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 اخلالصة:

تناول بحثي هذا أحاديث فضائل األزمنة في ضوء السنة النبوية المطهرة فضًلا عن ذكر أدلتها في الكتاب العزيز وقد تلخص هذا البحث      
 بمقدمته ومبحثين وخاتمة ذكرت بها أهم النتائج التي توصلت إليها من خًلل بحثي المتواضع هذا وأسأل هللا السداد والتوفيق.  

Conclusion : 

My research dealt with the hadiths of the virtues of the times in light of the purified Sunnah of the Prophet, 

in addition to mentioning their evidence in the dear book. 

 املقدمة:
 سبحانه وتعالى قد فاضل بين األمكنة ولم يساِو  فإن هللا  الحمد هلل والصًلة والسًلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:      
وجعلها حراماا لحكمة وفضل بيت المقدس على غيره   ملسو هيلع هللا ىلص, ففضل بعضها على بعض فجعل مكة خير بقاع األرض وفضل مدينة رسول هللا  بينها

من األماكن, وكما فاضل هللا تعالى بين األمكنة فإنه سبحانه وتعالى قد فاضل بين األزمنة كذلك, ففضل بعض الشهور على بعض, حيث  
 عرفة خير أيام السنة. جعل رمضان أفضل من غيره, وفضل بعض األيام على بعض فجعل يوم الجمعة خير أيام األسبوع, وجعل أيام

 وبحثي المتواضع هذا يفصل فضائل هذه األزمنة في ضوء الشريعة اإلسًلمية, وقد اقتضت طبيعة البحث الخطة اآلتية:
 المقدمة: وقد تكلمت فيها عن أهمية وفضل الزمان مستدالا لذلك من الكتاب والسنة. 

 ة الذي تضمن مطلبين: والمبحث األول: فضائل األزمنة وأدلة ذلك من الكتاب والسن
ا.   المطلب األول: تعريف األزمنة لغة واصطًلحا
 المطلب الثاني: أدلة فضائل األزمنة من القرآن. 

 والمبحث الثاني: األحاديث الواردة في فضائل األزمنة في السنة النبوية والذي تضمن ستة مطالب وكما يأتي: 
 المطلب األول: فضل العشر األواخر من رمضان. 

 ثاني: فضل يوم عرفة ويوم الجمعة. المطلب 
 المطلب الثالث: فضل الصحة والفراغ. 

 المطلب الرابع: فضل جوف الليل اآلخر.
 المطلب الخامس: فضل أول النهار.
 المطلب السادس: فضل يوم النحر.

وعلى  والخاتمة: التي ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث داعياا المولى عز وجل التوفيق والسداد وصلى هللا على سيدنا محمد  
 آله وصحبه وسلم تسليماا كثيرا. 

 فضائل األزمنة وأدلة ذلك من القرآن الكريم والسنة: ملبحث األولا

 صطالحا:ف األزمنة لغة واياملطلب األول: تعر
الزمن والزمان العصر ، والجمع أزمن وأزمان    ,األزمن جمع زمن : الزمن والزمان : اسم لقليل الوقت وكثيره ، وفي المحكم  :أألغةأأزمنةأالأ

 . (1)وأزمنة
والزمان والدهر واحد، ويفرق بينهما، فالزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة والية الرجل وما أشبه، ويقع على  ,العصر الزمان:

والزمان مدة قابلة    ,جميع الدهر وعلى بعضه، ويقال: زمان الورد والرطب، وزمان الحر والبرد، ويكون شهرين إلى ستة أشهر، والدهر ال ينقطع
 .(2) ق على الوقت القليل والكثير أزمنة وأزمنللقسمة ولهذا يطل

مين، تريد بذلك تراخي الوقت،  ز ولقيته ذات ال  ,: الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيره، ويجمع على أزمان وأزمنة وأزمن  اصطالحاأأزمنةأالأ
 .(3) كما يقال: لقيته ذات العويم، أي بين األعوام

 سالمية على فضائل األزمنة :املطلب الثاني : أدلة من الشريعة اإل

أأدلةأمنأالقرآنأالكريم:أأ
َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ْنُكُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِم  قال تعالى:  -1

   (185)سورة القرة: . ى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونُأَخَر ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَلا ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروا اللََّه َعَل
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ُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفَلا َتْظِلُموا ِفيِهنَّ َأْنُفَسُكْم َوَقاِتُلوا ُهوِر ِعْنَد اللَِّه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللَِّه َيْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحِإنَّ ِعدََّة الشُّ  قال تعالى:  -۲

    ( 36)سورة التوبة:  .َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنَياْلُمْشِرِكنَي َكافًَّة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم 
   ( ۲-1)سورة الفجر:  .( َوَلَياٍل َعْشٍر1َواْلَفْجِر )قال تعالى:  -3
   (203)سورة البقرة:  .َمْعُدوَداٍت َواْذُكُروا اللََّه ِفي َأيَّاٍم قال تعالى: -4
 . (5- 3)سورة القدر:   ( َسَلاٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر4( َتَنزَُّل اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر )3َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر ) قال تعالى: -5

 الدلةأمنأالسنةأالنبوية:أ
ِ ِمْن َيْوِم اأْلَْضَحى َوَيْوِم اْلِفْطِر، : »ِإنَّ َيْوَم اْلُجُمَعِة قال النبي  -1 ِ، َوُهَو أَْعَظُم ِعْنَد َّللاَّ ِفيِه َخْمُس ِخًَلٍل، َخَلَق َسيِ ُد اأْلَيَّاِم، َوأَْعَظُمَها ِعْنَد َّللاَّ

ِفيِه َساَعٌة اَل َيْسَأُل َّللاََّ ِفيَها اْلَعْبُد َشْيئاا ِإالَّ أَْعَطاُه، َما َلْم َيْسَأْل َحَراماا، َوِفيِه َّللاَُّ ِفيِه آَدَم، َوأَْهَبَط َّللاَُّ ِفيِه آَدَم ِإَلى اأْلَْرِض، َوِفيِه َتَوفَّى َّللاَُّ آَدَم، وَ 
اَعُة، َما ِمْن َمَلٍك ُمَقرٍَّب، َواَل َسَماٍء، َواَل َأْرٍض، َواَل ِرَياٍح، َواَل ِجَباٍل، َواَل َبْحٍر، ِإالَّ   . (4) ْقَن ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة« َوُهنَّ ُيْشفِ َتُقوُم السَّ

ْسًَلِم، َوِهَي َأيَّاُم َأْكٍل َوُشرْ  :قال رسول هللا  -2  .(5) ٍب«»ِإنَّ َيْوَم َعَرَفَة َوَيْوَم النَّْحِر َوَأيَّاَم التَّْشِريِق ِعيُدَنا أَْهَل اإْلِ
ًَلِة بَ  -3 َياِم َبْعَد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل : »َأْفَضُل الصَّ ْعَد اْلَمْفُروَضِة َصًَلُة اللَّْيِل ، َوَأْفَضُل الصِ 

َم«  . (6)َرَمَضاَن َشْهُر هللِا الَِّذي َتْدُعوَنُه اْلُمَحرَّ
 األحاديث الواردة يف فضائل األزمنة يف السنة النبوية املبحث الثاني

 املطلب األول : فضل العشر األواخر من رمضان:
ا َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َقاَل ِإْسَحاُق:  :مسلم  اإلمام  قال ، َواْبُن َأِبي ُعَمَر، َجِميعا َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَحْنَظِليُّ َأْخَبَرَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َأِبي    َحدَّ

 َعْنَها، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، »ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر، َأْحَيا  َيْعُفوٍر، َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُصَبْيٍح، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ 
   .اللَّْيَل، َوَأْيَقَظ أَْهَلُه، َوَجدَّ َوَشدَّ اْلِمْئَزَر«

أ.(9) ابن ماجهو ، (8)النسائيو واللفظ له،  (7)رواه مسلمتخريجأالحديثأ:أ
أتراجمأرجالأالسند:أ

هللا بن غالب بن الوارث بن عبيد  اسحاق بن ابراهيم الحنضلى: وهو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم بن عبدهللا بن مضر بن عبيد_ 1
ي حاتم الرازي واحمد  , وذكر ابن حجر توثيق األئمة له كأب(10) , وثقه النسائي ونعيم بن حمادهللا بن عطية بن مره بن كعب المروزي النيسابوري 

 .(11)بن سلمة
، وقيل : أن أبا عمر   ةابو عبدهللا المكي ، وقد ينسب إلى جده ، نزيل مك  ظدني الحافعبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر الأابن    -۲

 .(14), ووثقه اإلمام احمد(13), قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: رجل صدوق (12) ىكنية ابيه يحي
ابن عيينة : هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران واسم أبي عمران ميمون مولی محمد بن مزاحم الهًللي اخي الضحاك المفسر ابو محمد  - 3

, ونقل ابن حجر (16), قال عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عيينه من أعلم الناس بحديث الحجاز(15)الكوفي ثرا المكي االمام شيخ االسًلم
 . (17) م الشافعي وابن وهب لهتوثيق اإلما

, (18)الصغير  الكوفي  يعفور  ابو  ،  السلمي  ويقال  ،  البكائي  العامري   الثعلبي  صفية  ابي  ابن  نسطاس  بن  عبيد  بن  عبدالرحمن  هو:  يعفور  أبو -4
 . (20), وذكره ابن حبان في كتابه الثقات(19)وثقه اإلمام أحمد وابن معين

, قال أبو  (21)لی همدان ، وقيل مولى ال سعيد بن العاص القريشيمو   العطار  الكوفي  موالهم  الحمداني   الضحى  ابو:  صبيح  بن   مسلم   -5
 .(23), ووثقه ابن معين(22) زرعة: كوفي ثقة

بن االجدع وهو لقب عبدالرحمن بن مالك بن أمية بن عبدهللا بن مرة بن سليمان بن معمر بن ا  :مسروق : مسروق بن عبدالرحمن ويقال  -6
 .(26), ونقل ابن أبي حاتم توثيق ابن معين له(25), ذكره ابن حبان في كتابه الثقات(24)مداني الكوفي كنيته أبو عائشةهرث الالحا

 (.  6، 5، 4،  3فيه أربع رواة من الكوفة ) لطائفأاإلسناد:
 في صحيح مسلم.  لورردهالحديث صحيح  حكمأالحديثأ:
األفضل قوم إذا حاربوا    :احدهما : أنه اعتزل النساء فكني عن ذلك بشد المئزر قال  ة,المئزر: فيه وجهان ذكرهما ابن قتيب  شد    غريبأالحديثأ:

 شدوا مأزرهم ... عن النساء ولو باتت بأظهار. 
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 .(27)د في العبادة تقول قد شددت لهذا األمر مئزري اي جددت فيهج نه الأوالثاني : 
يجتهد و   وفي رواية: )كان رسول هللا    ,أهله وجد وشد المئزر(   ظإذا دخل العشر احيا الليل وايق  قولها: )كان رسول هللا    معنىأالحديثأ:

  اختلف العلماء في معنى )شد المئزر( فقيل : هو االجتهاد في العبادات زيادة على عادته    ,(28)يجتهد في غيره(  ال  في العشر األواخر ما 
 في غيره ومعناه : التشمير في العبادات ، يقال : شددت لهذا األمر مئزري ، أي : تشمرت له وتفرغت ، وقيل : هو كناية عن اعتزال النساء

هم للصًلة في  ظيقأهله ( أي :  أ   ظ) وايق  : استفرقه بالسحر في الصًلة وغيرها ، وقولها :   احياء الليل( أي)   لًلشتغال بالعبادات ، وقولها :
نه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر األواخر من رمضان ، واستحباب  أ  . ففي هذا الحديث :  ةالليل وجد في العبادة زيادة على العاد

  ا وليلتين والعشر ، ولهذا اتفقو   ةولم يقولوا بكراهية ليل  ام الليل كله، فمعناه : الدوام عليه ،واما قول صحابنا : يكره قي  ,بالعبادات  لياليهاحياء  
نما منعهن بعد ذلك لعارض وفيه أن  إكان أذن لهن و   نه  . وكذلك لصحة اعتكاف النساء أل(29)حياء ليلتي العيدين وغير ذلكإعلى استحباب  

فعند الشافعي واحمد    ,قال العلماء كافة فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك فيه خًلف للعلماء  ذنه وبهإالرجل منع زوجته من االعتكاف بغير  
 . (30) ةوداود منع زوجته ومملوكه واخرجهما من اعتكاف التطوع ومنعهما مالك ، وجوز ابو حنيفة اخراج المملوك دون الزوج 

 :أماأيستفادأمنأالحديث
صناف  أنواع الخيرات و أحياء لياليه بالعبادات ، أي يبالغ في  إمن العبادات في العشر األواخر من رمضان واستحباب    يستحب أن يزداد   - 1

 المبرات والعبادات.
يكونون   شد ماأ  اخاص فقد كانو   يصحابه ولهم فيها هدأو   ن العشر األواخر من شهر رمضان ذات أهمية خاصة للنبي  أ لى  إشارة  إفيه    -۲ 

احر   على الطاعة والعبادة والقيام والذكر فينبغي علينا االقتداء بهم. فيها  صا
ليلة   ا قال : ))تحرو  فيها طلب وتحري لليلة القدر في الوتر من العشر األواخر من رمضان ، عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  - 3

 . (31)القدر في الوتر من العشر األواخر من رمضان ((
ليدركهم من فضائل ليالي هذا الشهر الكريم فًل يقتصر العمل فيه على    اهلنا كما كان يفعل رسول هللا    ظوتعليم على أن نوقفيه حث    - 4
 نفسنا ونترك أهالينا نائمين. أ

قرب لنقاء أن  ن في اعتزال النساء في هذه العشر واالشتغال بالعبادة والطاعة فيه صفاء للنفس من الملذات والمشتهيات فتكو أ يدل على    -5
 .(32)أجواء المًلئكيةاأل ةزكى للنفس لمعانقأالقلب و 

 :املطلب الثاني : فضل يوم عرفة ويوم اجلمعة
َثَنا َأُبو اْلُعَمْيِس ، َأْخبَ        بَّاِح َسِمَع َجْعَفَر ْبَن َعْوٍن ، َحدَّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن الصَّ ُمْسِلٍم ، َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب َرَنا َقْيُس ْبُن  قال اإلمام البخاري : َحدَّ

ا َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َأنَّ َرُجًلا ِمَن اْلَيُهوِد َقاَل َلُه َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن آَيٌة ِفي ِكَتاِبُكْم َتْقرَ  ُؤوَنَها َلْو َعَلْيَنا َمْعَشَر اْلَيُهوِد َنَزَلْت اَلتََّخْذَنا َذِلَك اْلَيْوَم ِعيدا
يناا{ َقاَل ُعَمُر َقْد َعَرْفَنا َذِلَك اْلَيْوَم َواْلَمَكاَن الَِّذي َنَزَلْت ِفيِه َل َأيُّ آَيٍة َقاَل }اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسًَلَم دِ َقا

 .اِئٌم ِبَعَرَفَة َيْوَم ُجُمَعةَعَلى النَِّبيِ  صلى هللا عليه وسلم َوُهَو قَ 
أ. (34)النسائيو فظ له، لوال (33) رواه البخاري تخريجأالحديث:أ

  تراجمأرجالأالسندأ:
 . (35) بو علي الواسطي ثم البغدادي مات سنة تسع واربعين ومائتين في شهر ربيع االخر بيوم االثنينأالحسن بن الصباح بن محمد البزار ،    -1
  .(36) ن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزومي ابو عون الكوفيجعفر بن عون ب -۲
 . (37)كوفيالهللا بن عتبة بن عبدهللا بن مسعود اخو عبدالرحمن المسعودي  هللا ابو العميس وهو ابن عبد   ابو العميس: عتبه بن عبد -۳
 .(38)ابو عمرو الكوفي ، من قيس عيًلنة قيس بن مسلم الجدلي العدواني ، -4
طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هًلل بن عوف بن جشم بن نفر بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن اسلم بن احمس   -5

 .(39)وغزا في خًلفة أبي بكر هللا األحمسي البجلي الكوفي رأى النبي  ابو عبد
ري ، ابو اسحاق المعروف بكعب األحبار من ال ذي رعين ويقال : من ذي الكًلع ثم من بني ميتم  ع الحميتاليهودي: هو كعب بن ما   -6

 . (40)ادرك الجاهلية  :في خًلفة عمر بن الخطاب ويقال  :، واسلم في خًلفة أبي بكر الصديق ويقالادرك النبي    ,من مسلمة أهل الكتاب  وهو
 الحديث صحيح لروايته في صحيح البخاري وهللا اعلم .  حكمأالحديثأ:
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، بعد ان اتم نعمته على    سًلموشرائع اإل  حكام الدينأية  تم بهذه اآلأن هللا  ية عظيمة جديرة بأن يحتفل بيوم نزولها ، ألآهي    معنىأالحديثأ:
فيه ، واختار لهذه األمة دين االسًلم الحنيف ، وارتضاه لهم دون  المسلمين بالهداية والتوفيق ، وفتح البلد الحرام ، والقضاء على النفوذ الوثني  

قال  ( 85)سورة آل عمران:  َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِإْسَلاِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُهوقال تعالى : ( 19)سورة آل عمران:  ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اْلِإْسَلاُمسواه ، فقال : 
بجديد ،   وعرفنا المكان الذي نزلت فيه فأنت لم تأتِ   :يأالكريمة والمكان الذي نزلت فيه ،    ةيعمر : قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه اآل

يضا  أنه يوم عرفة وعيدا  أل  ، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة ، فأصبح ذلك اليوم عيداولم تنبهنا على شيء كنا نجهله فهي قد نزلت على النبي  
بذلك في رواية الطبراني حيث قال: وهما لنا عيدان ، وفي رواية اسحاق ان عمر    انه يوم الجمعة ، فاجتمع فيه عيدان ، كما جاء مصرحا أل

لك فقال: نزلت في يوم  هللا لنا عيد ، وروى ابن عباس رضي هللا عنه أن يهوديا سأله عن ذ الجمعة ويوم عرفة وكًلهما بحمد قال : نزلت يوم
، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة ، فقال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم ، والمكان الذي نزلت فيه على النبي    .  (41) عيدين يوم جمعة ويوم عرفة

هللا لنا عيد ، وعند الطبراني األوسط  وفي رواية الطبراني في تفسيره من رواية اسحاق بن قبيصه نزلت يوم الجمعة يوم عرفة ، وكًلهما بحمد
سناد حسن ، وأورده ابن عساكر إب: وهما لنا عيدان ، والرجل المبهم المذكور في الرواية هو : كعب االحبار ، كذا جاء مسمى في مسند مسدد  

في اول تاريخ دمشق من طريقة ، وهو في المعجم االوسط للطبراني من هذا الوجه، وكان سؤاله لعمر عن ذلك قبل أن يسلم ، ولعل سؤاله  
 .(42) ية األولى قالت اليهود ، وهللا اعلماكان في جماعة منهم ، ولذا قال في الرو 

أماأيستفادأمنأالحديثأ:أ
 ماع اليومين اللذين هما أفضل األيام .  اجت -1
 إنه اليوم الذي فيه ساعة محققة اإلجابة، وأكثر األقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع.   -۲
يوم عرفة بعرفة ، فيحصل من اجتماع إن فيه اجتماع الخًلئق من أقطار األرض للخطبة وصًلة الجمعة ، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة    -3

 المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما ال يحصل في يوم سواه. 
 إن يوم الجمعة يوم عيد ، ويوم عرفة يوم عيد ألهل عرفة ، فإذا اتفق عرفة يوم الجمعة فقد اتفق عيدان معا.   -4
 .لمؤمنين وإتمام نعمته عليهم كما تقدمإنه موافق ليوم إكمال هللا تعالى دينه لعباده ا -5

 املطلب الثالث : فضل الصحة والفراغ
َثَنا َصْفَواُن ْبُن ِعيَسى، عَ        َثَنا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلَعِظيِم اْلَعْنَبِريُّ َقاَل: َحدَّ ِ ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي  قال اإلمام ابن ماجه: َحدَّ ِهْنٍد، َعْن َأِبيِه،  ْن َعْبِد َّللاَّ

ُة، َواْلَفَراُغ«َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهمَ  حَّ  .ا َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، الصِ 
أتخريجأالحديثأ:أ

 .(45)، والترمذي (44) ابن ماجه )واللفظ له(و  ،(43)خرجه البخاري أ
  تراجمأرجالأالسندأ:

عن : احمد بن حنبل ، وابي الجواب االحوص بن جواب   روی   ,عباس بن عبد العظيم بن اسماعيل بن توبة العنبري ، ابو الفضل البصري   -1
روى عنه: البخاري تعليقا ، وابن ماجه  و   ,، واسحاق بن منور السلولي ، واألسود بن عامر الواسطي ، وشبابة بن سوار ، وصفوان بن عيسی

اسحاق بن ابراهيم بن اسماعيل البستي القاضي  ، وابو بكر احمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل ، وابو بكر احمد بن محمد بن هانئ األثرم ، و 
   .(46)، وبقي بن مخلد األندلسي

 . (47) قال عنه أبو حاتم: صدوق 
 . (48)وقال عنه النسائي: ثقة مأمون 

 . (49) قال عنه الذهبي: من حفاظ البصرة
 .(50) قال ابن حجر: ثقة حافظ من كبار الحادية عشر

روی عن: أسامة بن زيد الليثي ، وبردان بن أبي النضر ، وبسطام بن    ,الزهري ، أبو محمد البصري القاسمصفوان بن عيسى القرشي ،   -۲
روى عنه : إبراهيم بن محمد التيمي القاضي البصري ، و   , هللا بن سعيد بن ابي هند  بن يزيد الرحبي ، وعبد   مسلم ، وبشر بن رافع ، وثور

 . (51) ابت الجحري ، واحمد بن حنبل ، واحمد بن نصر النيسابوري المقرئ ، والعباس بن عبد العظيموأحمد بن ابراهيم الدورقي ، واحمد بن ث
 . (52)قال عنه محمد بن سعد : كان ثقة صالحا
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 .  (53) وقال أحمد بن صالح العجلي: بصري ثقة
 . (54)وقال الذهبي: وثق

 . (55)ثقة من التاسعة وقال ابن حجر:
روی عن : أبي أمامه أسعد بن سهل بن حنيف ،    ,هللا بن سعيد بن ابي هند الفزاري ، أبو بكر المدني ، مولى بني شمخ من فزارة  عبد  -3

روى عنه : إسماعيل  و   ,واسماعيل بن ابي حكيم، واسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، وبكير بن االشج، وعن والده سعيد بن ابي هند
 .  (56) انس بن عياض ، وبكر بن صدقة ، وابو االسود حميد بن سويد البصري ، وسابق البربري ، وصفوان بن عيسی بن جعفر ، وابو ضمرة

 . (57)قال عنه أحمد وابن معين : ثقة
 . (58) وقال عنه الذهبي : صدوق 

 .(59) وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم من السادسة
روی عن : حفص بن عاصم بن عمر بن    بن أبي هند ،   سعيد بن أبي هند الفزاري مولی سمرة بن جندب ، وهو والد عبد هللا بن سعيد  - 4

روى عنه : أسامة بن  و الخطاب ، وحميد بن عبد الرحمن الحميري ، وذكوان مولی عائشة ، وسعيد بن مرجانه ، وعبد هللا بن عباس الشخير، 
نه عبد هللا بن سعيد بن أبي هند ، وعبد هللا بن محمد بن أبي يحيى األسلمي ، وليث بن أبي سليم ، ومحمد بن اسحاق بن  زيد الليثي ، واب

 .  (60) يسار
 . (61)وقال عنه أحمد بن صالح العجلي : ثقة

 . (62)وقال عنه الذهبي : ثقة مشهور
 . (63) وقال ابن حجر : ثقة ، من الثًلثة ، أرسل عن أبي موسى

 ، وهللا أعلم . (64) بن حجراالحديث إسناده حسن ألجل عبد هللا بن سعيد بن أبي هند الفزاري ألنه صدوق كما قال عنه الحديثأ:أأحكم
مغبون خبر كثير وهو النقص في البيع أي هذان االمران إذا لم يستعمًل فيما ينبغي   :نعمتان مغبون فيهما كثير قال الكرماني شرحأالحديثأ:

فقد بيعا بنجس ال يحمد عاقبته فإن من صح بدنه وفرغ عن اشغاله واسباب معاشه وقصر في نيل الفضائل وشكر نعمة كفاية االرزاق فقد 
غبن بالسكون في البيع وبالحركة في الرأي أي هما رأس مال المكلف فينبغي  ال :وقال الطيبي .(65) خرة انتهىغبن كل الغبن في سوق تجارة اآل

وقال في المفاتيح مغبون أي ال يعملون في الصحة والفراغ من الصالحات بما ال    .(66) أن يعامل هللا فيهما بما يحبهما كيًل يغبن ويربح انتهى 
بقوله: )الصحة والفراغ نعمتان( ، تنبيه أمته على    . أراد  (67) ع اعمارهمن بالمرض واالشتغال فيندمون على تضيييحتاجون اليه حتى يتبدال

ا مؤنة العيش في الدنيا، فمن أنعم هللا عليه  فا مقدار عظيم نعمة هللا على عباده في الصحة والكفاية؛ ألن المرء ال يكون فارغا حتى يكون مكي 
يعلم العبد أن هللا تعالى خلق الخلق من غير ضرورة إليهم، وبدأهم بالنعم الجليلة  ن أن  ببهما فليحذر أن يغبنهما، ومما يستعان به على دفع الغ

عليهم بصحة األجسام وسًلمة العقول، وتضمن أرزاقهم وضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات   من غير استحقاق منهم لها، فمنَّ 
والباطنة، ويشكروه عليها بأحرف يسيرة، وجعل مدة طاعتهم في الدنيا منقضية وأمرهم أن يعبدوه ويعتبروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة  

 .(68) بانقضاء أعمارهم
  :دأمنأالحديثاأهمأماأيستف

 بسبب التغافل وعدم واالهتمام بشأنهما .  التنبيه على اهمية النعمتين التي يخسر فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ ، -1
الحث على استغًلل الوقت والطاقة والقوة والشباب في االعمال الصالحة ، وفي الحديث السابع الذين يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل اال    -2

 ظله وذكر : شاب نشأ في طاعة هللا.  
 . (11)سورة الضحى:   َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّْث : وقوله (7)سورة ابراهيم:  َأِزيَدنَُّكْمَلِئْن َشَكْرُتْم َلواجب الشكر تجاه النعم  ىالتنبيه عل -۳
فيه داللة على التفاوت في النعم ، فليس كل النعم سواء ، فنعمة االيمان ارفع ثم الخلق والحياة ثم األمن ثم  ذكر نعمتان فيهما الخسارة ،  -4

 . (69)أالمعيشة والصحة وهكذا
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِعْيَسى، َقاَل: َحدَّ   :املطلب الرابع : فضل جوف الليل اآلخر َثِني َمْعٌن قال اإلمام الترمذي : َحدَّ

َثِني ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبيٍب، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُأَماَمَة، َيُقوُل: َحدَّ  َثِني َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة، َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه  َقاَل: َحدَّ
اَعِة َفكُ  َوَسلََّم، َيُقوُل: َأْقَرُب َما َيُكوُن الرَّبُّ ِمَن الَعْبِد ِفي َجْوِف اللَّْيِل اآلِخِر، َفِإْن اْسَتَطْعَت َأْن َتُكونَ   ْن. ِممَّْن َيْذُكُر َّللاََّ ِفي ِتْلَك السَّ
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أ.(74)واللفظ له،والنسائي (73) ، والترمذي(72) ، وأبي داود(71)، وابن ماجة(70)أخرجه: مسلمتخريجأالحديثأ:أ
 ترجمةأرجالأالسندأ:

أبو محمد السمرقندي الحافظ ، من بني دارم بن مالك بن   عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي ، - 1
روی عن : ابراهيم بن المنذر الحزامي ، واحمد بن اسحاق الحضرمي، وأحمد بن الحجاج المروزي ، وأحمد بن    ,حنظلة بن زيد مناة بن تميم

وابراهيم بن أبي طالب النيسابوري ، واحمد بن    روى عنه : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ،و   حميد الكوفي ، وأحمد بن أبي شعيب الحراني،
 . (75)محمد بن الفضل السجستاني

 .  (76)قال عنه ابن أبي حاتم عن أبيه : ثقة صدوق 
 . (77) بالثقة والزهد والورع اوقال عنه أبو بكر الخطيب : موصوفا 

 .(78) وقال عنه ابن حجر: ثقة فاضل متقن ، من الحادية عشر
اسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي ، ابو يعقوب ابن الطباع ، نزيل أذنة ، أخو محمد ويوسف ، روی عن : ابي ضمرة أنس بن    -   ۲

روى عنه :  و عياض ، وجرير بن حازم ، وابي األشهب جعفر بن حيان العطاردي ، وحماد بن دليل ، وحماد ابن زيد ، ومعن بن عيسی ،  
بن منيع البغوي ، واسحاق بن بهلول التنوخي األنباري ، واسماعيل ابن أبي الحارث البغدادي ، واسماعيل  أحمد بن محمد بن حنبل ، وأحمد  

 . (79) بن المتوكل الحمصي
 .  (80) قال الخطيب : وكان ثقة جاوز بمكة

 .(81) وقال صالح بن محمد : ال بأس به صدوق 
 .(82)وقال عنه الذهبي : ثقة

 .(83)صدوق من التاسعة وقال ابن حجر :
روی عن : ابراهيم بن سعد ، وابراهيم بن طهمان ،  معن بن عيسی بن يحيى بن دينار األشجعي ، موالهم ، القزاز ، أبو يحيى المدني ، -۳

ومعاوية بن وأبي بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي ، وإسحاق بم يحيى بن طلحة بن عبيد هللا ، وأبي الغصن ثابت ابن قيس المدني ،  
روى عنه : إبراهيم بن المنذر الحزامي ، وأحمد بن حنبل فيما قيل ، وأحمد بن خال الخًلل ، واسحاق بن عيسى ، وأحمد بن عبد و صالح ،  

 . (84)الصمد االنصاري ، واسحاق بن بهلول التنوخي
  .(85)قال عنه أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك ، وأوثقهم

  .(86)قة كثير الحديثوقال عنه ابن سعد : كان ث
 .(87) وقال عنه الذهبي : اإلمام الحافظ الثبت

   .(88) وقال عنه ابن حجر : ثقة ثبت من كبار العاشرة
د  معاوية بن صالح بن أبي عبيد هللا ، واسمه معاوية بن عبيد هللا بن يسار األشعري ، موالهم ، أبو عبيد هللا الدمشقي الحافظ ، مولى عب -4

ن  ب  هللا بن عضاة األشعري ، وكان جده أبو عبيد هللا وزير المهدي وكاتبه ، روی عن : ابراهيم بن أبي العباس البغدادي ، وابراهيم بن هشام 
يحيى بن يحيى الغساني ، واحمد بن إسحاق الحضرمي ، وأحمد بن سعيد البصري الكاتب ، وأحمد بن نصر بن مالك ، وحمزة بن حبيب ، 

روى عنه : النسائي ، وابراهيم بن اسحاق بن أبي الدرداء الصرفندي ، وأبو إسحاق أبراهيم بن عبد الرحمن بن مروان ، واحمد بن عمير بن و 
  .(89)اوية بن صالح ، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيجوصاء ، ومع

 . (90) قال عنه النسائي : ال بأس به
 . (91) صدوق   :وقال عنه الذهبي

 .(92) اوقال عنه أبن حجر : أرجو أن يكون صدوقا 
أبو عتبة الشامي الحمصي ، والد عتبة بن ضمرة بن حبيب ، وأخو المهاجر بن حبيب ، روی عن    ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي ،  -5

: سلمة بن نفيل التراغمي ، وشداد بن اوس األنصاري ، وأبي أمامة صدي بن عجًلن الباهلي ، وعبد هللا بن زغب األسادي ، وعبد الرحمن 
مرة بن حبيب ، ومعاوية بن صالح  ضد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وابنه عتبة بن  وی عنه : أرطاة بن المنذر ، وعبور   السلمي ،  بن عمرو

 . (93)عبد هللا بن أبي مريم الحضرمي ، وهًلل بن يساف ، وأبو بكر بن
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 . (94) قال عنه أبو حاتم : ال بأس به
 .(95)وقال عنه ابن معين : ثقة

 . (96)كان ثقة إن شاء هللا :وقال ابن سعد
 .(97)وقال ابن حجر : ثقة من الرابعة

، لكن الحديث له  (أرجو أن يكون صدوقا )  : ديث إسناده حسن ألجل معاوية بن صالح ألنه صدوق كما قال عنه ابن حجرالححكمأالحديثأ:
أ.شواهد أخرى كما في تخريج الحديث

أ.(98) جوف الليل : أي ثلثه اآلخر ، وهو الجزء الخامس من أسداس الليلغريبأالحديثأ:
قائًل في جوف الليل من يدعوني فأستجب له سدت    :أي  ,قال الطيبي: يحتمل أن يكون قوله في جوف الليل حاال من الرب  معنىأالحديثأ:

وقوله اآلخر:    ,ألقرب  اويحتمل أن يكون خبرا   ,ضربي زيدا قائما  : على نحو قولك  امستغفرا   امسد الخبر أو من العبد أي قائما في جوف الليل داعيا 
  :وقال.(99)فابتداؤه يكون من الثلث األخير  ,صف الليل ويجعل لكل نصف جوف والقرب يحصل في جوف النصف الثانينصفة لجوف على أن ي

وا  هنا أقرب ما يكون الرب من العبد وفيما قبله أقرب ما يكون العبد من ربه: ألن قرب رحمة هللا من المحسنين سابق على إحسانهم فإذا سجد 
ويشهد   فكن  اأبلغ مما لو قيل إن استطعت أن تكون ذاكرا أشار الطيبي أن ذلك  قربوا من ربهم بإحسانهم )فإن استطعت أن تكون ممن يذكر هللا(  

ق  عمدة الطري  قوله:  حجة اإلسًلم في الجواهر.ونقل عن    (100) لذلك قوله )صلى هللا عليه وسلم( "أن تكون ممن يذكر هللا في تلك الساعة فكن"
ال  المًلزمة والمخالفة فالمًلزمة لذكر هللا والمخالفة لما يشغل عنه وهذا هو السفر إلى هللا وليس في هذا السفر حركة من جانب المسافر و 

طلوب كصورة حاضرة مع ، بل الطالب والم(16)سورة ق:    َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِدالمسافر إليه وال هما معا أما سمعت، قال تعالى:  
ة إلى الصورة بل آ ة وال بحركة المر آ صقلت تجلت فيها الصورة ال بارتحال الصورة الى المر   ىة لصدأ في وجهها فمتآ لى المر عمرآة لكن ال تنجلي  

)سورة   اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِضإذ يستحيل اختفاء النور وبالنور يظهر كل خفي، قال تعالى:    ىبزوال الحجاب فاهلل سبحانه متجل بذاته ال يخف
 . (101)إن هللا يتجلى للناس عامة وألبي بكر خاصة ومعرفة السلوك والوصول إليه بحر عميق :ولذا قال في الخبر ...  ،(35النور: 

  أهمأماأيستفادأمنأالحديثأ:
 المراد هاهنا بيان وقت کون الرب أقرب من العبد وهو جوف الليل .   -1
" اآلخر " صفة لجوف الليل على أنه بنصف الليل ويجعل لكل نصف جوفا ، والقرب يحصل في جوف النصف الثاني فابتداؤه يكون من   -۲

 . (102)الثلث األخير وهو وقت القيام للتهجد
 :املطلب اخلامس : فضل أول النهار

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن عَ قا َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبِن َكاِسٍب َقاَل: َحدَّ ِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكٍر ل ابن ماجه : َحدَّ
، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ   .  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: »اللَُّهمَّ َباِرْك أِلُمَِّتي ِفي ُبُكوِرَها«اْلَجْدَعاِنيِ 

 .(103)أخرجه : ابن ماجه تخريجأالحديثأ:
أتراجمأرجالأالسندأ:

الرحمن المخزومي،   عن : معتمر بن سليمان ، ومغيرة بن عبد  روی   يعقوب بن حميد بن كاسب المدني ، سكن مكة وقد ينسب الى جده ،  -1
بن    روى عنه : البخاري ، وابن ماجه ، وعباس العنبري ، وأبو الوليد األزرقي ، وبقيو والوليد بن مسلم وزكريا بن منصور ، وابن عيينة ،  

وأبو حاتم الرازي قال عنه : ضعيف .(106) بثقة  النسائي: ليس.وقال عنه  (105) ذكره ابن حبان في كتابه الثقات في طبقة تبع األتباع.(104)مخلد
 .(109)وقال عنه ابن حجر : صدوق ربما وهم. (108). وقال عنه الذهبي : الحافظ(107)الحديث

هللا    عن : كثير بن عبد  روی   الهاشمي العلوي المدني ،  ن علي بن أبي طالب القرشيبسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين  _ إ2
وروى عنه   هللا بن جعفر المخزومي ،  هللا بن جعفر بن ابي طالب ، وعبد  بن عبد  معاويةبن عمرو بن عوف، وسعيد بن مسلم ، وصالح بن  

عين : قال يحيى بن م.(110) ي ر هبن کاسب ، ويعقوب بن محمد الز   : ابراهيم بن المنذر ، ومحمد بن اسماعيل بن جعفر ، ويعقوب بن حميد
 .(113)صدوق   :. وقال ابن حجر( 112)مقبول :وقال الذهبي.(111) اقال الدارمي عنه : ما أراه إال كان صدوقا 

هللا بن أبي مليكة القرشي التيمي الجدعاني المليكي المدني ، والد أبي غرارة محمد بن عبد الرحمن   عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبيد  -۳
المعروف بزوج جبرة ، روی عن : اسماعيل بن عبدهللا بن جعفر بن أبي طالب ، واسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، وزرارة بن 
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روى عنه : اسحاق بن جعفر العلوي ، واسرائيل بن يونس ، واسماعيل   اب الزهري ،مصعب بن عبدالرحمن بن عوف ، ومحمد بن مسلم بن شه
وقال عنه  .  (116) . وقال عنه البخاري : منكر الحديث(115) . قال عنه ابن الجنيد : ليس بشي(114)بن عياش وروح بن عباد ، ويزيد بن هارون 

 .(119)نه ابن حجر : ضعيفوقال ع  .(118).وقال عنه الذهبي : ضعيف(117)الدارقطني : ليس بالقوي 
وی عن : ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ر  هللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني ،  هللا مولى عبد   نافع : أبو عبد -4

 . (120) تميمة ، وابن أبي عبلة أبي ، وعبدالرحمن بن أبي بكر ، وموسى بن عقبة ، وابن عنه : صالح بن کيسانوروى   ، والقاسم بن محمد ،
 . (121) لص  : هو من الثقات ولم يفقوله  الدارميعن  بن معينونقل ا

 . (122)وقال عنه أبو زرعة الرازي : مرسل
 . (123)وقال عنه ابن حبان : من المتقنين

 .(124)أحد األئمة الكبار في المدينة وقال عنه الذهبي : 
 .(125) وقال عنه ابن حجر : ثقة ثبت فقيه مشهور

أأعلم.  الرحمن بن بكر بن جدعان ألنه ضعيف وهللا حديث إسناده ضعيف من أجل عبد الالحكمأعلىأالحديثأ:
هذه الشواهد يرتقي الحديث ب، ف(129) ، وابن حبان(128) بری لكوقال عنه حديث حسن، والنسائي في ا  (127) ، والترمذي(126)الحديث رواه اإلمام أحمدو 

 .(130) لغيره من الضعيف الى الحسن 
ر بكرةا النهار، وقد     : عبارة عن أول النهار، يقال: جاء بكرة، وفي بكرة  في بكورها : بكرةغريبأالحديثأ: ر يبكِ  ا: إذا جاء أول  كيرا ب، وت بكَّ

 .(131) رات كب  رةكالنهار، وجمع ب
ألعمالهم التي يقومون بها ، وليكون   ألمته أن يبارك هللا تعالى لهم في صباحهم وأول نهارهم ليتسع هذا الوقت  يدعو النبي  شرحأالحديثأ:

أي عمل من األعمال ، لذا  العدو, أو    كان ذلك في طلب الكسب ، أو طلب العلم ، أو طلب النصر على ماء وزيادة, سواء  العمل نفسه في ن
النبي   لدعاءذلك لصخر بن وداعة )رضي هللا عنه( الذي صار صاحب مال كثير ،  كما حصل    كان يرسل الجيش للغزاة في أول النهار ، و

 هي أن هذا دعاء النبي أال و ، في هذا الحديث فائدة عظيمة قلما يعيها الناس  وكما هو معلوم أن  طلبه بالبركة في الرزق لمن يبكر الى ،
و أية حاجة كانت العلم أ  نبغي على اإلنسان المسلم أن يسعى ليس الى رزقه فحسب، بل الى طلبي  لذلكمستجاب وال يرد،    النبي    مندعاء  

أ.(132) عنهم أجمعين له بعد صًلة الفجر كما كان عليه سلفنا الصالح رضي هللا
أأهمأماأيستفادأمنأالحديثأ:

 الدعوة الى النشاط وترك الكسل ، واألخذ بأسباب وفرة اإلنتاج ، وكثرة الربح في كل المجاالت.  -1
 في طلب المعيشة ، وطلب العلم ، وطلب الغزو ، ونحو ذلك .   الحرص على تحصيل البركة التي دعا بها النبي  -2
 . ستجابة لرسول هللا  بركة اال -۳
 ته بهم ، ونصحه لهم ، ودعاؤه لهم بالخير والسعادة .  على أمته ، ورحم حرص النبي  -4
 غتنام األوقات.  ا الحث على  -5
 أن بعض األوقات أفضل من بعض . -6

 املطلب السادس : فضل يوم النحر
ٌد، َأْخَبَرَنا ِعيَسى، َوَهَذا َلفْ   أبو داود :قال   َثَنا ُمَسدَّ ، َأْخَبَرَنا ِعيَسى، ح وَحدَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى الرَّاِزيُّ ُظ ِإْبَراِهيَم، َعْن َثْوٍر، َعْن َراِشِد ْبِن َسْعٍد، َحدَّ

ِ ْبِن قُ  ، َعْن َعْبِد َّللاَّ ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَحيٍ  ِ َتَباَرَك َوَتَعاَلىَعْن َعْبِد َّللاَّ َيْوُم النَّْحِر،    ْرٍط، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ أَْعَظَم اأْلَيَّاِم ِعْنَد َّللاَّ
«. َقاَل ِعيَسى، َقاَل َثْوٌر: َوُهَو اْلَيْوُم الثَّاِني، َوَقاَل: َوُقرِ َب ِلَرُسوِل َّللاَِّ   َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبَدَناٌت َخْمٌس َأْو ِستٌّ َفَطِفْقَن َيْزَدِلْفَن ِإَلْيِه  ُثمَّ َيْوُم اْلَقرِ 

 َطَع«ا َقاَل؟ َقاَل: »َمْن َشاَء اْقتَ ِبَأيَِّتِهنَّ َيْبَدُأ، َفَلمَّا َوَجَبْت ُجُنوُبَها، َقاَل: َفَتَكلََّم ِبَكِلَمٍة َخِفيٍَّة َلْم َأْفَهْمَها، َفُقْلُت: مَ 
أ.(133)أخرجه : أبو داودتخريجأالحديثأ:

أترجمةأرجالأالسندأ:
عن: أحمد    ى و ر   ابراهيم بن موسی بن يزيد بن زاذان التميمي أبو اسحاق الرازي الفراء المعروف بالصغير ،هو  ابراهيم بن موسی الرازي :  _  1

روى عنه : البخاري ، ومسلم ، وأبي  و   بن بشير الكوفي ، وبقية بن الوليد ، وعبدالوارث بن سعيد ، وعيسى بن يونس ، ووكيع بن الجراح ،
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. قال عنه ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ابراهيم بن موسی من الثقات وهو (134) داوود ، وأبي زرعة الرازي ، ومحمد بن يحيى الذهلي
 . (138) ةقوقال عنه ابن حجر : ت .(137)الكبير  فظه الذهبي : الحاعن  قالو .(136). وقال عنه النسائي : ثقة(135) أتقن من أبي جعفر الجمال

عن :    ى رو   ناحية الشام ، أخو اسرائيل بن يونس , سكن    ,أبو محمد الكوفي  :قاليو   مرو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو ع_ عيسى  2
 ى: ابراهيم بن موسروى عنه  بن راشد ، ويحيى بن سعيد األنصاري ،  ومعمردام ،  كبن    سعرأخيه اسرائيل بن يونس ، وأسامة بن زيد الليثي وم

 . (139) بن عيسى بن يونس عمرحماد بن سلمة ، وابنه  و الرازي ، واسحاق بن راهويه ، واسماعيل بن أبان ، 
 . (140) قال عنه أبو حاتم الرازي : ثقة

 .  (141) ثبتوقال عنه أحمد بن حنبل : ثقة 
 . (142)متقناا ةا وذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه : كان ثق

 .  (143)وقال عنه الذهبي : أحد األعًلم في الحظ والعبادة
 . (144)وقال ابن حجر عنه: ثقة مأمون 

، وأبي عوانة الوضاح ، وعبد الوارث بن سعيد  ةعن : اسماعيل بن علي ى ربل أبو الحسن البصري األسدي ، رو سمسدد بن مسرهد بن م -3
. ذكره ابن (145)روى عنه : البخاري ، وأبي داوود، ويونس بن يعقوب القاضي ، والترمذي ، والنسائيو ، وحماد بن زيد ، ويحيى بن سعيد،  

مام الحافظ الحجة أحد أعًلم الحديث كان من وقال الذهبي عنه : اإل.  (147)ه العجلي : بصري ثقةوقال عن.(146) حبان في طبقة تبع األتباع
 .(149).قال عنه ابن حجر العسقًلني : ثقة حافظ(148) األئمة األثبات 

البراء بن  ثور بن يزيد بن زياد الكًلعي ، ويقال : الرحبي أبو خالد الشامي الحمصي، روی عن : أبان بن أبي عياش البصري ، و   -4
والخليل بن مرة ، وسفيان الثوري ،   ,روى عنه : اسماعيل بن عياشو   عبدالرحمن ، وخالد بن معدان ، وزياد بن أبي سودة ، ورجاء بن حيوة ،

ثقة إال أنه كان يرى   . وقال المروذي عنه :(151).قال يحيى بن معين قال الدارمي والدوري عنه : ثقة(150)وبقية بن الوليد ، وسفيان بن عيينة
. وقال ابن حجر (154). وقال عنه الذهبي : ثبت لكنه قدري أخرجوه من حمص واحرقوا داره(153) اري : يرى القدرخ. وقال عنه الب(152)القدر

 .(155)عنه: ثقة ثبت إال أنه يرى القدر من السابعة
، وسعد بن أبي وقاص    بن مالك ، وثوبان مولى رسول هللا    راشد بن سعد المقرائي ، ويقال : الحبراني ، الحمصي ، روی عن : أنس  -5

روى عنه : ثور بن يزيد ، وحبيب بن صالح ، وصفوان بن عمرو ، وعلي بن أبي طلحة ،  و ، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان ،  
 . (157)قال يحيى بن معين قال عثمان بن سعيد الدارمي عنه : ثقة.(156)وعيسى بن سليم

  .(158)لم يسمع من ثوبان  :وقال عنه أبو حاتم الرازي : ثقة ، وقال
 .(159)متروك ا لم يحدث عنه إذ به يعتبر به بأس ال : البرقاني  عنه  قال الدارقطني وقال

 . (160)وقال عنه الذهبي : وثقه غير واحد
 . (161)وقال عنه ابن حجر : ثقة كثير االرسال

عبد هللا بن لحي الحميري ، أبو عامر الهوزني الشامي الحمصي ، والد أبي اليمان الهوزني ، ويقال : ابن عامر بن لحي ، روی عن :    - 6
روى عنه : راشد بن  و   ,، وحبيب بن مسلمة الفهري ، ومعاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وأبي عبيدة بن الجراحبًلل مؤذن النبي  

 . (162) ي ، وابنه أبو اليمان عامر بن عبد هللا بن لحی الهوزني ، وعبد الرحمن بن أبي عوف ، وأبو سًلم األسودئسعد المقرا
 . (163)قال عنه الدارقطني : قال عنه البرقاني : ال بأس به

 . (164)وذكره ابن حبان في طبقة التابعين
 . (165) وقال عنه الذهبي: ثقة

 . (166)عنه ابن حجر العسقًلني : ثقة مخضرم وقال
، (170) ، والحاكم(169) ورواه ابن حبان  (168) ، وكذلك رواه اإلمام أحمد(167) تصال إسنادهاالحديث إسناده صحيح لثقة رجاله و   الحكمأعلىأالحديثأ:

 .(172) ، والطبراني(171)وابن خزيمة
ثم يوم القر( : هو اليوم الذي يلي يوم النحر ألن الناس يقرون فيه بمنی بعد أن فرغوا من طواف اإلفاضة والنحر واستراحوا  )  غريبأالحديثأ:

هللا لتقريب   خمس أو ست( : شك من الراوي أو تردد من عبد  بدنات).(174).)وقرب( : بتشديد الراء مجهوال(173) والقر بفتح القاف وتشديد الراء
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األمر بدنات من بدن الرسول
ن يقصد كل من البدنة أن يبدأ في  سعيربن ويتق( : أي ي, )يزدلفناء الثانية أي شرعنفر الس( : بك)فطفقن.  ( 175)

تسعى كل   :أي,  تعلن من القرب، فأبدلت التاء داال ألجل الزاي. قال الطيبي : يقربن منه يف (176) اهرةمن المعجزة الب  ا فيهالنحر بها وال يخفى م
. قال الخطابي : يزدلفن معناه يقتربن من قولك زلف الشيء إذا قرب، (177)واحدة من تلك البدن إلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لينحرها 

ومعناه وهللا أعلم القرب والدنو من الهًلك، وإنما سميت المزدلفة القتراب الناس إلى    (64الشعراء:  )سورة    َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اْلآَخِريَنومنه قوله تعالى  
عرفات من  اإلفاضة  بعد  األرض).  (178)منى  على  سقطت  أي   : جنوبها(  وجبت  على    , فلما  فسقطت  أنفسها  زهقت  معناه  الخطابي:  قال 

 .(179) جنوبها 
  شرحأالحديثأ:

ضحى، فًل ينافي ما في األحاديث الصحيحة أن أفضل األيام يوم عرفة فيكون المراد بتلك األيام صد في هذا الحديث الشريف أيام عيد األيقو 
 , ( 181). وقال الطيبي : أي من أعظم األيام ، ألن العشر )أي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة( أفضل مما عداها(180)يوم النحر وأيام التشريق

ة أو اإلضافية والنسبية فًل يحتاج الى تقدير )من( التبعيضية )يوم النحر( أي ثيقال القاري : وال يبعد أن يقال : األفضلية مختلفة باعتبار الحي
َيْوَم اْلَحجِّ اْلَأْكَبِرأول أيام النحر ألنه العيد األكبر ويعمل فيه أكبر أعمال الحج حتى قال تعالى فيه  

)ثم يوم القر( بفتح (3وبة:  )سورة الت  (182) 
رون عنه بخًلف اليومين فوال ين   ىالتشريق ، وسمي بذلك ألن الناس يقرون يومئذ في منازلهم بمن  مالقاف وتشديد الراء ، وهو اليوم األول من أيا

 ي وقال الجزر   ,ا من أداء المناسكبعد ما تعبو   ىنم: سمي بذلك ألن الناس يقرون ويسكنون فيه ببعض الشراح. وقال  (183) األخيرين ، قاله القاري 
 .(184) منى وقد فرغوا من طواف اإلفاضة والنحر فاستراحوا وقروابوالخطابي : وهو اليوم الذي يوم النحر ، سمي بذلك ألن الناس يقرون فيه 

 َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقنَي  ، ومنه قوله تعالى:  عرفاتإلى  فة القترابها  لدل تاء ثم أبدلت منها ومنه المز دان، وأصل ال بر يقتوقوله : )يزدلفن( أي:  
ا به فيا هلل العجب  عقلواب التي ال تد سارع إليه التُ حيث    رسول هللا  ل  معجزة ظاهرةوفي هذه  (90)سورة الشعراء:   من هذا   إلراقة دمها تبركا

أوداجها وتتنافس في ذلك    ري وف  هاحوار جم إليه إلزهاق أعب هذه القر وأعرف؟ ت  همن أكثر   ىالبهيمي أهد  نوعالنوع اإلنساني، كيف يكون هذا ال
ل وال يصيبه جل والعاجالنعيم اآل هبالقرب من لكونه ينا عل عنه مقبعد ذلك الناطق العايا، و ة وال تخاف نارا نج وتتسابق إليه مع كونها ال ترجو

أين محمد ال نجوت إن نجا، وأراق اآلخر دمه وكسر   ضرر في نفس وال مال حتى قال القائل مظهرا لشدة حرصه على قتل المصطفى  
 . (185) شر الدواب عند هللا رثنيته فانظر إلى هذا التفاوت الذي يضحك منة إبليس، وألمر ما كان الكاف

 :  (186) أهمأماأيستفادأمنأالحديث
 المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : إن هللا قد أبدلكم يومين خيرا منهما ، عيد الفطر ، واألضحى .   لما قدم النبي  -1
 : خير األيام عند هللا يوم النحر ، وهو يوم الحج األكبر.  -رحمه هللا-قال ابن القيم   ,فيه تعظيم ليوم النحر كونه أنه خير األيام عند هللا -۲
 جاء تعظيم يوم النحر بهذا القدر ألن فيه من األعمال الكثيرة من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والتقصير والطواف والسعي .  -۳
 ة والنحر . ض وفيه تعظيم ليوم القر بعد يوم النحر ألن الناس يقرون أي يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف اإلفا -4

 اخلامتة
إن الوصول إلى نهاية هذا البحث ضرورة يفرضها واقع البحث وتصور الباحث وإال فالنفس ال تزال تنهل من هذا المورد العذب من أحاديث 

  عليه وسلم( المتعلقة باألزمنة وفضائل هذه األزمنة وقد توصلت من خًلل بحثي إلى النتائج اآلتية:المصطفى )صلى هللا
ا ال تقل أهمية عن ذلك. 1  _ كما أن لألمكنة فضائل اختصت بها فلألزمنة فضائل أيضا
ت السنة النبوية المطهرة على تلك الفضائل أيضا 2  ا وهو موضوع الدراسة. _ نصَّ القرآن الكريم على هذه الفضائل ونصَّ
_ توصلت من خًلل البحث إلى أن فضل المكان والزمان قد يجتمعان معاا كما في فضل يوم الجمعة وفضل يوم عرفة وأن فيهما ساعتا 3

 استجابة ال يوفقها عبد إال  استجيب له. 
 ث._ توصلت إلى أن اجتماع يوم الجمعة ويوم عرفة هو من أفضل األيام كما أثبته في البح4
_ أثبت  في البحث أهمية الصًلة للمسلم وال سيما في جوف الليل اآلخر وأنه شرف المؤمن وعزه وهو الوقت الذي يكون فيه الرب سبحانه  5

 وتعالى أقرب إلى العبد.
ا من الحج والعمرة. 6  _ أهمية يوم النحر وأنه خير األيام عند هللا تعالى لما يتخلله من مناسك كثيرة خصوصا
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ا لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله  هذا وأس أل هللا تعالى أن يكون بحثي هذا خالصا
 وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 املصادر

 بعد القرآن الكريم -
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان   .1

هـ(, تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم, تح: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف 840البوصيري الكناني الشافعي )المتوفى:  
 م   1999  -هـ  1420،  1م ياسر بن إبراهيم, دار الوطن للنشر، الرياض, طأبو تمي

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان, لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي  .2
هـ(, حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط,    739  هـ(, ترتيب: األمير عًلء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى:354)المتوفى:  

 م 1988  -هـ  1408، 1مؤسسة الرسالة، بيروت, ط
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال, لمغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبي عبد هللا، عًلء الدين  .3

 -  هـ  1422، 1أبو محمد أسامة بن إبراهيم, الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, ط  -بن محمد  هـ(, تح: أبو عبد الرحمن عادل762)المتوفى: 
 م.  2001

اري في تخريج َوتحقيق األحاديث التي ذكرها الَحافظ ابن َحجر العسقًلني في َفتح الَباري, ألبي حذيفة، نبيل بن منصور بن  .4  أِنيُس السَّ
َسة الريَّان، بيروت  يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي, تح:   ماحة، مؤسَّ َسة السَّ   1426،  1لبنان, ط   –نبيل بن َمنصور بن َيعقوب البصارة, مؤسَّ

 م.  2005 -هـ 
تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(, ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي  .5

 دمشق -د. أحمد محمد نور سيف, دار المأمون للتراث هـ(, تح:  233)المتوفى: 
هـ(,  748تاريخ اإلسًلم َوَوفيات المشاهير َواألعًلم, لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:   .6

 م.  2003، 1تح: الدكتور بشار عو اد معروف, دار الغرب اإلسًلمي, ط
هـ(, دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 256الكبير, لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبي عبد هللا )المتوفى:  التاريخ   .7
 الدكن, طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. –
: عمرو بن غرامة العمروي, دار  هـ(, تح571تاريخ دمشق, ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر )المتوفى:   .8

 م.  1995 - هـ  1415الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,  
تحرير تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقًلني, للدكتور بشار عواد معروف، والشيخ شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة   .9

 م  1997 - هـ  1417، 1لبنان, ط –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
هـ(, دار الكتب العلمية 1353تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي, ألبي العًل محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى )المتوفى:  .10

 بيروت -
هـ(, تح: د. عبد العزيز 1376تطريز رياض الصالحين, لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي )المتوفى:   .11

 م  2002  -هـ  1423، 1هللا بن إبراهيم الزير آل حمد, دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض, طبن عبد 
هـ(, تح: محمد عوامة, دار الرشيد 852تقريب التهذيب, ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقًلني )المتوفى:   .12

 1986 – 1406، 1سوريا, ط –
لمسانيد, لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبي بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي التقييد لمعرفة رواة السنن وا  .13

 م   1988  -هـ  1408, 1هـ(, تح: كمال يوسف الحوت, دار الكتب العلمية, ط629)المتوفى: 
هـ(, مطبعة دائرة المعارف النظامية، 852تهذيب التهذيب, ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقًلني )المتوفى:   .14

 هـ.1326، 1الهند, ط
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال, ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي  .15
 1980 -  1400،  1بيروت, ط –هـ(, تح: د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة 742المزي )المتوفى: 

هـ(, دائرة المعارف 354الثقات, لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى:   .16
 . 1973=   ه  1393، 1العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند, ط

هـ(, تح: بشار 279لترمذي، أبي عيسى )المتوفى:  سنن الترمذي, لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، ا  -الجامع الكبير   .17
 م.   1998بيروت,  –عواد معروف, دار الغرب اإلسًلمي 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري, لمحمد بن إسماعيل أبي  .18
ناصر, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(,  عبدهللا البخاري الجعفي, تح: محمد زهير بن ناصر ال

 هـ. 1422، 1ط
هـ(,  327الجرح والتعديل, ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:   .19

 م.  1952هـ   1271، 1بيروت, ط –الهند, دار إحياء التراث العربي  –الدكن بحيدر آباد  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه, لمحمد بن عبد الهادي التتوي، أبي الحسن، نور الدين  .20

 بيروت، بدون طبعة -هـ(, دار الجيل  1138السندي )المتوفى: 
ألفاظ الخرقي, لجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بـ  الدر النقي في شرح   .21

  1411،  1المملكة العربية السعودية, ط  -هـ(, تح: رضوان مختار بن غربية, دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة    909»ابن المبرد« )المتوفى:  
 م.  1991 -هـ 

  – هـ(, تح: عبد هللا الليثي, دار المعرفة  428حمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبي بكر ابن َمْنُجوَيه )المتوفى:  رجال صحيح مسلم, أل .22
 1407، 1بيروت, ط

هـ(, 748الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم, لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:   .23
 م 1992 -هـ  1412، 1لبنان, ط –بيروت  -محمد إبراهيم الموصلي, دار البشائر اإلسًلمية تح: 
هـ(, مؤسسة الرسالة،  751زاد المعاد في هدي خير العباد, لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:   .24

 م 1994هـ /1415,  27مكتبة المنار اإلسًلمية، الكويت, ط -بيروت 
هـ(, تح: محمد فؤاد عبد الباقي,  273سنن ابن ماجه, البن ماجة أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:   .25

 فيصل عيسى البابي الحلبي.  -دار إحياء الكتب العربية 
ِجْستاني )المتوفى:  سنن أبي داود, ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األ .26 هـ(, تح: محمد 275زدي السِ 

 بيروت. –محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية، صيدا 
سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين, ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء،  .27

 م. 1988هـ، 1408، 1المدينة المنورة, ط - محمد نور سيف, مكتبة الدار هـ(, تح: أحمد 233البغدادي )المتوفى: 
سؤاالت أبى بكر البرقانى للدارقطني في الجرح والتعديل, ألحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبي بكر المعروف بالبرقاني )المتوفى:   .28

 وزيعهـ(, تحقيق وتعليق: مجدي السيد ابراهيم, مكتبة القرآن للطبع والنشر والت425
 سؤاالت البرذعي البي زرعة, لعبيد هللا بن عبد الكريم أبي زرعة الرازي, مطبعة الفاروق.   .29
سؤاالت السلمي للدارقطني, لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبي عبد الرحمن السلمي )المتوفى:   .30

 هـ  1427،  1بن عبد هللا الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي, طهـ(, تح: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد 412
هـ(, تح : مجموعة من 748سير أعًلم النبًلء, لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى :   .31

 . م 1985هـ /  1405،  3المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط
هـ(, تح: د.  743لشرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي ) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(, .32

 م  1997  -هـ  1417، 1الرياض(, ط -عبد الحميد هنداوي, مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 
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»إنجاح الحاجة« لمحمد عبد الغني   - 2هـ(,    911»مصباح الزجاجة« للسيوطي )ت    -1شروح,    3شرح سنن ابن ماجه, مجموع من   .33
  1315»ما يليق من حل اللغات وشرح المشكًلت« لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي )  - 3هـ(,    1296الحنفي )ت    المجددي

 كراتشي. –هـ(, قديمي كتب خانة 
, هـ(, تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم449شرح صحيح البخاري البن بطال, البن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى:   .34

 م 2003  -هـ 1423، 2السعودية، الرياض, ط -مكتبة الرشد  
حصبي السبتي، أبي  َشْرُح َصِحيح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَياض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم, لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون الي .35

 م.  1998 - هـ  1419، 1لوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر, طهـ(, تح: الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل, دار ا 544الفضل )المتوفى: 
هـ(, تح: أحمد عبد الغفور عطار, 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  .36

 م.   1987 - هـ  1407, 4بيروت, ط –دار العلم للمًليين 
هـ(, تح: د.  311د بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: صحيح ابن خزيمة, ألبي بكر محم .37

 بيروت.  –محمد مصطفى األعظمي, المكتب اإلسًلمي 
هـ( , تح: محمود إبراهيم زايد, دار  303الضعفاء والمتروكون, ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:   .38

 هـ.1396، 1حلب, ط  –الوعي 
هـ(, تح: 230ألبي عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى:    الطبقات الكبرى, .39

 م   1990  -هـ  1410، 1بيروت, ط –محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية 
هـ(, تح: وصي هللا بن محمد 241)المتوفى:    العلل ومعرفة الرجال, ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هًلل بن أسد الشيباني .40

 م.  201  -هـ  1422، 2عباس, دار الخاني , الرياض, ط 
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكًلته, لمحمد أشرف بن أمير بن  .41

 هـ  1415، 2بيروت, ط –هـ(, دار الكتب العلمية 1329م آبادي )المتوفى: علي بن حيدر، أبي عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظي
هـ(, تح: الدكتور عبد المعطي أمين  597غريب الحديث, لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:   .42

 . 1985  – 1405،  1لبنان, ط –بيروت  -القلعجي, دار الكتب العلمية 
الجامع الصغير, لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي  فيض القدير شرح   .43

 هـ 1356، 1مصر, ط –هـ(, المكتبة التجارية الكبرى 1031القاهري )المتوفى: 
د بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحم .44

 م.    1992  -هـ    1413،  1مؤسسة علوم القرآن، جدة, ط  -هـ(, تح: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب, دار القبلة للثقافة اإلسًلمية  748
تح: أبو عبد هللا أحمد بن إبراهيم هـ(,  256كتاب الضعفاء, لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبي عبد هللا )المتوفى:   .45

 مـ. 2005هـ/ 1426, 1بن أبي العينين, مكتبة ابن عباس, ط
هـ(,  1162كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس, السماعيل بن محمد العجلوني الجراحي )المتوفى:  .46

 هـ  1351القاهرة,  – مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي 
هـ(, دار إحياء 786الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري, لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني )المتوفى:   .47

 م. 1981 -هـ  1401: 2م, ط 1937  -هـ 1356: 1لبنان, ط-التراث العربي، بيروت
هـ(, دار  711صاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:  لسان العرب, لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور األن .48

 هـ. 1414 -  3بيروت, ط –صادر 
  – هـ(, تح: دائرة المعرف النظامية  852لسان الميزان, ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقًلني )المتوفى:   .49

 م 1971هـ /1390، 2لبنان, ط –الهند, مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت 
هـ(, تح:  303جتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي, ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  الم .50

 . 1986  – 1406،  2حلب, ط –عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات اإلسًلمية 
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هـ(, دار  1014لدين المًل الهروي القاري )المتوفى:  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لعلي بن )سلطان( محمد، أبي الحسن نور ا .51
 م. 2002 - هـ 1422، 1لبنان, ط –الفكر، بيروت 

المستدرك على الصحيحين, ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري  .52
 . 1990 –  1411، 1بيروت, ط –طفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية هـ(, تح: مص405المعروف بابن البيع )المتوفى: 

هـ(, تح: شعيب األرنؤوط 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل, ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هًلل بن أسد الشيباني )المتوفى:   .53
 م.  2001 -هـ  1421، 1الة, طعادل مرشد، وآخرون, إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرس -

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري   .54
 بيروت -هـ(, تح: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 261)المتوفى: 

عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري    المسند الصحيح المختصر بنقل العدل .55
 بيروت -هـ(, تح: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 261)المتوفى: 

، التميمي، أبي حاتم، الدارمي،  مشاهير علماء األمصار وأعًلم فقهاء األقطار, لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ  .56
  - هـ   1411, 1المنصورة, ط –هـ(, حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم, دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 354الُبستي )المتوفى:  

 م  1991
أبي داود, .57 السنن، وهو شرح سنن  )المتوفى:    معالم  بالخطابي  المعروف  البستي  الخطاب  إبراهيم بن  ألبي سليمان حمد بن محمد بن 

 م.  1932 -هـ   1351, 1حلب, ط –هـ(, المطبعة العلمية 388
هـ(, تح: طارق بن عوض 360المعجم األوسط, لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني )المتوفى:   .58
 القاهرة  -ن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, دار الحرمين هللا ب
  -   1377بيروت, ]  –معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(, ألحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي بدمشق(, دار مكتبة الحياة   .59

 هـ[.  1380
رهم, ألبي الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى  معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبا .60

 .1985 – 1405، 1السعودية, ط –المدينة المنورة   -هـ(, تح: عبد العليم عبد العظيم البستوي, مكتبة الدار 261الكوفى )المتوفى:  
ْيَدانيُّ الكوفي الضَّ  .61 يرازيُّ الَحَنفيُّ المشهوُر بالُمْظِهري  المفاتيح في شرح المصابيح, للحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّ ريُر الشِ 

الثقافة    727)المتوفى:   النوادر، وهو من إصدارات إدارة  هـ(, تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب, دار 
 م.  2012 - هـ  1433، 1وزارة األوقاف الكويتية, ط -اإلسًلمية 

لل الحديث ومعرفة الرجال, ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هًلل بن أسد الشيباني )المتوفى:  من كًلم أحمد بن حنبل في ع .62
 1409، 1الرياض, ط –هـ(, تح: صبحي البدري السامرائي, مكتبة المعارف 241

صحيحه ونشره: بشير محمد منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري, لحمزة محمد قاسم, راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط, عني بت .63
 م   1990 - هـ  1410المملكة العربية السعودية,   -الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف  -عيون, مكتبة دار البيان، دمشق  

  – العربي هـ(, دار إحياء التراث 676المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   .64
 1392، 2بيروت, ط

  - أحمد عبد الرزاق عيد    -موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله, جمع وترتيب: السيد أبو المعاطي النوري   .65
 م.  1997هـ /   1417، 1محمود محمد خليل, عالم الكتب, ط

ن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن  النهاية في غريب الحديث واألثر, لمجد الدين أبي السعادات المبارك ب .66
 محمود محمد الطناحي  -م, تح: طاهر أحمد الزاوى 1979 - هـ 1399بيروت،  -هـ(, المكتبة العلمية  606األثير )المتوفى: 

الدين الصبابطي, دار الحديث، هـ(, تح: عصام  1250نيل األوطار, لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:   .67
 م1993  -هـ 1413، 1مصر, ط
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هـ(, 398الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد, ألحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبي نصر البخاري الكًلباذي )المتوفى:   .68
 هـ. 1407، 1بيروت, ط –تح: عبد هللا الليثي, دار المعرفة  

 اهلوامش

 

 . 7/61لسان العرب البن منظور:  (1)
 . 3/60معجم متن اللغة:   (2)
 . 5/2131الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  (3)
(, صححه ابن القيم في تعليقه على  1084, برقم: )2/185,  باب في فضل الجمعة - فيها أبواب إقامة الصًلة والسنة  - سنن ابن ماجه   (4)

 . 273/ 4السنن, 
 (, قال الترمذي: حديث حسن صحيح.3004, برقم: )1/594  باب النهي عن صوم يوم عرفة ، -كتاب مناسك الحج   -سنن النسائي (5) 
 (, قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.8507, برقم: )200/ 14عنه,    هللا  رضي  هريرة  أبي  مسند  ۔مسند أحمد بن حنبل    (6)
 (. 1174, برقم: ) 832/ 2 صحيح مسلم : االعتكاف ، االجتهاد في العشر األواخر من شهر رمضان ، (7)
 (. 1639برقم: ), 3/2117,  سنن النسائي : قيام الليل وتطوع النهار ، االختًلف على عائشة في احياء الليل (8)
 (. 1768, برقم: )1/562, سنن ابن ماجه : الصيام ، فضل العشر األواخر من شهر رمضان (9)

 . ۳7۳/ ۲تهذيب الكمال في اسماء الرجال :  (10)
 . 1/218تهذيب التهذيب:  (11)
 . 34/464: تهذيب الكمال في اسماء الرجال (12)
 . 8/125الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (13)
 المصدر السابق نفسه.  (14)
 . 4/1110تاريخ اإلسًلم ت بشار:  (15)
 . 4/227الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (16)
 . 4/120تهذيب التهذيب:  (17)
 . ۲/334موسوعة أقوال االمام احمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله :  (18)
 . 5/259الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (19)
 . 105/ 5الثقات البن حبان:  (20)
 . 174/ 11 اكمال تهذيب الكمال : (21)
 . 8/186الجرح والتعديل البن حبان:  (22)
 المصدر السابق نفسه.  (23)
 . ۲۸۳/ ۲رجال صحيح مسلم :   (24)
 . 456/ 5الثقات البن حبان:  (25)
 . 8/397الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (26)
 . 2/381:  غريب الحديث البن الجوزي  (27)
 (. 1175, برقم: )2/832  االجتهاد في العشر األواخر من شهر رمضان،باب: صحيح مسلم،  (28)
 . 117/ 3 ينظر : المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (29)
 70.1/ 8 ينظر: شرح النووي على مسلم : (30)
 (. 2017) , برقم: 3/46: صحيح البخاري / فضل ليلة القدر / تحري ليلة القدر في الوتر  (31)
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فتح المعلم شرح  و ،  4/158المعلم بفوائد مسلم:  مال  اكو ،    ۹۰/  1تطريز رياض الصالحين :  و   ,70: شرح النووي على مسلم :    ينظر  (32)
 . 5/70: صحيح مسلم

 (. 45, برقم: ) 1/18 صحيح البخاري : كتاب اإليمان ، باب زيادة االيمان ونقصانه ، (33)
 (. 5012, برقم: )114/ 8, اإليمان وشرائعه ، باب زيادة االيمانسنن النسائي : كتاب  (34)
 . 2/295 لبخاري :لالتاريخ الكبير  (35)
 . 5/70 تهذيب الكمال في اسماء الرجال : (36)
 . 372/ 6 الجرح والتعديل البن أبي حاتم : (37)
 . 5/70 تهذيب الكمال في اسماء الرجال : (38)
 . 42/420: تاريخ دمشق البن عساكر (39)
 . 24/189: تهذيب الكمال في اسماء الرجال (40)
 . 1/132 ينظر : منار القاري بشرح مختصر البخاري : (41)
 . 3/1022 ينظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : (42)
 (. 6421, برقم: ) 8/88 صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب ال عيش اال عيش اآلخرة ، (43)
 (. 4170, برقم: )1396/ 2 أبواب الزهد ، باب الحكمة ،سنن ابن ماجه :  (44)
 (. 2304, برقم: )4/550 سنن الترمذي : باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما ، (45)
 . 14/222 تهذيب الكمال في اسماء الرجال : (46)
 . 5/1۲1تهذيب التهذيب :  (47)
 . 14/224 الكمال في اسماء الرجال: بتهذي (48)
 . 1/535الكاشف:   (49)
 . 1/487تقريب التهذيب:  (50)
 . 209-16/208 تهذيب الكمال في اسماء الرجال : (51)
 . 8/68 سير اعًلم النبًلء : (52)
 . 228/ 1 للعجلي :  اتالثق (53)
 . 1/504  ف:شالكا (54)
 . 1/277 تقريب التهذيب : (55)
 . 38- 15/37 : تهذيب الكمال في اسماء الرجال (56)
 . 905/ 3 االسًلم :تاريخ  (57)
 . 1/558  ف :شالكا (58)
 . 1/512 تقريب التهذيب : (59)
 . 11/93 تهذيب الكمال في أسماء الرجال : (60)

 . 5/363 : اكمال تهذيب الكمال(61) 
 . 1/445الكاشف:   (62)
 . 1/390 يب :هذتقريب الت (63)
 . 1/512 تقريب التهذيب : (64)
 . 191/ 22البخاري: ينظرك الكواكب الدراري في شرح صحيح  (65)
 . 10/3271ينظر: شرح المشكاة للطيبي:  (66)
 . 1/307, وشرح سنن ابن ماجه للسيوطي: 5/273ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح:  (67)
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 . 10/146 شرح صحيح البخاري ألبن بطال : (68)
 . 10/146, وشرح صحيح البخاري البن بطال: 1/307: سنن ابن ماجه للسيوطيشرح ينظر  (69)
 (. 832, برقم: )569/ 1 كتاب صًلة المسافرين وقصرها ، باب اسًلم عمرو بن عبسه ،: صحيح مسلم (70)
اقامة الصًلة والسنن فيها ، باب ما جاء   كتابو (,  283, برقم: ) 1/104  الطهارة وسننها ، باب ثواب الطهور ،  كتاب  , سنن ابن ماجه  (71)

,  1/434  اقامة الصًلة والسنن فيها ، باب ما جاء في أي ساعات الليل افضل ،   كتابو (,  1251, برقم: )1/369  في الساعات التي تكره،
 (.2794, برقم: )2/934 الجهاد ، باب القتال في سبيل هللا سبحانه وتعالى ، كتابو (, 1364برقم: )
 (. 1277: ), برقم 2/25 سنن أبي داود : كتاب الصًلة ، باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة ، (72)
 (. 3579, برقم: )5/569(, 3579, برقم: )5/462  سنن الترمذي : ابواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، (73)
(,  572, برقم: )279/ 1( , باب النهي عن الصًلة بعد العصر,  147, برقم: )1/91  سنن النسائي : باب ثواب من توضأ كما أمر ،  (74)

 (.584, برقم: )1/283ن يصلى الصبح,  باب إباحة الصًلة إلى أ 
 . 213-15/210 يب الكمال في اسماء الرجال :هذت(75) 
 .32/ 8 اكمال تذهيب الكمال : (76)
 . 104/  6تاريخ اإلسًلم:  (77)
 . 1/522 يب :هذتقريب الت (78)
 . 463- 2/462 يب الكمال في أسماء الرجال :هذت (79)
 . 769/ 4تاريخ االسًلم :  (80)

 . 1/245: يبهذيب التهذت(81) 
 . ۲۳۸/  1الكاشف :   (82)
 . 1/102 يب :هذب التيتقر  (83)
 . 28/336الرجال:  يب الكمال في أسماءهذت (84)
 . 8/65: سير أعًلم النبًلء (85)
 . 204الطبقات الكبرى:  (86)
 . 9/304: سير اعًلم النبًلء (87)
 . 1/963: تقريب التذهيب (88)

 . 28/194: يب الكمال في أسماء الرجالهذت(89) 
 . 438/ 6تاريخ اإلسًلم:  (90)
 . 2/331الكاشف:   (91)
 . 10/212تهذيب التهذيب:  (92)
 . 13/314تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  (93)
 . 4/467الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (94)
 . 1/510الكاشف:   (95)
 . 4/459تهذيب التهذيب:  (96)
 . 1/460تقريب التهذيب:  (97)
 . ۳1۹/  1غريب الحديث واألثر : النهاية في   (98)
 . 2/69 فيض القدير : (99)

 .ينظر: المصدر السابق نفسه (100)
 . 2/69 فيض القدير : (101)
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 .10/28ينظر تحفة األحوذي:  (102)
 (. 2238, برقم: ) 3/752 من البركة في البكور ، ىالتجارات ، باب ما يرج كتابسنن ابن ماجه :  (103)
 . 11/383تهذيب التهذيب:  (104)
 . 285/ 9الثقات البن حبان:  (105)
 . 1/252الضعفاء والمتروكين للنسائي:  (106)
 . 9/206الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (107)
 . 393/ 2الكاشف للذهبي:  (108)
 . 1/1088تقريب التهذيب:  (109)
 . 2/416تهذيب الكمال بأسماء الرجال:  (110)
 . 1/75تاريخ الدارمي عن ابن معين:  (111)
 . 51/ 2لميزان للذهبي: لسان ا (112)
 . 1/128تقريب التهذيب:  (113)
 . 16/554تهذيب الكمال في اسماء الرجال:  (114)
 . 1/480سؤاالت ابن الجنيد البن معين:  (115)
 . 83/ 1الضعفاء للبخاري:  (116)
 . 1/95سؤاالت السلمي للدارقطني:  (117)
 . 622/ 1الكاشف للذهبي:  (118)
 . 1/571تقريب التهذيب:  (119)
 . 2/741الهداية واإلرشاد لمعرفة أهل الثقة والسداد:   –رجال صحيح البخاري  (120)
 . 1/140رواية الدارمي:  –تاريخ ابن معين  (121)
 . 3/233سؤاالت البرذعي ألبي زرعة:   (122)
 . 104/ 1مشاهير علماء األمصار البن حبان:  (123)
 . 3/328تاريخ اإلسًلم للذهبي:   (124)
 . 1/966تقريب التهذيب:  (125)
 (.15677, برقم: )6/3267  مسند اإلمام أحمد : مسند المكيين رضي هللا عنهم ، من حديث صخر الغامدي رضي هللا عنه ، (126)
 (. 1212, برقم: ) ۲/500جامع الترمذي : أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، باب ما جاء في التبكير بالتجارة ،  (127)
 (. 8782, برقم: )8/120  نسائي : كتاب السير ، الوقت الذي يستحب فيه توجيه السرية ،السنن الكبرى لل (128)
,  62/ 1  ج وكيفية الجهاد ، ذكر ما يستحب لإلمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات ،و صحيح ابن حبان : كتاب السير ، باب الخر   (129)
 (. 4754برقم: )
, وأنيس الساري: تخريج أحاديث فتح 1/187, وكشف الخفاء للعجلوني:  3/75المسانيد العشرة:  ينظر: أتحاف الخيرة المهرة بزوائد    (130)
 . 4/2579الباري:
 . 276/ 2الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي البن المبرد:  (131)
 . 2/29حاشية السندي على سنن ابن ماجة:  (132)
 (.1765, برقم: ) 148/ 2 غ ،باب الهدي إذا عطب قبل أن يبل -كتاب المناسك  - سنن أبي داود  (133)
 .  219/ 2تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  (134)
 . 2/137الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (135)
 . 526/ 5تاريخ اإلسًلم:  (136)
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 . 1/226الكاشف:   (137)
 . 1/177تقريب التهذيب:  (138)
 . 23/62تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  (139)
 . 6/291حاتم: الجرح والتعديل البن أبي  (140)
 . 479/ 2العلل ومعرفة الرجال عن احمد برواية عبد هللا:  (141)
 . 238/ 7الثقات البن حبان:  (142)
 . 2/142الكاشف:   (143)
 . 1/773تقريب التهذيب:  (144)
 . 1/457التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد:  (145)
 . 200/ 9الثقات البن حبان:  (146)
 . 3/233الثقات للعجلي:   (147)
 .10/208أعًلم النبًلء: سير  (148)
 . 10/107تهذيب التهذيب:  (149)
 . 418/ 4تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  (150)
 . 193/ 3,  وتاريخ ابن معين رواية الدوري: 1/84تاريخ الدارمي عن ابن معين:  (151)
 . 1/118العلل ومعرفة الرجال عن احمد برواية المروذي:   (152)
 . 2/181التاريخ الكبير للبخاري:  (153)
 . 1/73الرواة الثقات المتكلم فيه بما ال يوجب ردهم للذهبي:   (154)
 . 1/190تحرير تقريب التهذيب البن حجر:  (155)
 . 8/ 9تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  (156)
 . 3/117تاريخ ابن معين برواية الدارمي: (157)
 . 3/183الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (158)
 . 1/77سؤاالت البرقاني للدارقطني:   (159)
 .3/43تاريخ اإلسًلم للذهبي:   (160)
 . 1/583تقريب التهذيب:  (161)
   .15/485تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  (162)
 . 1/93سؤاالت البرقاني للدارقطني:   (163)
 . 19/ 5الثقات البن حبان:  (164)
 . 1/59الكاشف:   (165)
 . 1/538تقريب التهذيب:  (166)
 . 7/5091ينظر: أنيس الساري )تخريج أحاديث فتح الباري(:  (167)
 (. 19381, برقم: )  ,24 /350مسند احمد بن حنبل: أول مسند الكوفيين رضي هللا عنهم, حديث عبد هللا بن قرط عن النبي  (168)
 (. 2811برقم: ) ,51/ 7صحيح ابن حبان: كتاب الصًلة, باب العيدين, ذكر البيان بأن من أفضل األيام يوم النحر,  (169)
 (. 7617, برقم: ) 212/ 4المستدرك على الصحيحين, كتاب األضاحي, أعظم األيام عند هللا يوم النحر ثم يوم القر,  (170)
 (. 2866, برقم: )464/ 4صحيح ابن خزيمة, كتاب المناسك, باب فضل يوم النحر,   (171)
 (. 2421, برقم: ) 3/44براهيم بن عبد هللا أبو مسلم الكرشي, المعجم األوسط للطبراني: باب األلف, باب من اسمه ابراهيم, ا (172)
 . 4/37ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر:  (173)
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 . 127/ 5عون المعبود شرح سنن أبي داود:  (174)
 المصدر السابق نفسه.  (175)
 . 5/127عون المعبود شرح سنن أبي داود: (176)
 . 6/2007شرح المشكاة للطيبي:  (177)
 . 2/157السنن:  معالم  (178)
 المصدر السابق نفسه.  (179)
 . 5/1528مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  (180)
 . 6/2007ينظر: شرح المشكاة للطيبي:  (181)
 . 5/1826مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  (182)
 . 5/1826مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  (183)
 المصدر السابق نفسه.  (184)
 . 5/155األوطار: نيل  (185)
 . 54/ 1زاد المعاد في هدى خير العباد:  (186)


