيند ( فتوحا ال

( 403رقيم3/153)ومن طريقه أخرجه ابن منده يف التوحيد ( 4514رقم5/399)السنن 

وعنه ابن السني يف عمل اليوم و الليلة ( 10801رقم6/311)وأخرجه النسائي يف الكربى 

ويف فضيائل اْلوقيا  ( 4336رقم8/399)وأخرجه البيهقي يف الشعب ( 868رقم361)

/ 5) التفسيريالبغيوي يف ومين طريقيه ( 10/355)الثعلبي يف التفسيري و( 114رقم358)

 من طرق عن كهمس بن احلسن ( 606

الكييييربى السيييينن والنسييييائي يف  (6/181)أمحييييد يف املسييييند  اأخرجهييييو

من طرق عن كهمس عن ابن  (11611رقم6/519)و( 10810،  10809رقم6/319)

 .ة عن عائشة عنها بهبريد

 .ابن بريدة هنا هو عبداهلل  و

( ي خمترصه113)ي يف قيام الليل املروزو (114، 6/113)أمحد يف املسند  اأخرجهو

 (404رقيم3/153)ابين منيدة يف التوحييد و (10811رقم6/319)النسائي يف الكربى و
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البيهقييي يف شييعب اإليييامن و (1388رقييم 3/446)القضيياعي يف مسييند الشييهاب و

يف فضييائل اْلوقييا  و (304رقييم1/150) يف الييدعوا  الكبييريو (4338رقييم8/400)

مين طيرق عين  (3198رقم4/111)وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب  (113رقم351)

 اجلريري 

 السينن النسيائي يفو (1436رقيم4/839)إسحاق بن راهويية يف املسيند  اأخرجهو

، 1383رقييم3/445)ب القضيياعي يف مسييند الشييهاو( 10813رقييم6/319)الكييربى 

اْلصييبهاين يف الرتغيييب و( 93رقييم1/131)البيهقييي يف اْلسييامء والصييفا  و( 1385

 .من طريقني عن اجلريري عن ابن بريدة عن عائشة عنها به  (1899رقم3/481)

  .ابن بريدة هنا هو عبداهلل  و

 . عن عبداهلل بن بريدة عن عائشة عنها به  (اجلريريكهمس و)كالمها 

ومن طريقه كل من ابن  (610رقم1/395)بوبكر الشافعي يف الغيالنيا  أ اأخرجهو

ورشف الدين اليونيني يف  (361)ابن نقطة يف التقييد و (38/136)عساكر يف تاريخ دمشق 

وكيذا يف املعجيم املخيتا باملحيد،ني  (3/630)والذهبي يف تذكرة احلفاظ ( 13)مشيخته 

( 4رقيم54)ني شييخًا مين عيوايل املحيد،ني واملراغي يف أربعون حيديثًا عين أربعي( 311)

أيب هيالا  ني عينمين طيريق( 3500رقيم4/66)وأخرجه الطيرباين يف املعجيم اْلوسيط 

 عائشية ييا: أحسيبه قياا : الراسبي عن عبد اهلل بن بريدة قاا قالت أم املؤمنني قاا أبوهالا 

 رسوا اهلل إن وافقت ليلة القدر بام أدعوا ؟

 ."العافية لك العفو وقويل اللهم إين أسأ ":اقا

 :دراسة اإلسناد 

تقريييب التهييذيب ، قيياا عنييه احلييافظ يف ييي كهمييس بيين احلسيين التميمييي البرصييي

 ". ،قة "( :5680رقم363)
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،قية  "( :3384رقيم344)تقريب التهيذيب ، قاا عنه احلافظ يف ريريي سعيد بن إياس اجلُ 

 ".اختلط قبل موته بثالث سنني

وهيو نين روى عنيه قبيل عند ابن منيدة يف التوحييد، الثوري واختالطه ال يرض هنا لرواية 

 .للمتابعةوالبن الكياا، ( 114)كام يف الكواكب النريا   االختالط

تقريييب التهييذيب ، قيياا عنييه احلييافظ يف د اهلل بيين بريييدة اْلسييلمي املييروزيعبيي -

 ". ،قة" : (4338رقم398)

 : حكم اإلسناد 

 .إسناده صحيح لذاته

 ."ذا حدي  حسن صحيحه ":الرتمذي  قاا

 ."مرسل ":(  6/319)الكربى  السنن يف لكن أعله النسائي بقوله

 . أي أن رواية عبداهلل بن بريدة عن عائشة مرسلة 

مل يسيمع مين  ":( 4/344)عن رواية ابن بريدة عن عائشية يف السينن قاا الدارقطني وكذا 

 ". عائشة شياًا 

هو يف هذا متابع للدارقطني كيام يف معرفية و (8/111)كذا قاا البيهقي يف السنن الكربى و

 (.5/335)السنن و اآل،ار 

البيهقيي متعقبيًا  (8/111)اجلوهر النقي يف  ابن الرتكامينهذا اإلعالا مدفو  متعقب قاا و

سمع من الصحابة وقد ذكر مسلم يف مقدمة كتابيه ابن بريدة ولد سنة مخس عرشة و :" بقوله

سيام  ابين برييدة والشك يف إمكان  لالتصااالسام  يكفي لقاء ون املتفق عليه أن إمكان الأ

 ."عىل أن صاحب الكاما رصح بسامعه منها  االتصاامن عائشة فروايته عنها حممولة عىل 

بقوليه ( 8/3/1009)وكذا تعقب اْللباين اليدارقطني والبيهقيي يف السلسيلة الصيحيحة 

ا استقر عليه اْلمير يف عليم املصيطلح أن النفي املذكور ال يوجد ما يؤيده، بل هو خمالف مل":

املعارصة كافية إل،با  االتصاا برشط السالمة من التدليس، وعبداهلل بن بريدة مل ُيْرَم بيشيء 
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، بل ،بت أنه دخل مع أبيه عيىل (64)من التدليس، وقد صح سامعه من أبيه، وتويف أبوه سنة 

، فقيد (58)، وعائشة ماتت سنة (60)، ومعاوية ما  سنة (5/438)معاوية يف مسند أمحد 

عارصها يقينًا، ولذلك أخرج له الشيخان روايته عن بعض الصيحابة نين شياركها يف سينة 

بيل (. 51)وفا ا أو قارذا، مثل عبداهلل بن مغفل، وقريب منه سمرة بن جندب ميا  سينة 

طيا ، ولعليه ، ومل يعلوها باالنق(43)وذكروه فيمن روى عن عبداهلل بن مسعود املتويف سنة 

ملا ذكر  مل يعرج احلافظ املزي عىل ذكر القوا املذكور، إشارة إل توهينيه، وكيذلك احليافظ 

، فليم (353/441)الذهبي يف تارخيه، ونحا نحومها احلافظ العالئيي يف جيامع التحصييل 

يذكره باإلرساا إال بروايته عن عمر، وهذا ظاهر جدًا؛ ْلنه ولد لثالث خليون مين خالفية 

 ."عمر

 : تنبيهان 

قويل اللهيم إين  ":أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قاا رواية أيب هالا الراسبي وقع يف : اْلوا 

 . "العافية أسألك العفو و

 ".غريب اللفظ ":( 38/136)تاريخ دمشق يف  شاذة ذذا اللفظ قاا ابن عساكروهي 

 (5223رقـم 48)تهـذيب تقريب القال عنه احلافظ يف  ،أبو هالا حممد بن سليم الراسبيو

 ."قيل كان مكفوفًا و هو صدوق فيه لني  ":

ُقيويِل اللهيم إِنَّيَك ُعُفيوٌّ  "( :كيريم)بزييادة ( 5/543)وقع يف طبعة سنن الرتميذي : الثاين 

به اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي (َكِريم  )
 ."حُتِ

حة وهييذه الزيييادة مدرجيية وليسييت يف احلييدي ، قيياا اْللبيياين يف السلسييلة الصييحي

وال أصيل هليا يف (  ! كريم)زيادة ( عفو)وقع يف سنن الرتمذي بعد قوله " ( :8/3/1011)

يشء من املصادر املتقدمة، وال يف غريها نن نقيل عنهيا، فالظياهر أهنيا مدرجية مين بعيض 

الناسخني أو الطابعني؛ فإهنا مل ترد يف الطبعة اهلندية من سنن الرتمذي التي عليها رشح حتفية 

وإن نا يؤكد ذلك أن النسائي يف بعيض . ، وال يف غريها(3/363)للمباركفوري اْلحوذي 
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رواياته أخرجه من الطريق التي أخرجها الرتميذي، كالمهيا عين شييخهام قتيبية بين سيعيد 

  ".بإسناده دون الزيادة

ولييس فيهيا زييادة ( أ/330ق)وقفت عىل نسيخة الَكروخيي مين سينن الرتميذي : قلت 

 (.كريم)

 (.3/545)تفسري ابن كثري : هل العلم رواية الرتمذي من غري هذه الزيادة انظر وكذا نقل أ
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قليت ييا رسيوا اهلل أرأييت إن : سليامن بن بريدة عين عائشية قاليت  رواية :الثاين  

 ".قويل اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عني":قاا ؟ وافقت ليلة القدر ما أقوا فيها 

احلياكم يف املسيتدرك و (10814رقيم6/319)ى الكربالسنن أخرجها النسائي يف 

من طريقني عن هاشم بن القاسم عن اْلشجعي عن سفيان الثوري عين علقمية  (1/540)

 .بن مر،د عن سليامن بن بريدة عن عائشة به 

 (34رقيم11)أبيويعىل املوصييل يف املعجيم و (6/351)أمحيد يف املسيند  اأخرجهو

( ي الفتوحيا  3/436)قه ابن حجير ن طريمو (916رقم3/1331)طرباين يف الدعاء الو

من طرق عين اْلشيجعي عين  (1381رقم3/446)أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب و

 .علقمة عن ابن بريدة عن عائشة به سفيان عن

نقليه ابين حجير كيام يف الفتوحيا  سيليامن كيام جيزم بيه امليزي و يدة هيووابن بر

 .البن عالن  (3/436)

 : دراسة اإلسناد 

،قية ": (8356رقم580)تقريب التهذيب ، قاا عنه احلافظ يف القاسم البغدادي ي هاشم بن

 ".،بت

تقرييب التهيذيب ، قياا عنيه احليافظ يف ي  عبييد اهلل بين عبييد اليرمحن اْلشيجعي الكيويف

 ".،قة مأمون أ،بت الناس كتابًا يف الثوري "( :3411رقم484)

،قية ":  (3335رقيم333)لتهيذيب تقرييب ا، قاا عنه احلافظ يف الثوريبن سعيد ي سفيان 

ْلنيه مين أهيل الطبقية  ؛تدليسه نا ال يرضيو ".حافظ فقيه عابد إمام حجة و كان ربام دلس

 . (63)التي ال ترض عنعنتها كام يف طبقا  املدلسني للحافظ الثانية 

 ". ،قة "( :3613رقم498)تقريب التهذيب قاا عنه احلافظ يف  ،،د الكويفرْ ي علقمة بن مَ 
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،قية  "( :3541رقم350)تقريب التهذيب ، قاا عنه احلافظ يف يامن بن بريدة اْلسلميي سل

 ". ما  سنة مخس ومائة وله تسعون سنة

 :حكم اإلسناد 

 ."هذا حدي  صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه ":قاا احلاكم ظاهره الصحة إسناده 

  ".نظريف قوله و ":فقاا  (1/413)تعقبه ابن عبداهلادي يف املحرر و

رج له مسلم من روايته عين عائشية كذا مل خيو ،ْلن سليامن مل خيرج له البخاريذلك :  قلت 

 . للمزي ( 11/480)كام يف  ذيب الكاما إنام عن أبيه و

ى  "( :8/3/1010)وللحدي  علة، قاا اْللباين يف السلسلة الصحيحة  بعض اليرواة سيمَّ

مين طرييق ( 1/540)واملسيتدرك ( 500/188)سليامن كام وقع يف النسيائي ( ابن بريدة)

عيىل أن . علقمة بن مر،د عنه، واْلشهر كام نقله ابن عالن عن احلافظ أنه عين أخييه عبيداهلل

من الطريق املذكورة دون تسمية ابن بريدة، وكيذلك ( 6/351)اإلمام أمحد أخرج احلدي  

ي  عبداهلل، وأن ذكير فيبدو يل أن احلدي  حد( . 3/1331/916)رواه الطرباين يف الدعاء 

 . واهلل أعلم انتهى باختصار . سليامن شاذ

 . رواية عبداهلل بن بريدة ( 15/11)وكذا رجح الدارقطني يف العلل 

بعدم سام  سيليامن  ( 354)واحلدي  أعله الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يف أحادي  معلة 

 ين مل أجد له يف حتفية اْلرشافما أظن سليامن بن بريدة سمع من عائشة فإ":بقوله من عائشة 

 ."إال هذا ومل يرصح بالتحدي 

 : وهذا اإلعالا فيه نظر من وجوه 

روى عن بعض الصيحابة و ،وما  سنة مخس ومائة أن سليامن ولد سنة مخس عرشة: اْلوا 

وقيد ذكير مسيلم يف ( 8/111)اجلوهر النقيي و للمزي،( 11/480) ذيب الكاما كام يف 

الشك يف إمكان سيام  و لالتصااالسام  يكفي تفق عليه أن إمكان اللقاء ون املمقدمة كتابه أ

خاصية إذا علميت أن اإلميام  االتصااسليامن بن بريدة من عائشة فروايته عنها حممولة عىل 
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مسييلاًم روى عيين سييليامن بيين بريييدة عيين أبيييه عرشيية أحادييي  كييام يف حتفيية اْلرشاف 

 . للمزي  (1948ي  1931رقم3/69)

 ".مل يذكر سليامن سامعًا من أبيه ": (3/3)يف التاريخ الكبري اهلل لبخاري رمحه قد قاا او

 .وهذا بناء عىل اشرتاطه ،بو  السام  بخالف مسلم فهو يكتفي بإمكانية ذلك

هذا العراقي يستدرك ف. عىل أنه مل يسمع منهااملتقدمني أهل العلم أحد من مل ينا أنه : الثاين 

مل  ": (18-16)حتفة التحصيل ، بقوله يف إنه مل يدركه: هلام يف رجل ئي قوالعالعىل الذهبي و

و مل أجد للذهبي سلفًا يف احلكيم عيىل .... أجد للعالئي سلفًا يف ذلك إال أن الذهبي قاا يف 

 . "...روايته باإلرساا 

 .وكذا مل ينا أهل العلم عىل أنه مدلس : الثال  

مل يسمع من عائشة كام مل يسيمع أخيوه  سليامن توأمان فلعلعبداهلل وسليامن : فإن قيل 

 منها ؟

فيال يمتنيع . تقدم أن الصحيح إمكانية سام  عبداهلل بن برييدة مين عائشية :فاجلواب 

 . سام  أخيه سليامن كذلك 

ي،م ال يلزم من كونه أخاه أن يكون مل يسمع من عائشة مثله،  يف في لَ قاا أبو طياهر السِّ

سري أعيالم و كذا قاا الذهبي يف . "السام  رزق ":( 98، 53)يز املجالوجيز يف ذكر املجاز و

 ."الرواية رزق مقسوم "( :31/130)قاا يف و( 34/81)النبالء 

يف ألسنة املحد،ني السام  رزق  يعنون سام   ": (10/131)يف التفسري  قاا القرطبيو

  ".احلدي  وهو صحيح

 ه دخل املدينة ؟سليامن بن بريدة مل يذكر يف ترمجته أن: فإن قيل 

 .أن عدم علمنا ليس بعلم : فاجلواب 
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قاا قالت عائشة ريض اهلل عنهيا مليا حرضي رمضيان  رواية أيب عثامن النهدي : الثال  

 قلت يا رسوا اهلل قد حرض رمضان فام أقوا؟

 ."يقويل اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عن ":قاا 

د اْلفيراوالدارقطني يف الغرائيب و (915رقم3/1338)أخرجها الطرباين يف الدعاء 

من طريقني عين حمميد بين  (41رقم 84)املقديس يف فضائل رمضان و( ي أطرافه 5/535)

 . عن عائشة سلمة عن عبداحلميد بن واصل عن اجلريري عن أيب عثامن النهدي 

 :دراسة اإلسناد 

تهييذيب البيياهيل مييوالهم احلييراين، قيياا عنييه احلييافظ يف تقريييب البيين سييلمة  ييي حممييد

  ."،قة"( :5933رقم311)

ابين مسيعود مرسيل روى عين روى عن أنيس و ،ي أبوواصل عبد احلميد بن واصل الباهيل

( 6/11)عبد الكريم اجليزري كيام يف اجليرح و التعيديل روى عنه شعبة وعتاب بن بشري و

 (.5/131)ذكره ابن حبان يف الثقا  و البن أيب حاتم،

،قية  "( :3384رقيم344)تقريب التهيذيب احلافظ يف  ، قاا عنهريريسعيد بن إياس اجلُ -

 ."اختلط قبل موته بثالث سنني

، قيياا عنييه احلييافظ يف تقريييب التهييذيب ل  عبييد الييرمحن بيين َمييأبييوعثامن النهييدي هييو -

 . "،قة ،بت عابدمشهور بكنيته خمرضم  "( :3018رقم451)

لييه و سيلم مرسيلة روايته عن النبيي صيىل اهلل عهي 140هي، وعاش 95والنهدي تويف سنة 

مل يذكر أهل احلدي  أنه مل يسمع من عائشية ريض اهلل عنهيا وكذا عن أيب بكر ريض اهلل عنه و

ريض اهلل  عىل هذا فروايته عن عائشيةو، ي عىل حسب ما وقفت ي و مل يوصف بالتدليس

 .عىل مذهب اجلمهور كام هو معلوم  إمكانية اللقاءعنها نكنة للمعارصة و

 :حكم اإلسناد 
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فيه اجلريري خمتلط  كام أن عبد احلميد مل يو،قيه إال ابين حبيان وقيد  ؛ضعيف هإسناد

تفرد به أبوواصل عبداحلميد بين ( : أطرافه 5/535)تفرد به كام قاا الدارقطني يف الغرائب 

  ".ه عن أيب واصل غري حممد بن سلمة  يرومل.واصل عن اجلريري عن أيب عثامن النهدي 

؛ ْلنيه وهيم ققياا لح متابعًا لرواية عبد اهلل بن بريدة عن عائشيةيص ال فهذا اإلسناد

: رواه ابن واصل عبداحلميد عن اجلريري فوهم فييه، فقياا ( : 5/19)الدارقطني يف العلل 

 . عن اجلريري عن أيب عثامن النهدي عن عائشة

 . عن اجلريري عن ابن بريدة انتهى : والصحيح 
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رسوا اهلل هذا شيهر رمضيان قيد حرضي  يا: شة قالت عن عائ رواية واصل: الرابع 

 فامذا أقوا ؟

 ."قويل اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عني : قاا 

و مين طريقيه ( ي إحتاف اخلرية 3358رقم4/165)أخرجها أمحد بن منيع يف املسند 

عن عيل بن ،ابت اجلزري عن الوليد بين  (1386رقم3/446)القضاعي يف مسند الشهاب 

 .ريض اهلل عنها واصل أو أيب واصل عن عائشة عمرو عن 

 :دراسة اإلسناد 

صيدوق "(:3696رقيم491)تقريب التهيذيب ، قاا عنه احلافظ يف ي عيل بن ،ابت اجلزري

 ."ربام أخطأ وقد ضعفه اْلزدي بال حجة

للعقييييل ( 3/430)الضييعفاء ابيين معييني كييام يف عنييه قيياا احلييراين،  ييي الوليييد بيين عمييرو

وال حييتج  يكتب حديثه "( :9/11)رح والتعديل نه أبو حاتم كام يف اجلوقاا ع، "ضعيف":

، وقياا ابين عيدي يف "ضيعيف":البين عيدي ( 8/83)الكامل وقاا النسائي كام يف ، "به

املغنيي يف ، وذكره الذهبي يف "أحاديثه متقاربة ومع ضعفه يكتب حديثه "( :8/83)الكامل 

 (.3/834)الضعفاء 

عله عبداحلميد بن واصل أبوواصل الباهيل السيابق اليذكر وروايتيه ي أبو واصل أو واصل  ل

 .واهلل أعلم.مرسلة 

 :حكم اإلسناد

 .أبو واصل روايته مرسلة  ، فيه الوليد احلراين ضعيف، وفيهإسناده
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 . رواية بريدة اْلسلمي ريض اهلل عنه عن عائشة ريض اهلل عنها : اخلامس 

عين كهميس عين ... رواه عييل بين غيراب  ":قوليه ب( 5/19)ذكرها الدارقطني يف العلل 

 . عبداهلل بن بريدة عن أبيه  عن عائشة 

 . انتهى  "عن ابن بريدة عن عائشة: والصحيح. عن أبيه : ووهم يف قوله 
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 : فائدة 

 (8836رقم8/468)الطرباين يف اْلوسط و( 1044رقم3/400)أخرج أبويعىل يف املسند 

يلفي يف الطيورييا  ( 8/338)وابن عدي يف الكامل  مين ( 836رقيم310)وأبوطاهر السِّ

ل إجياء شياب : حييى بن ميمون عن عيل بن زيد عن أيب نرضة عن أيب سعيد قياا عن ق طر

؟ قياا ليه  يا رسوا اهلل علمني دعاء أصيب بيه خيرياَ ً: فقاا رسوا اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

هيم قيل الل": اهلل عليه وسلم فقاا صىلته َتس ركبة رسوا اهلل فدنا حتى كاد  ركب "ادنه":

 ."وأنت عفو كريم  أعف عني فإنك عفو حتب العفو

 ".عن عيل بن زيد إال حييى بن ميمونمل يرو هذا احلدي   ":قاا الطرباين 

البرصي، قياا عنيه احليافظ يف  هذا إسناد ضعيف جدًا ال يفرج به فيه حييى بن ميمون التامرو

 ".مرتوك"( :8656رقم598)تقريب التهذيب 

والطيرباين يف اْلوسيط وفييه  رواه أبيو يعيىل ":( 10/184)قاا اهليثمي يف جممع الزوائد و

 ".وهو مرتوك ،بن ميمون التامرحييى 
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 : املطلب الثاني 

 .طرق أثر عائشة املوقوفة 
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 :روى هذا اْل،ر عن عائشة مجاعة 

 أ ي رشيح بن هاين

 ب ي عبداهلل بن بريدة اْلسلمي

 مرسوق ج ي

 . د ي احلسن البرصي

ليلية القيدر  ،لو علمت أي ليلية ":عبد اهلل بن بريدة قاا قالت عائشة رواية : األول 

 ."اسأا اهلل العفو والعافية: دعائي فيها  كان أكثر

قاا حد،نا يزيد بين هيارون  (39110رقم6/33)أخرجها ابن أيب شيبة يف املصنف 

 . عن عائشة   بن بريدة قاا أخربنا كهمس بن احلسن عن عبد اهلل

 : دراسة اإلسناد 

ثقـة مـتقن  "( :8819رقيم606)الواسطي، قاا عنه احلافظ يف التقرييب  يزيد بن هارون-
 ".عابد

تقريييب التهييذيب ، قيياا عنييه احلييافظ يف ييي كهمييس بيين احلسيين التميمييي البرصييي

 ". ،قة "( :5680رقم363)

تقريييب التهييذيب احلييافظ يف ، قيياا عنييه د اهلل بيين بريييدة اْلسييلمي املييروزيييي عبيي

 ". ،قة" : (4338رقم398)

 : حكم اإلسناد 

 . إسناده صحيح لذاته

هذا من قوهليا ونيا  إشكاا بينهام إذ ذاك روايتها والموقوف وفيام سبق مرفو  ووهذا إسناد 

 .يدا عىل ،بوته موقوفًا املتابعا  التالية
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عرفت ليلة القدر ميا سيألت اهلل  لو ":عن عائشة قالترشيح بن هاين رواية  : الثاين 

 ."فيها إال العافية 

البيهقييي يف الشييعب و (39181رقييم6/33)أخرجهييا ابيين أيب شيييبة يف املصيينف 

 عن أيب معاوية ( 4331رقم 8/400)

احلياكم يف معرفية وعنيه ( 3رقيم13)اخللدي يف الفوائد والزهد والرقائق أخرجه و

 ريب من طريق عبدالرمحن املحا( 196)علوم احلدي  

بن هانئ عن رشيح َذِريح عن الشيباين عن العباس بن ( املحاريبأبومعاوية و)كالمها 

 .عن عائشة

 :دراسة اإلسناد 

ثقـة "( : 584رقـم475)قريب التهذيب ، قال عنه احلافظ يف تأبومعاوية حممد بن خازم الكويفي 

  ."أحفظ الناس حلديث األعمش و قد هيم يف حديث غريه وقد رمي باإلرجاء

( 2568رقم252)قريب التهذيب ، قال عنه احلافظ يف تـ سليامن بن أيب سليامن أبوإسحاق الشيباين

  ."ثقة":

  ".ثقة"( :68 3رقم222)تقريب التهذيب  ، قال عنه احلافظ يفيح الكويفر  ـ العباس بن ذ  

 ."ثقة خمرضم "( : 2778رقم266)تقريب التهذيب ، قال عنه احلافظ يف ـ رشيح بن هاين الكويف

 :حكم اإلسناد 

 .وهذا إسناد صحيح 
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ليلية  ،لو علميت أي ليلية":عن عائشة ريض اهلل عنها قالت رواية مرسوق : الثال  

 ".القدر لكان دعائي فيها أن أسأا اهلل العفو والعافية

بين سيليامن أخربنا أمحيد : قاا  (10813رقم6/319)أخرجها النسائي يف الكربى 

 وكان رشيك مرسوق عيىل السلسيلة -خربنا محيد عن عبد اهلل بن جبري قاا حد،نا يزيد قاا أ

 .عن مرسوق عن عائشة ريض اهلل عنها  -

 :دراسة اإلسناد 

،قية  "( :34رقيم10)تقرييب التهيذيب ، قياا عنيه احليافظ يف ي أمحد بن سليامن الرهياوي

  ".حافظ

ثقـة مـتقن  "( :8819رقيم606)الواسطي، قاا عنه احلافظ يف التقرييب  يزيد بن هارون-
 ".عابد

،قية "( :1533رقيم111)تقرييب التهيذيب ، قاا عنه احلافظ يف ي محيد بن أيب محيد الطويل

ه احليافظ يف الطبقية الثالثية مين وعدَّ  ."من أمر اْلمراء يشءمدلس و عابه زائدة لدخوله يف 

 .املدلسني

ي عبداهلل بن جبري رشيك مرسوق عىل السلسلة
( )

،يم وقفيت عيىل قيوا  . مل يتبني يل من هو  

 ".مل أجد له ترمجة:" الشيخ مقبل الوادعي رمحه اهلل تعال بأنه 

،قة  "( :6601رقم531)تقريب التهذيب ، قاا عنه احلافظ يف ي مرسوق بن اْلجد  الكويف

  ."فقيه عابد خمرضم

 :حكم اإلسناد 

                              
 .لبحشل( 9 -3 )هي سلسلة واسط، انظر اتريخ واسط  ( )
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مل  يتبني  ، بن جبريفيه عبداهللو ،مل يرصح بالسام و ،مدلس ،فيه محيد الطويل ؛اده ضعيفإسن

 .يل من هو

 

ليو أدركيت ليلية  ":عن عائشة ريض اهلل عنها قالت رواية احلسن البرصي:  والرابع

  ."القدر ما سألت اهلل إال العفو والعافية

ومن طريقه اليذهبي يف ( 14/199)و( 6/163)أخرجها اخلطيب يف تاريخ بغداد 

بن أيب طالب عن معروف الكرخي عين  من طريقني عن حييى( 9/435)النبالء سري أعالم 

 . عن عائشة الربيع بن صبيح عن احلسن 

 :دراسة اإلسناد 

( 9/143)يف اجلرح والتعيديل حاتم  أيبابن ي حييى بن أيب طالب البغدادي قاا عنه 

 ".حمله الصدق: فقاا ؟ نا عبد الرمحن قاا سألت أبى عنه  ،كتبت عنه مع أبى" :

مين عبياد أهيل  ":( 9/306)يف الثقيا  ابين حبيان ي معروف الكرخي قاا عنيه  

العراق وقرائهم نن له احلكايا  الكثرية يف كرامته واسيتجاب دعائيه مين رفقياء برشي بين 

 ".احلارث ليس له حدي  يرجع إليه روى عنه أهل العراق

( 1195رقيم306)تقريب التهذيب ، قاا عنه احلافظ يف بيح البرصيي الربيع بن َص 

 ".جماهداً  فظ وكان عابداً صدوق يسء احل":

حتانيية واملهملية اْلنصياري احلسن بن أيب احلسن البرصي واسيم أبييه يسيار بالتي 

 ،،قة فقيه فاضل مشهور" : (1338رقم160)تقريب التهذيب ، قاا عنه احلافظ يف موالهم

كان يروي عن مجاعة مل يسمع منهم فيتجيوز ويقيوا : قاا البزار  ،ويدلس وكان يرسل كثرياً 

 ".د،نا وخطبنا يعني قومه الذين حد،وا وخطبوا بالبرصةح

 :حكم اإلسناد 

 .لكنه ال بأس به يف املتابعا   ،إسناده ضعيف
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 :املطلب الثالث 

 اإلجابة عن إعالل متنهحكم احلديث مع 
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 : شاء اهلل ،ابت مرفوعًا وموقوفًا احلدي  إن 

ا ا، ورواية واصل عىل ضعفها إال أنه فرواية عبداهلل بن بريدة املرفوعة صحيحة لذ

 .ال بأس ذا يف املتابعا 

ورواية عبداهلل بن بريدة ورشيح بن هانئ املوقوفتان صحيحتان لذا ام، والطرق 

 . اْلخرى املوقوفة تقوي الرواية وال تعلها 

ة والرواية املوقوفة، ال تعل املرفوعة ْلهنا تدا تطبيق عميل للسنة الثابتة، بل الرواي

التفضيل ال يقاا مثله من قبل ":قاا العراقي ؛ مثلها ال يقاا بالرأيفاملوقوفة هلا حكم الرفع 

 .( )"الرأي فحكمه الرفع كام ذكره احلاكم من املحد،ني وغريه وغري واحد من اْلصوليني

 .( )"احلدي  إذا جاء من طرق عضد بعضه بعضاً  ":قاا ابن عبداهلادي 

 . رمحهم اهلل تعال ( )، اْللباين( )، والنووي( )، واحلاكم( )احلدي  صححه الرتمذيو

ومع ذلك مل يسلم  –بحمد اهلل تعال صحة احلدي  و،بوته  –وذذا التخريج يظهر 

هذا املتن منكر : متن احلدي  من انتقاد؛ حي  وقفت عىل من طعن يف متن احلدي  بقوله 

 .اْلخرى لألحادي وهو خمالف معرفتها  نه يمكنأو ،يتضمن معرفة ليلة القدرْلنه 

 : ه العلة من وجوه و اجلواب عن هذ

طريقة أهل احلدي  إذا صح و،بت احلدي  ،ابت مرفوعًا وموقوفًا، و أن: اْلوا 

فالنقل مقدم عىل العقل، والنقل !  لعقالالتسليم له وعدم معارضته ب احلدي  وجب

                              
 . ( 0 )حمجة القرب  ( )
 .(32 / )التنقيح ( ) 
 (.2/499)يف السنن ( ) 
 (.0 2/ )يف املستدرك (4) 
 (.0  )يف األذكار (2) 
 (.0   رقم001 / /0)السلسلة الصحيحة يف (3) 
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لكن و ، تنظروا إل احلدي ال ":قاا حييى بن سعيد قل الرصيح، الصحيح ال يعارض الع

  .( )"إال فال تغرت باحلدي  إذا مل يصح اإلسنادوا إل اإلسناد فإن صح اإلسناد وانظر

اْلحادي  الصحيحة يف الباب الواحد إذا مجعت ومحل كل حيدي  عيىل معنياه ال و

ديي  ال ترضب اْلحا ":قاا حييى بن سعيد لإلمام أمحد يظهر فيها التعارض بإذن اهلل تعال، 

  .(2)"بعضها ببعض يعطي كل حدي  وجهه

أهيون مين أن نيرد  يشء ":قاا اإلمام أمحيد يف معيرض كالميه عين فقيه حيدي  و

 قد رواها الثقا  ؟كيف جيوز له أن يرد اْلحادي  و! اْلحادي  

ال : أن ال يرد اْلحاديي  وهيو ال حيسين يقيوا  اليشءينبغي لإلنسان إذا مل يعرف و

  .(3)"أحسن

  .(4)"السنن الثابتة ال ترد بالدعاوي ":بي قاا الذهو

معرض رده عىل الفسوي؛ الستنكاره بعيض الرواييا  بيال حجية قاا الذهبي يف و

اوس علينيا لرددنيا حد قبله ولو فتحنا هذه الوسأهذا الذي استنكره الفسوي ما استنكره ":

  .(5)"السنن بالوهم

 .(6)"السنن الثابتة ال ترد بالدعاوى"وذذا يظهر أن  

                              
بكر الربقاين أان دمحم بن عبدهللا بن  أبوأان : قال  ( 0  رقم 0 / )أخرجه اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي  ( )

 .قال حيىي بن سعيد : دريس ان ابن عمار قال إمخريويه أان احلسني بن 
 . (30 / )مسائل صاحل  ( )
 . (0 / ) مسائل صاحل( ) 
 . (.1 4/2)النبالء سري أعالم  (4)
 . ( 3 / )يف الضعفاء  املغين (2)
 . للذهيب( 1 4/2)سري أعالم النبالء  (3)
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عدم صحة هذا االستنكار أنه يلزم منيه رد أحاديي  متفيق عيىل نا يدا عىل : الثاين 

مين قيام ":  أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قيااصحتها منها حدي  

يتضمن معرفة ليلة القيدر ؛ ْلن ظاهره ( )"تسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه احليلة القدر إيامنًا و

لكن معنى اْلحادي  يف الباب ملن حصلت له موافقية ليلية القيدر وال !  معرفتها يمكننه أو

 : يلزم من املوافقة العلم ذا، كام يف الوجه التايل

كيام ( املوافقة)مرادها بالعلم هنا ( إن علمت) عائشة ريض اهلل عنها أن قوا:  الثال  

النبي صيىل اهلل أيب هريرة ريض اهلل عنه عن مثل حدي  وهذا ( إن وافقت)يف أكثر الروايا  

 .(2)"در فيوافقها إيامنًا واحتسابًا غفر لهمن يقم ليلة الق ":عليه وسلم  قاا 

معناه يعليم  "من يقم ليلة القدر فيوافقها":صىل اهلل عليه وسلم  قوله" :قاا النووي 

 .(3)"أهنا ليلة القدر

فقهيا يف نفيس اْلمير وأن مل يعليم هيو وحيتمل أن يكيون امليراد يوا" :وقاا احلافظ 

 .(4)"ذلك

إنام معنى توفيقهيا ليه أو موافقتيه هليا أن يكيون  ":وردَّ العراقي كالم النووي بقوله 

الواقع أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر يف نفيس اْلمير وإن مل يعليم 

                              
 . (030رقم  2/ ) ومسلم يف الصحيح(  10 رقم 30/ )أخرجه البخاري يف الصحيح  ( )
 . هواللفظ ل( 030رقم4 2/ )ومسلم يف الصحيح ( 2 رقم  / ) أخرجه البخاري يف الصحيح ( )
 . ( 3/4)شرح مسلم  ( )
 . (30 /4)فتح الباري  (4)
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م بأهنيا ليلية القيدر ميردود ولييس يف وما ذكره النووي من أن معنى املوافقة العلي ،هو ذلك

  .( )"اللفظ ما يقتيض هذا وال املعنى يساعده 

 إن مل يعلم ذا ؟ان أجرها وهل يناا اإلنس: فإن قاا قائل :  قاا ابن عثيمنيو

 !إنه ال يناا أجرها إال من شعر ذيا: أما قوا بعض العلامء و. نعم والشك: اجلواب 

مين قيام ليلية القيدر إيامنيًا  ":اهلل علييه وسيلم قياا  النبيي صيىل ْلن ؛فقوا ضعيف جيداً 

لو العلم رشطًا يف حصوا هذا الثواب لبينه الرسيوا صيىل اهلل ومل يقل عاملًا ذا و "احتساباً و

  .(2)"عليه وسلم

ومع ذلك حدي  عائشة ريض اهلل عنها يدا عىل إمكانية الشعور بليلية القيدر؛ قياا 

 :ن يف هذا احلدي  فائدتا":اْللباين 

يف مالقاتيه لليلية  شخصيياً  ذاتيياً  أن املسلم يمكن أن يشيعر شيعوراً : الفائدة اْلول 

 .القدر 

يف هذا احلدي  أنه إن شعر بذلك فخري ما يدعو به هو هيذا اليدعاء : و اليشء الثاين 

 .(3)"اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عني:

رمحة ذم؛ ليكثير عملهيم يف قد أخفى سبحانه علمها عىل العباد ":عثيمني ابن قاا و

، طلبها يف تلك اللييايل الفاضيلة بالصيالة واليذكر واليدعاء فييزدادوا قربية مين اهلل و،وابياً 

عليهيا نين كيان  يف طلبهيا حريصياً  ليتبني بذلك من كيان جياداً  ؛هلم أيضاً  وأخفاها اختباراً 

                              
 . (20 /4)طرح التثريب  ( )
  .(3/492)الشرح املمتع  ( )
 .(الشاملة-  /20 )تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ األلباين  ( )
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سيبيل الوصيوا ، فإن من حرص عىل يشء جد يف طلبه وهان عليه التعب يف كسالن متهاوناً 

 .( )"وربام ُيْظِهر اهلل علمها لبعض العباد بأمارا  وعالما  يراها، إليه والظفر به

نيا يسياعد عيىل  (2)وعالميا  ليلية القيدرقد بينت أمارا  الثابتة أن السنة : الرابع 

 :فمن أمارا ا. حتري ليلة القدر وتطلبها وعىل قوا الذكر الوارد يف السنة 

عن أيب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ ريض اهلل عنيه َأنَّ َرُسيوَا اهللَِّ  صيىل ف: عرش اْلواخرأهنا يف أوتار ال -1

 .(3)"اْلَتِمُسوَها يف اْلَعرْشِ اْْلََواِخِر َواْلَتِمُسوَها يف كل ِوْتٍر " :قاا اهلل عليه وسلم  

وسيلم صيىل اهلل علييه فعن أيب هريرة عن النبي  ،أن املالئكة ليلتها أكثر من عدد احلىص  -3

ليلة يف اْلرض أكثير مين ليلة القدر سابعة أو تاسعة و عرشين إن املالئكة تلك ال ":قاا 

 .(4)"عدد احلىص

                              
 . (   ) جمالس شهر رمضان ( )
-3/493)الشرح املمتع و ( 30 /4)فتح الباري و ( 12 /2 )جمموع الفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر  ( )

 .البن عثيمني ( 491
 .(30  رقم4 1/ )ومسلم يف الصحيح (   9 رقم  0/ )صحيح أخرجه البخاري يف ال ( )
 : إسناده حسن  (4)

حدثنا عمران عن قتادة عن أيب  (9 2/ )وعنه أمحد يف املسند ( 242 رقم   )سند أخرجه الطيالسي يف امل
 .ميمونة عن أيب هريرة 

 ".سناده ال أبس بهإو  ،تفرد به أمحد( :" 2 4/2)يف التفسري ابن كثري قال 

 الفــتح يف احلــافظ عليــه وســكت حســن، إســناد هــذا ( :"02  رقــم40 /2) الصــحيحة السلســلة يف األلبــاين وقــال
(4/ 09)". 
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 بن َوا،َِلةَ  عن، ال يرمى فيها بنجمباردة و اليلتها مرشقة سمحة طلقة ال حارة وأن ل -4

ة   ال ْلَجة  بَ  اْلَقْدرِ  َلْيَلةُ ": قاا وسلم عليه اهللَُّ صىل اهللَِّ رسوا عن اْلَْسَقعِ   َباِرَدة   َوال َحارَّ

ْمُس  َتْطُلعُ  َيْوَمَها َعالَمةِ  َوِمنْ  بنْجمٍ  فيها ُيْرَمى َوال  .( )"هلا ُشَعا َ  ال الشَّ

                              
 : حسن لغريه  ( )

وأبوموسى ( 19  رقم09 /4)ويف مسند الشاميني  (9  رقم29/  ) الكبري أخرجه الطرباين يف املعجم
 بن ِبْشرُ  حدثنا عبدالرمحن بن من طريقني عن ُسَلْيَمانُ (  9 /9الضعيفة- / 3)املديين يف جزء من األمايل 

 . عنه به  اأَلْسَقعِ  بن َواثَِلةَ  عن َمْكُحول   عن ََتِيم   بن َبكَّارِ  عن َعْون  
 وكالمها َتيم بن بكار عن عون بن بشر وفيه الكبري يف الطرباين رواه( :"09 / ) الزوائد قال اهليثمي يف جممع

 ".ضعيف
 (. 9 /9)وضعف إسناده األلباين يف السلسلة الضعيفة 

 : وله شواهد يرتقي هبا إىل احلسن لغريه إن شاء هللا منها 
ُلَع الشَّْمُس يف َصِبيَحِة يـَْوِمَها بـَْيَضاَء أََمارَتـَُها أَْن َتطْ :"ول اَّللَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص رسيف ليلة القدر قال بن َكْعب   ُأيَبي حديث 

 ".اَل ُشَعاَع هلا
 (.  03رقم2 2/ )أخرجه مسلم يف الصحيح 

 تصبح ابردة وال حارة ال طلقة ليلة:"  القدر ليلة وسلم يف عليه هللا النيب صلى عن عباس ابنوحديث 
 ".ضعيفة محراء يومها الشمس

وكذا (  42/ )ومن طريقه أبونعيم يف أخبار أصبهان ( 310 رقم49 ) سندأخرجه الطيالسي يف امل
( خمتصره-   )وأخرجه دمحم بن نصر املروزي يف قيام الليل (  39 رقم4  / )البيهقي يف شعب اإلميان 

 وهرام بن سلمة عن عن زمعة( 43 / )والعقيلي يف الضعفاء (  9  رقم   / )وابن خزمية يف الصحيح 
 . به  عنه عباس ابن عن عكرمة عن

 ". إن صح اخلرب فإن يف القلب من حفظ زمعة:" قال ابن خزمية 
 وفيه وغريه حبان ابن وثقه وهرام بن سلمة وفيه البزار رواه( :" 00 / ) الزوائد وقال اهليثمي يف جممع

 ".كالم
 (.94 /9)وضعف إسناده األلباين يف السلسلة الضعيفة 

َلةَ  أُرِيتُ  ُكْنتُ  ِإينيِ :"ال ق وسلم عليه هللا صلىعن النيب ديث جابر وح يتُـَها ُثَّ  اْلَقْدرِ  لَيـْ  اْلَعْشرِ  يِف  َوِهيَ  ُنسِي
 ََيْرُجَ  َحّتَّ  َشْيطَانـَُها ََيْرُجُ  ال َكَواِكبَـَها يـَْفَضحُ  َقَمرًا ِفيَها َكَأنَّ  اَبرَِدة   َوال َحارَّة   ال بـَْلَجة   طَْلَقة   َوِهيَ  اأَلَواِخرِ 
 ".َفْجُرَها

من ( 311 رقم 1/44) وعنه ابن حبان يف الصحيح( 90  رقم0  / )خزمية يف الصحيح  أخرجه ابن
 . هللا عبد بن جابر عن الزبري أيب عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد حدثنا سليمان بن طريق الفضيل

 (.92 /9)وضعف إسناده األلباين يف السلسلة الضعيفة 
َلةِ  أََماَرةَ  ِإنَّ  :" قال وسلم عليه هللا صلى اَّللَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  الصَّاِمتِ  بن ُعَباَدةَ وحديث   بـَْلَجة   َصاِفَية   أهنا اْلَقْدرِ  لَيـْ

 َوِإنَّ  ُتْصِبحَ  حّت فيها بِهِ  يرمي أَنْ  ِلَكوَْكب   حيَِل   َوالَ  َحرَّ  َوالَ  فيها بـَْردَ  الَ  َساِجَية   َساِكَنة   َساِطعاً  َقَمراً  فيها كان
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َلةَ  اْلَقَمرِ  ِمْثلَ  ُشَعاع   هلا ليس ُمْسَتوِيَةً  ََتْرُجُ  َصِبيَحتَـَها الشَّْمسَ  َأنَّ  إمارهتا  ََيْرُجَ  أَنْ  لِلشَّْيطَانِ  حيَِل   َوالَ  اْلَبْدرِ  لَيـْ
 ".يـَْوَمِئذ   َمَعَها

(  4 رقم09 /1)ومن طريقه الضياء املقدسي يف األحاديث املختارة ( 4  /2) أخرجه أمحد يف املسند
والطرباين يف مسند الشاميني ( خمتصره-   )نصر املروزي يف قيام الليل وأخرجه دمحم بن 

 الصَّاِمتِ  بن ُعَباَدةَ  عن َمْعَدانَ  بن َخاِلدِ  عن َسْعد   بن َبَِريُ  حدثين من طرق عن بَِقيَّةُ ( 9   رقم33 / )
 . عنه به

 معاوية مسعت قال مانسلي بن إسحاق حدثنا يوسف حدثين( 93 / ) والتاريخ وأخرجه الفسوي يف املعرفة
 . عنه به  أبيه عن الصامت بن عبادة بن دمحم عن الزهري عن حييي بن

 (. 9 /9)وضعف إسناده األلباين يف السلسلة الضعيفة 
َلةُ :" وسلم عليه هللا صلى النيب قال:  قالومرسل احلسن   ".ُشَعاع   هلا ليس مَشُْسَها َتْطُلعُ  مَسَْحة   بـَْلَجة   اْلَقْدرِ  لَيـْ

من طريقني عن  (24 /0 )والثعليب يف التفسري ( 1301رقم 2 / ) خرجه ابن أيب شيبة يف املصنفأ
  .مرسالً  احلََْسنِ 

 (.94 /9)وضعف إسناده األلباين يف السلسلة الضعيفة 
 (. 240رقم 93/ )واحلديث قواه األلباين مبجموع الطرق يف صحيح جامع الصغري  
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 : اخلاَتة وأهم النتائج 

أمحد اهلل يف اخلتام عىل إنعامه عيل بإَتام هذا البح ، وتذليل الصعب منه، وتسيهيل احليزن، 

 : ئج وخالصة البح  وأسجل هنا أهم النتا

أمهية مجع الطرق لكشف علل احلدي ، واالعتبيار، وبييان ميا يقبيل التقيوي نيا ال  -

 . يقبله

جاء مرفوعًا من مخس طرق، وجياء موقوفيًا مين أربيع طيرق وإلييك بييان احلدي   -

 . درجا ا 

 : روى هذا احلدي  عن عائشة ريض اهلل عنها مجاعة 

 . ده صحيح لذاته وإسنا: عبداهلل بن بريدة اْلسلمي  -1

 . وإسناده ضعيف؛ لشذوذه : سليامن بن بريدة اْلسلمي   -3

 .وهذه الرواية وهم : أبوعثامن النهدي   -4

 . وإسناده ضعيف : واصل أو أبو واصل   -3

 . وهذه الرواية وهم : بريدة اْلسلمي  -5

 وجاء مرفوعًا من حدي  أيب سعيد اخلدري ولكن ال يفرح به؛ لشدة ضعفه، وْلنه

 .س فيه ختصيا  ليلة القدر بالذكر الوارد ليف عام

 : وأما املوقوف 

 : فقد رواه عن عائشة ريض اهلل عنها مجاعة 

 . وإسناده صحيح لذاته :  أ ي رشيح بن هاين

 . وإسناده صحيح لذاته :  ب ي عبداهلل بن بريدة اْلسلمي

 . وإسناده ضعيف :  ج ي مرسوق

 . وإسناده ضعيف :  د ي احلسن البرصي
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 . حلدي  صححه مجاعة من أهل العلم منهم الرتمذي واحلاكم والنووي واْللباينوا -

 . إذا صح السند فالواجب التسليم للمتن وعدم معارضته بالعقل  -

أن اْلحادي  إذا صحت يعمل ذا مجيعًا ويعطى كيل حيدي  وجهيه، وال يرضيب  -

 . بعضها ببعض

 . ي  عائشةمدرجة يف الرواية وال أصل هلا يف حد( كريم)أن لفظة  -

أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي ( إن وافقت)أن معنى قوا عائشة ريض اهلل عنها  -

كيام قاليه  قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر يف نفس اْلمر وإن مل يعلم هيو ذليك

 . العراقي، فال يلزم منه العلم بليلة القدر 

بد املسيلم حتيري ليلية القيدر أن لليلة القدر أمارا  وعالما  ختتا ذا، يمكن للع -

 . عن طريقها 

 

بتتبييع اْلحادييي  النبوييية الييواردة يف ليليية القييدر، وَتييييز الصييحيح ميين : وأويص

 . الضعيف، والتنبيه عىل العالما  التي مل يرد فيها دليل باخلصوص 

 

 . وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 

 . واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 كتبه

 أمحد بن عمر بن سامل بازموا

 اْلستاذ املساعد بجامعة أم القرى
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 كشاف 

 املصادر واملراجع
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   املصادر واملراجع

 .السنن للرتمذي نسخة الكروخي : خمطوطة  - 
عادل بن سعد، : هـ، حتقيق140إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة، ألمحد بن أيب بكر البوصريي ت - 

 .الرايض –هـ، مكتبة الرشد 9 4 والسيد بن حممود، الطبعة األوىل عام 
عبدامللك بن دهيش، الطبعة : حتقيق مد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي املقدسي، حملاألحاديث املختارة،  - 

 .مكة املكرمة  -مكتبة النهضة احلديثة هـ، 0 4 األوىل عام 
 . املنصورة –ي الوادعي، الطبعة الثانية، مكتبة ابن عباس أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ملقبل بن هاد -4

. شعيب األرانؤوط : عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ، حتقيق ل : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  -2
 . بريوت  -مؤسسة الرسالة . هـ  4  -هـ401 الطبعة األوىل 

دمحم : هـ، حتقيق3 1 بكر بن احلسني املراغي تأربعون حديثاً عن أربعني شيخاً من عوايل اجمليزين، أليب -3
 . السعودية  –هـ، مكتبة التوبة 0 4 احلافظ، طبعة عام 

علي الشرجبي، قاسم النوري، الطبعة األوىل : هـ، حتقيق 303األذكار، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي ت  -0
 .  هـ 4 4 عام 

الطبعة األوىل . عبدهللا بن دمحم احلاشدي : ، حتقيق  األمساء والصفات ، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي -1
 . جدة  -مكتبة السوادي . هـ   4 

حممود حسن نصار ، الطبعة األوىل عام هـ ، دار : أطراف الغرائب واألفراد حملمد بن طاهر املقدسي ، حتقيق  -9
 . بريوت  –الكتب العلمية 

حتقيق عمر بن :  الشافعي  ابن عساكر أليب القاسم علي بن احلسني بن هبة هللا: اتريخ دمشق  -0 
   .هـ 2 4 غرامة العمروي ، دار الفكر ، بريوت ، الطبعة األوىل 

 -مكتبة اخلاجني ، هـ 9  الطبعة األوىل . ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي  ،اتريخ بغداد  -  
 .القاهرة

مطبعة دار . م  910 -م994 الطبعة األوىل . حملمد بن إمساعيل البخاري : التاريخ الكبري  -  
 .بريوت -تصوير دار الكتب العلمية . اهلند  -املعارف العثمانية 

 403 األوىل : كوركيس عواد ،، الطبعة: سلم بن سهل الرزاز الواسطي، حتقيقألاتريخ واسط،  -  
 .بريوت  -عامل الكتب : دار النشرعام، 

الصمد عبد: حتقيق . املزي  ن عبدالرمحنأليب احلجاج يوسف ب: حتفة األشراف مبعرفة األطراف  -4 
 اهلند –بريوت ، والدار القيمة  -. املكتب اإلسالمي . هـ  40 الطبعة الثانية . شرف الدين 
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 –دار الكتب العلمية الطبعة األوىل،  أبو عبد هللا مشس الدين دمحم الذهيب،: تذكرة احلفاظ، أتليف -2 
 .بريوت

أمين بن :  بن الفضل األصبهاين  التيمي ، حتقيق أليب القاسم إمساعيل بن دمحم: الرتغيب والرتهيب  -3 
 . دار احلديث ـ القاهرة . م  99 /هـ4 4 الطبعة األوىل . صاحل بن شعبان 

تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس أليب الفضل أمحد بن علي ابن حجر الشافعي  -0 
 . هـ ، السعودية   4 وىل عام أمحد بن علي املباركي ، الطبعة األ: هـ حتقيق 12العسقالين ت

 .طبعة دار املعرفة ـ بريوت . هـ 004تمساعيل بن عمر بن كثري  ، إلتفسري القرآن العظيم  -1 
صغري الباكستاين : حتقيق  هـ 12تابن حجر العسقالين أليب الفضل أمحد بن : تقريب التهذيب  -9 

 .هـ 3 4 األوىل الطبعة . دار العاصمة ـ الرايض . 
كمال : دمحم بن عبد الغين البغدادي أبو بكر، حتقيق: فة رواة السنن واملسانيد، أتليفالتقييد ملعر  -0 

  .بريوت  -دار الكتب العلمية هـ، 401 عام األوىل : الطبعة ،يوسف احلوت
. أليب عمر يوسف بن عبد هللا القرطيب  ابن عبد الرب : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -  

 .الطبعة األوىل . من العلماء بوزارة األوقاف ـ يف اململكة املغربية هيئة : حتقيق 
بشار عواد : حتقيق. أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي : هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  -  

 .بريوت -مؤسسة الرسالة . هـ   4 هـ ـ  40 الطبعة الثانية . معروف 
: حتقيق الدين دمحم بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي، مشس: تنقيح حتقيق أحاديث التعليق ، أتليف -  

 . بريوت –، دار الكتب العلمية م991 عام  األوىل: أمين صاحل شعبان ، الطبعة
أليب عبد هللا دمحم ابن إسحاق بن : التوحيد ومعرفة أمساء هللا عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرد  -4 

طبع . هـ   4 الطبعة األوىل سنة . لي بن دمحم بن انصر الفقيهي الدكتور ع: حتقيق . دمحم بن حيىي بن منده 
 اجلامعة اإلسالمية  ابملدينة املنورة

الطبعة . الدكتور دمحم عبد املعيد خان: حتت مراقبة . أليب حامت دمحم بن حبان البسيت : الثقات  -2 
 . مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ـ اهلند.   40 هـ ـ  9  األوىل 

حتقيق . لصالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي العالئي: مع التحصيل يف أحكام املراسيل جا -3 
 . بريوت -مكتبة النهضة احلديثة . عامل الكتب . هـ 400 الطبعة الثانية . محدي عبد اجمليد السلفي : 

دار : نشرأبو عبد هللا دمحم بن أمحد األنصاري القرطيب، دار ال: اجلامع ألحكام القرآن، أتليف -0 
 .القاهرة –الشعب 

أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي أبو : اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أتليف -1 
 .الرايض  -مكتبة املعارف هـ،  40 ، طبعة عام حممود الطحان. د: بكر، حتقيق

 بن عيسى أليب عيسى دمحم: اجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل  -9 
تصوير دار . أمحد دمحم شاكر ، ودمحم فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض : حتقيق . بن سورة الرتمذي 

 . بريوت -إحياء الرتاث العريب 
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الطبعة األوىل . هـ 0  ت أليب دمحم عبد الرمحن بن دمحم بن إدريس ابن أيب حامت : اجلرح والتعديل  -0 
 . بريوت -تصوير دار إحياء الرتاث العريب . عارف العثمانية ـ اهلندمطبعة جملس دائرة امل. هـ  0  

هـ ، مطبعة جملس دائرة 44  اجلوهر النقي على سنن البيهقي البن الرتكماين، الطبعة األوىل  -  
 . اهلند  -املعارف النظامية 

 عام دمحم سعيد البخاري ، الطبعة األوىل: هـ حتقيق30 ألمحد بن سليمان الطرباين تالدعاء  -  
 .بريوت –دار البشائر  ،هـ400 

بدر البدر، الطبعة األوىل عام : هـ، حتقيق 421الدعوات الكبري، ألمحد بن احلسني البيهقي ت -  
 . الكويت  –هـ، منشورات مركز املخطوطات والرتاث والواثئق 4 4 

. ديررنغ سفن : نشره. هـ 0 4ت هللا األصبهاين  أليب نعيم أمحد بن عبد ،ذكر أخبار أصبهان  -4 
 .هـ402 ير الدار العلمية ـ اهلند تصو . م 4 9 هـ ـ   9 يريل ، ليدن

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، حملمد انصر الدين األلباين، الطبعة األوىل  -2 
 . الرايض  –هـ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع   4 عام 

مة، حملمد انصر الدين األلباين، الطبعة األوىل عام سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيء يف األ -3 
 . الرايض  –هـ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع   4 

هـ 400 ، فواز زمريل وخالد العلمي ، الطبعة األوىل عام لعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي  ،السنن  -0 
  .القاهرة  –، دار الراين 

 . ابكستان  –حديث أكادمي هـ ، 13 تلعلي بن عمر الدارقطين : السنن  -1 

دمحم ضياء الرمحن األعظمي، : هـ، حتقيق 421السنن الصغرى، ألمحد بن احلسني البيهقي ت  -9 
 . الرايض  –هـ، مكتبة الرشد   4  –الطبعة األوىل 

 . دمحم فؤاد عبد الباقي وتصوير دار الفكر : حتقيق . حملمد بن يزيد القزويين ابن ماجه : السنن  -40
هـ ، مطبعة 44  ، الطبعة األوىل هـ 421تأليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : ى السنن الكرب  - 4

 . اهلند  -جملس دائرة املعارف النظامية 
. دكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي : حتقيق . ألمحد بن شعيب النسائي  ،السنن الكربى  - 4

 . بريوت -دار الكتب العلمية . هـ   4 الطبعة األوىل 
الطبعة األوىل  . عزت عبيد الدعاس ، وعادل السيد : حتقيق . أليب داود السجستاين  السنن - 4

 . بريوت -دار احلديث . هـ 11  

شعيب األرانؤوط وغريه ، مؤسسة : هـ ، حتقيق 041سري أعالم النبالء ، دمحم بن أمحد الذهيب ت  -44
 .هـ 4 4 بريوت ، الطبعة العاشرة عام  –الرسالة 

هـ، دار ابن 4 4 ى زاد املستقنع حملمد بن صاحل العثيمني، الطبعة األوىل عامالشرح املمتع عل -42
 . السعودية –اجلوزي 
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هـ 0 4 الطبعة األوىل . دمحم زغلول : حتقيق . أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : شعب اإلميان  -43
 .بريوت  -دار الكتب العلمية . 

هـ، املكتب 401 األلباين، الطبعة الثالثة عام  صحيح اجلامع الصغري وزايدته، حملمد انصر الدين -40
 . بريوت –اإلسالمي 

الطبعة . الدكتور دمحم مصطفى األعظمي : حتقيق. صحيح ابن خزمية دمحم بن إسحاق بن خزمية   -41
 . بريوت -املكتب اإلسالمي . األوىل 

بعة السلفية ـ دار مع شرحه فتح الباري ، ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي، مصورة الط: صحيح البخاري  -49
 . بريوت -املعرفة 

 إحياء دار: النشر الباقي، دار عبد فؤاد دمحم: حتقيق النيسابوري، احلجاج بن ملسلم مسلم، صحيح -20
 .بريوت – العريب الرتاث

الطبعة األوىل . الدكتور عبد املعطي قلعجي : حتقيق. أليب جعفر دمحم بن عمرو العقيلي : الضعفاء  - 2
 .العلمية ـ بريوت  هـ  دار الكتب404 

هـ ،   4 هـ ، طبعة عام 103طرح التثريب يف شرح التقريب ، لزين الدين عبد الرحيم العراقي ت - 2
 .بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب 

هـ من أصول كتب الشيخ أيب احلسني املبارك بن 203الطيورايت من انتخاب أيب طاهر السلفي ت - 2
هـ ، دار   4 مأموانلصاغرجي ودمحم اخلادر ، الطبعة األوىل عام : هـ ، حتقيق 200عبد اجلبار الطيوري ت

 .بريوت  –البشائر 
هـ، 0 4 دمحم الباسي، الطبعة األوىل عام : هـ، حتقيق 12 ت للدارقطين علي بن عمر: العلل  -24

 . دار ابن اجلوزي السعودية

محدي السلفي، الطبعة : يق عمل اليوم والليلة، ألمحد بن دمحم الدينوري املعروف اببن السين ، حتق -22
 . بريوت  –هـ، مؤسسة الكتب الثقافية 401 األوىل عام 

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين :  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، اسم املؤلف -23
 .حمب الدين اخلطيب: بريوت ، حتقيق  -دار املعرفة : ، دار النشر   12: الشافعي الوفاة

هـ، دار إحياء الرتاث 020 ة على األذكار النواوية، حملمد بن عالان لصديقي تالفتوحات الرابني -20
 . بريوت -العريب 

هـ مكتبة 0 4 الطبعة األوىل . عدانن عبد الرمحن القيسي : حتقيق. للبيهقي : فضائل األوقات  -21
 .املنارة ـ مكة 

اجلزائري، الطبعة  عمار: هـ، حتقيق 300فضائل رمضان، لعبدالغين بن عبدالواحد املقدسي ت  -29
 .الرايض –هـ، دار ابن حزم للنشر والتوزيع 0 4 األوىل عام 

: هـ، حتقيق 41 الفوائد والزهد والرقائق واملراثي، جلعفر بن دمحم البغدادي املعروف ابخللدي ت -30
 .طنطا  –هـ، دار الصحابة للرتاث 409 جمدي السيد، الطبعة األوىل عام 
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: حتقيق. هـ24 تللحافظ أيب بكر دمحم بن عبد هللا إبراهيم الشافعي : ت لغيالنياالفوائد املعروفة اب - 3
 .م دار ابن اجلوزي 990 هـ ـ 0 4 الطبعة األوىل . حلمي كامل أسعد عبد اهلادي

هـ، الطبعة 142هـ، اختصره أمحد بن علي املقريزي ت94 قيام الليل، حملمد بن نصر املرزي ت - 3
 . بريوت –ب هـ، دار عامل الكت 40 الثانية عام 

حيىي خمتار غزاوي ، : هـ ، حتقيق 32 الكامل يف ضعفاء الرجال ، لعبد هللا بن عدي اجلرجاين ت  - 3
 .هـ 409 بريوت ، الطبعة الثالثة  –دار الفكر 

دار : هـ،   4 الطبعة األوىل عام محد بن دمحم بن إبراهيم الثعليب النيسابوري، ألالكشف والبيان ،  -34
 .لبنان  -بريوت  - إحياء الرتاث العريب

حتقيق . أليب الربكات دمحم بن أمحد  ابن الكيال : الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة  -32
 . بريوت  -دار املأمون . ـ  الطبعة األوىل . عبد القيوم عبد رب النيب : 

لفتاح عبدا: هـ، حتقيق  12لسان امليزان، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت  -33
 . حلب  –هـ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية   4 أبوغدة، الطبعة األوىل عام 

حسام الدين القدسي : هـ ، حتقيق 100جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، لعلي بن أيب بكر اهليثمي ت -30
 . هـ ، مكتبة القدسي 4 4 ، طبعة عام 

لرمحن بن ودمحم بن قاسم العاصمي عبدا: مجع وترتيب : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  -31
 .الطبعة ؟ طبع حتت إشراف الرائسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني  -مبساعدة ابنه دمحم  -النجدي احلنبلي 

: هـ ، حتقيق 103حمجة القرب إىل حمبة العرب ، أليب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي ت -39
 . الرايض  –هـ ، دار العاصمة 0 4 عبد العزيز الزير ، الطبعة األوىل عام 

هـ، حتقيق يوسف املرعشلي وغريه، 044احملرر يف احلديث، حملمد بن أمحد بن عبداهلادي ت  -00
 . بريوت  –هـ، دار املعرفة 402 الطبعة األوىل عام 

أمحد : هـ، حتقيق 402املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل حملمد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري ت  - 0
 . بريوت  –هـ، دار ابن حزم   4 لطبعة األوىل السلوم، ا

الدكتور فضل الرمحن دين دمحم : حتقيق. برواية ابنه أيب الفضل صاحل : مسائل اإلمام أمحد بن حنبل  - 0
 .هـ الدار العلمية ـ اهلند 401 الطبعة األوىل . 

عام الطبعة األوىل . هللا احلاكم النيسابوري  هللا دمحم بن عبد أليب عبد: املستدرك على الصحيحني  - 0
 .تصوير دار املعرفة . هـ دائرة املعارف العثمانية ـ اهلند 4   

    .بريوت  -تصوير دار املعرفة . أليب داود سليمان بن داود بن اجلارود  الطيالسي : املسند  -04
الطبعة األوىل . حسني األسد : حتقيق. أليب يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي : املسند  -02

 .هـ دار املأمون للرتاث ـ دمشق 404 
هـ   4 عبد الغفور البلوشي ، الطبعة األوىل عام : هـ ، حتقيق 1  مسند إسحاق بن راهوية ت  -03

 . املدينة النبوية  –، دار اإلميان 
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الطبعة . الدكتور حمفوظ الرمحن زين هللا : حتقيق محد بن عمرو بن عبد اخلالق العتكيألمسند البزار  -00
 . املدينة املنورة  -هـ مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق ، مكتبة العلوم واحلكم 409 األوىل 

محدي عبد اجمليد : حتقيق. أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب  الطرباين : مسند الشاميني  -01
 . بريوت -هـ مؤسسة الرسالة 409 الطبعة األوىل . السلفي 

 . هـ القاهرة     األوىل  أ الطبعة:املسند لإلمام أمحد بن دمحم بن حنبل  -09

محدي عبد اجمليد السلفي، الطبعة : حتقيق. للقاضي دمحم بن سالمة القضاعي : مسند الشهاب  -10
 . بريوت -هـ مؤسسة الرسالة 402 األوىل 

هـ،   4 هـ، حتقيق عمر تدمري، الطبعة األوىل عام  00مشيخة شرف الدين اليونيين ت  - 1
 . بريوت –املكتبة العصرية 

أليب بكر عبدهللا بن دمحم بن إبراهيم بن عثمان العبسي  ابن أيب : يف األحاديث واآلاثر  املصنف - 1
 . بريوت -هـ دار التاج 409 الطبعة األوىل . تقدمي وضبط كمال يوسف احلوت . شيبة 

: ، له عدة طبعات ، األوىل هـ 30 لطرباين تيب القاسم سليمان بن أمحد ااملعجم األوسط أل - 1
 . هـ 3 4 الطبعة األوىل . دار احلرمني. ط. عوض وزمالئه طارق : حتقيق

دمحم شكور حممود : حتقيق. مع َترجيه الروض الداين. أليب القاسم أمحد الطرباين : املعجم الصغري -14
 .بريوت ، دار عمار ـ عمان . هـ املكتب اإلسالمي 402 الطبعة األوىل . احلاج أمرير 

 محدي عبد اجمليد السلفي: حتقيق. سليمان بن أمحد الطرباين  للحافظ أيب القاسم: املعجم الكبري  -12
وطبعت قطعة من اجلزء الثالث عشر ، حتقيق محدي  .هـ الدار العربية للطباعة ـ بغداد 9   الطبعة األوىل . 

 .الرايض  –هـ ، دار الصميعي 2 4 السلفي أيضاً ، الطبعة األوىل عام 
هـ مكتبة 401 الطبعة األوىل . دمحم احلبيب اهليلة . د: حتقيق. للذهيب : املعجم املختص ابحملدثني  -13

 .الصديق ـ الطائف 
. السيد معظم حسني : حتقيق . مد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري حمل: عرفة علوم احلديث م -10

 . املكتبة العلمية ، ابملدنية املنورة . هـ 90  الطبعة الثانية 
. أكرم ضياء العمري . د: حتقيق . بن سفيان الفسوي  أليب يوسف يعقوب: املعرفة والتاريخ  -11

 .املدينة املنورة  -مكتبة الدار . هـ 0 4 الطبعة األوىل 
، نور الدين عرت : حتقيق . هـ 041تلإلمام دمحم بن أمحد بن عثمان الذهيب : املغين يف الضعفاء  -19

 . قطر  –دار إحياء الرتاث اإلسالمي 
دمحم البقاعي، الطبعة األوىل : هـ، حتقيق 203، ألمحد بن دمحم السلفي تالوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز -90

 .بريوت –هـ، دار الغرب اإلسالمي   4 عام 
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 الصفحة املوضو 

 3-1 املقدمة 

 1 سبب اختيار البح  

 3 تسمية البح 

 3 املنهج املتبع يف كتابة البح  

 3 خطة البح  

 3-4 ة إدارك العلة كيفي: َتهيد 

 11-6 طرق حدي  عائشة املرفوعة : املطلب اْلوا 

 10-6 رواية عبداهلل بن بريدة عن عائشة 

 9 يف احلدي ( كريم)تنبيه عىل عدم صحة زيادة 

 14-11 رواية سليامن بن بريدة عن عائشة 

 15-13 رواية أيب عثامن النهدي عن عائشة 

 16 رواية واصل عن عائشة 

 18 ية بريدة عن عائشة روا

 11 . حدي  أيب سعيد اخلدري : فائدة 

 34-30 طرق أ،ر عائشة املوقوفة: املطلب الثاين 

 30 رواية عبداهلل بن بريدة عن عائشة 

 31 رواية رشيح بن هانئ عن عائشة 

 33 رواية مرسوق عن عائشة

 34 رواية احلسن البرصي عن عائشة

 40-35 ي  مع اإلجابة عن إعالا متنهحكم احلد: املطلب الثال  

 43-41 أهم النتائج والتوصية: اخلاَتة 

 49-43 كشاف املصادر واملراجع

 31 فهرس املوضوعا  

 


