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 مقــدمــــة
 

وسيئات أعمالنا, من إنَّ احلمد هلل, حنمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا, 
 يهده هللا, فال مضل له, ومن يضلل؛ فال هادي له.

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له, وأشهد أن حممَّدًا عبده ورسوله, صلَّى هللا عليه 
 وسلَّم تسليماً كثرياً.

 أما بعُد:
ه أساس ملعرفة ال خيفى على أحد من أهل العلم أمهية أصول التخريج وشرف منزلته وذلك ألن  

السنة النبوية اليت عليها مدار فهم القرآن وتفسريه, حيث جعل هللا سبحانه وتعاىل بيانه إىل 
 َّ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ُّيف قوله:  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 
, فهي عليها مدار األحكام وتفاصيلها, وهبا يعرف احلالل من احلرام وغري ذلك, [44]النحل: 

ألصول التخريج هي حفظ السنة وصيانتها من الد خيل عليها ومعرفة صحيح املتون وأهم مثرة 
 من سقيمها وحمفوظها من شواذها ومنكراهتا.

دراسة طرق احلديث ورواايته, والنظر فيها جمتمعًة, ومعرفة مجع و أمهية ومن خالل ذلك يتبَّيَّ لنا 
– ذلك من خاللفيهم, و علماء أقوال الموازنة مراتب رواهتا, من حيث العدالة والضبط, و 

والوقوف على  عند الرواة ها؛ وذلك بتتبعتوهامل ة والثابتةالصحيح األلفاظنقف على  -أيضاً 
 .هذاالقرائن اليت تدل على 

ث على املعىن, د   بعض الرواة قد يم  تفسري النصوص لبعضها, إذ إنَّ يفيد يف مجع الطرق  ُثمَّ إنَّ 
 .وأتيت البقية يف سند آخرأو يروي جزءاً من احلديث, 

: "احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه, واحلديث يفسر -رمحه هللا– (1)أمحد بن حنبلاإلمام قال 
 .بعضه بعضاً"

 ".البابم إذا مل جتمع طرقه مل يتبَّي خطؤه": -رمحه هللا– (2)علي بنم املدييناإلمام  وقال
 

                                 
 (.  2/212( "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" )1)
   ( السابق.2)
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نحهم, وليس ": -رمحه هللا-(1)َوقَاَل احلافظ أبو زرعة العراقي َد يحث إذا مجعت طرقه تبَّي املراد م  احلح
 ".لنا أن نتمسك برواية ونرتك بقية الرواايت

ولذلك كان جلمع ودراسة طرق ورواايت األحاديث فوائد يدركها أهل هذا الشأن 
املشتغلَّي به, ومن أمهها حتقيق املعىن الصحيح للحديث, وحترير ألفاظه, وتقوية أسانيده 

 عضها إىل بعض, كما أنه سيؤدي إىل احلكم الشرعي الصحيح.بضميمة ب
يف  -رضي هللا عنها–حديث أم املؤمنَّي عائشة  وقد رغبت أن أشارك يف مجع ودراسة طرق

 الدعاء الوارد يف حتري ليلة القدر, وبيان ثبوته وصحته, وذكر معناه وفوائده.
الفائدة العلمية, فقد شرعت يف , ورغبة يف حتقيق -حسب اطالعي–ومل أر من أفرده ابلبحث 

لعو  لية  الدد  الدعاء ابتصحيح حديث , ومسيته: )احلديثمروايت طرق و مجع ودراسة 
 (, وقد جاءت خطة البحث على النحو التايل:ف ائدهوذكر وبيان معناه 

 ختريج احلديث ودراسة أسانيده, وفيه مطلبان: :املبحث األول
 .وخترجيهألفاظ احلديث املطلب األول: 
 .احلكم على الرواايت وذكر أقوال العلماء مع املناقشة والرتجيح املطلب الثاين:
 : غريب احلديث وفوائده, وفيه مطلبان:املبحث الثاين

 املطلب األول: مفردات احلديث وغريبه.
 املطلب الثاين: معىن احلديث وفوائده.

أسأل هللا أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه, ولست أدعي الكمال وال مقاربته,  وختاما  
 وحسيب أن بذلت جهدي يف إخراج هذا البحث, وهللا املوفق واملعَّي.

 
 
 
 
 

                                 
 (.  181/ 7"طرح التثريب" ) (1)
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 املبحث األول:

 ختريج احلديث ودراسة أسانيده، وفيه مطلبان:

 
  املطلب األول:

 هخترجيو ظ احلديث الفأ

 , كما أييت:-رضي هللا عنها–أم املؤمنني عائش  عن  عدة طرقن ماحلديث روي 
 

: اَي َرسموَل اَّللَّ  أَرَأَيحَت إ نح َعل محتم َأيُّ َعْبِد اَّللِه ْبِن بُ َرْيَدةَ َعنح  -أول   : قـملحتم , َعنح َعائ َشَة, قَاَلتح
ر  َما أَقمولم ف يَها؟ قَاَل:  َلةم الَقدح َلٍة لَيـح  .(1)« ِإنهَك ُعُو ٌّ ُتُِبُّ اْلَعْوَ  فَاْعُف َعنِّ ُق ِل: الةهُهمه » لَيـح

ويف رواية: قلت: اي رسول هللا, أرأيت لو أين علمت ليلة القدر, ما كنت أدعو به ريب, عز  -
 .(2)« ق ِل: الةهم إنك عو  ُتب العو ، فاعف عن »وجل, أو ما كنت أسأله؟ قال: 

 »أرأيت إن وافقت ليلة القدر, ماذا أدعو به؟ قال: ويف رواية: أها قالت: اي رسول هللا,  -
 (3)« ق ِل: الةهم إنك عو  ُتب العافي ، فاعف عن

  واه عن عبدهللا بن بريدة كل من:
 :(4)س بن احلسنمَ هْ كَ  - أ

ابن عنه و - (7), والنسائي يف "السنن الكربى"-(6)ومن طريقه ابن منده-(5)أخرجه الرتمذي
 .ل: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيسعيد قاقتيبة بن من طريق  -(8)السين

                                 
  اللفظ عند الرتمذي والنسائي وابن السين. (1)

   (.25384( رقم)42/236اللفظ عند أمحد ) (2)

  .   (10643( رقم)9/323), والنسائي يف "الكربى" (25741( رقم)42/483)أمحد ابن ماجه, و اللفظ عند  (3)

  (.5670. "التقريب" )ع.مات سنة تسع وأربعَّي,من اخلامسة ,ثقة,أبو احلسن البصري,س بن احلسن التميميمَ هح كَ  (4)

 ( ط الرسالة. 3822( رقم)6/119و) ( ط أمحد شاكر.3513( رقم)5/534"اجلامع" ) (5)

  (.300( رقم)2/154"التوحيد" ) (6)

   (.872(. وهو يف "عمل اليوم والليلة" رقم)10642( رقم)9/322) (7)

   (.769"عمل اليوم والليلة" رقم) (8)
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 .وكيعمن طريق  (2), وأمحد(1)ابن ماجهو 
 .أخربان النضر: (3)وإسحق بن راهويه

 .بن هارون يزيد من طريق (6)والبغوي, (5), والبيهقي(4)وأمحد
 .حدثنا حممد بن جعفر: (7)وأمحد

  .دا خالدثنح لمساعيل بن مسعود قاإ أخربان: (8)يف "السنن الكربى" والنسائي
 .أخربان حممد بن عبد األعلى, قال: حدثنا املعتمر: (9)وأيًضا
بن  , ويزيد, وحممد بن جعفر, وخالدبن مشيل جعفر بن سليمان, و وكيع, والنضر)همتعسب

 عن عبد هللا بن بريدة, فذكره., س بن احلسنمَ هح عن كَ (بن سليمان , واملعتمراحلارث
 :(10)البصري اجلَُرْيِريسعيد بن إايس  - ب

 يزيد بن هارون.عن  (11)أخرجه أمحد
 من طريق علي بن عاصم. (13), والبيهقي(12)وأمحد

  .من طريق عبد الرمحن بن مرزوق (15), والقضاعي(14)والنسائي يف "السنن الكربى"
                                 

  (.3850( رقم)2/1265"السنن" ) (1)

  (.  25741( رقم)42/483)"املسند"  (2)

  (.1361( رقم)3/748"املسند" ) (3)

  (.  25497( رقم)42/317)"املسند"  (4)

  (.113(. ويف "فضائل األوقات" رقم)3426( رقم)5/281"شعب اإلميان" ) (5)

  (.8/491التنزيل" )"معامل  (6)

  (.  25384( رقم)42/236)"املسند"  (7)

  (.873(.  وهو يف "عمل اليوم والليلة" رقم)7665( رقم)7/146) (8)

 (.10643رقم) (9/323"السنن الكربى" ) (9)

مات  ,من اخلامسة اختلط قبل موته بثالث سنَّي ,ثقة ,أبو مسعود البصري ,-بضم اجليم-ير  يح رَ سعيد بن إايس اجلم  (10)
   (.2273. "التقريب" )ع .سنة أربع وأربعَّي

  (.   25495( رقم)42/315"املسند" ) (11)

  (.   25505( رقم)42/321"املسند" ) (12)

 .(203)رقم, ويف "الدعوات الكبري" (114)رقمويف "فضائل األوقات"  (.3427( رقم)5/281"شعب اإلميان" ) (13)

 (.875(. وهو يف "عمل اليوم والليلة" رقم)10645( رقم)9/323) (14)

  (.1477"مسند الشهاب" رقم) (15)
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 .خالد بن عبد هللا من طريق (2)القضاعيو , (1)ابن نصر املروزيو 
 , عن سفيان الثوري.النعمان بن عبد السالممن طريق  (4)قوام السنة األصفهاين, و (3)وابن منده

عن عبد هللا , ريريسعيد بن إايس اجلم عن  (ثوري, وال)يزيد, وعلي, وعبدالرمحن, وخالدتهممخس
 بن بريدة, فذكره.

  .(5)قبل االختالط ريرياجلم  وهو ممن مسع من ,متابعة ملن سبق -هذه–ويف رواية سفيان الثوري 
 :كما أييت  , واختلف عليه فيهغري ما تقدم الثوريورواه سفيان 

 .لعنقزيعمرو بن حممد امن طريق  (7), والبيهقي يف "األمساء والصفات"(6)أخرجه إسحاقف
 .خملد بن يزيدمن طريق  (8)النسائي يف "الكربى"و 
 من طريق علي بن قادم. (9)القضاعيو 

 .حممد بن يوسف الفراييب من طريق (10)وقوام السنة األصفهاين
 ., بهالثوري, عن اجلريري, عن ابن بريدة, عن عائشةسفيان عن  همأ بعت

 دون تعيَّي اسم ابن بريدة, هل هو عبدهللا, أم سليمان؟!
 :، عن عبد هللا بن بريدة(11)أب  هالل الراسيب  -ج 
 
 

                                 
  (.259"خمتصر قيام الليل وقيام رمضان" )ص: (1)

 (.1474"مسند الشهاب" رقم) (2)

  (.300( رقم)2/154"التوحيد" ) (3)

  (.  2197( رقم)3/118"الرتغيب والرتهيب" ) (4)

 (.4/6ينظر: "هتذيب التهذيب" ) (5)

  .(1362) ( رقم3/749"املسند" ) (6)

 (.533ويف "الدعوات الكبري" رقم) .(92)رقم (7)

 .(876)رقموهو يف "عمل اليوم والليلة" . (10646)( رقم9/323) (8)

 .(1475)"مسند الشهاب" رقم (9)

   (.1799( رقم)2/371"الرتغيب والرتهيب" ) (10)

مات يف  ,من السادسة ,وهو صدوق فيه لَّي ,اقيل كان مكفوفً , بن سليم أبو هالل الراسيب البصريحممد هو:  (11)
 (.9/195(. وينظر: " هتذيب التهذيب" )5923. "التقريب" )4 خت .وقيل قبل ذلك ,آخر سنة سبع وستَّي
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 - (4), والذهيب (3)احلنبلي, وابن نقطة  (2)ساكرابن عومن طريقه – (1)أبو بكر الشافعيأخرجه 
 األسود بن عامر, عن أيب هالل الراسيب, عن عبدهللا بن بريدة, فذكره.من طريق 

 وأبو هالل فيه لَّي؛ لكنه متابع مبن تقدم ومن أييت.
 :عن ابن بريدة، (5)دثَ رْ عةدم  بن مَ  -د

طريق حجاج بن من  (8)والقضاعي عن أيب بكر بن أيب النضر. (7). وأبو يعلى(6)أخرجه أمحد
 يوسف الشاعر.

مرثد,  عن األشجعي, عن سفيان, عن علقمة بن ,(9)ر هاشم بن القاسمضح النَّ  أيبعن  ثالثتهم
 عن ابن بريدة, عن عائشة, فذكره.

 .(11)أاب النضر على هذا الوجه, كما عند الطرباين يف "الدعاء" (10)واتبع فرات بن حمبوب
 .(13)العباس بن عبد العظيمعن  (12)النسائي يف "الكربى"أخرجه و 

 .(15)بكر بن أيب العوام الرايحي أيبن طريق م (14)واحلاكم

                                 
  (. 610"الفوائد )الغيالنيات(" رقم ) (1)

 (.27/126"اتريخ دمشق" ) (2)

  (.261ملعرفة رواة السنن واملسانيد" )ص: "التقييد (3)

  (.211"املعجم املختص" )ص:و(, 2/135(, و"معجم الشيوخ الكبري" )2/145"تذكرة احلفاظ" ) (4)

  (.4682. "التقريب" )ع .من السادسة ,ثقة ,أبو احلارث الكويف ,د احلضرميثَ رح علقمة بن مَ  (5)

  (.   26215( رقم)43/277"املسند" ) (6)

   (.43"معجم الشيوخ" رقم) (7)

  (.1478"مسند الشهاب" رقم) (8)

. "التقريب" ع.وله ثالث وسبعون  ,مات سنة سبع ومائتَّي ,من التاسعة ,ثقة ثبت ,ولقبه قيصر ,مشهور بكنيته (9)
(7256)   

  (.1/184. "العلل" )كان كوفيا ال أبس به  :قال الدارقطين (10)

  (.916رقم) (11)

 (.877(. وهو يف "عمل اليوم والليلة" رقم)10647رقم)( 9/324) (12)

مات سنة  ,من كبار احلادية عشرة ,ثقة حافظ ,أبو الفضل البصري ,عباس بن عبد العظيم بن إمساعيل العنربي (13)
  (.3176. "التقريب" )4خت م  .أربعَّي

  (.1/530"املستدرك" ) (14)

مات  قال الدارقطين: هو صدوق., دينار أبو بكر الرايحي التميميحممد بن أمحد بن أيب العوام بن يزيد بن هو:  (15)
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سةيمان بن عن  عن األشجعي, عن سفيان, عن علقمة بن مرثد,عن أيب النضر,  كالمها
 ., به, عن عائشةبريدة

 .(1)هو عبيد هللا بن عبيد الرمحن؛ األشجعيو 
 عن عائشة. ,سليمان بن بريدة ؛ابن بريدة واحلاكم النسائي ىوقد مس

وأنه كذلك حمفوظ عن الثوري من الثوري,  أيب النضر عن صحيح عن وجهَّيويظهر أن كال ال
 .)عبدهللا, وسليمان( عن علقمة واجلريري عن ابين بريدةطريقَّي, 

 أب  عثمان النهدي: -اثني ا
 عثمان النهدي, قال: عن اجلريري, عن أيب ,عبد احلميد بن واصلمن طريق  (2)أخرجه الطرباين
: ملا حضر رمضان, قلت: اي رسول هللا, قد حضر رمضان, فما -رضي هللا عنها-قالت عائشة 
 .«…قويل: اللهم إنك»أقول؟ قال: 

ريري, عن ابن عبد احلميد بن واصل, والصحيح: عن اجلم  ووهم فيه, يعين": (3)قال الدارقطين
 ."بريدة
 واصل أو أب  واصل: -اثلث ا

ٍل, َأوح َأيب  من طريق  (4)القضاعيأخرجه  رٍو, َعنح َواص  ََزر يُّ, َعن  الحَول يد  بحن  َعمح َعل يُّ بحنم ََثب ٍت اجلح
ٍل, َعنح َعائ َشَة, قَاَلتح  ؟ قَاَل:  :َواص  رم َرَمَضاَن َقدح َحَضَر, َفَماَذا أَقمولم قمويل  »اَي َرسموَل اَّللَّ  َهَذا َشهح

َو فَاعحفم َعين     . «اللَّهممَّ إ نََّك َعفموٌّ حتم بُّ الحَعفح
وهذا إسناد شديد الضعف, الوليد بن عمرو, هو ابن ساج احلراين, ضعفه ابن معَّي والنسائي 

 و واصل أو أبو واصل ال يعرف, ومل أقف على ترمجته.. (5)وأبو حامت وغريهم
 

                                                                                               
 (.2/245ينظر: "اتريخ بغداد" ) ست وسبعَّي ومائتَّي.سنة 

من كبار  , يف الثوريثقة مأمون أثبت الناس كتاابً  ,أبو عبد الرمحن الكويف ,عبيد هللا بن عبيد الرمحن األشجعي (1)
 (.4318"التقريب" ) .خ م ت س ق.مات سنة اثنتَّي ومثانَّي ومائة ,التاسعة

  .(915)رقم"الدعاء"  (2)

  (.5/132)"العلل"  (3)

  (. 1476"مسند الشهاب" رقم) (4)

  (.4/342ينظر: "ميزان االعتدال" ) (5)



9 

 

 :احلسن البصري - ابع ا
الربيع بن صبيح, عن احلسن, من طريق  -(2)ومن طريقه الذهيب-(1)أخرجه اخلطيب البغدادي

 .عن عائشة, قالت: " لو أدركت ليلة القدر ما سألت هللا إال العفو والعافية "
 احلفظ, واحلسن مل يسمع من عائشة. الربيع بن صبيح سيئوإسناده ضعيف؛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.7/98"اتريخ بغداد" ) (1)

  (.4/1210(, ويف "اتريخ اإلسالم )9/346"سري أعالم النبالء" ) (2)



10 

 

 املطلب الثاني:

 احلكم على الروايات وذكر أقوال العلماء مع املناقشة والرتجيح

أن فرغنا من ختريج رواايت احلديث, نقف اآلن مع دراسة األسانيد وحكم النقاد فيها,  بعد
 قد رواه عنها مجاعة -هللا عنهارضي –فنقول: مضى آنًفا أن حديث أم املؤمنَّي عائشة 

, وهم: عبدهللا بن بريدة, وسليمان بن بريدة, وأبو عثمان النهدي, و واصل أو أبو مرفوًعا
 :واصل

, فاألسانيد صحيحة َثبتة إليه, وقد صحَّح حديثه هذا مجاعة من عبدهللا بن بريدةأما حديث 
 العلماء, وإليك أقواهلم:

يحٌ َهَذا َحد يٌث قال الرتمذي: "  ".َحَسٌن َصح 
, ومل هذا حديث صحيح على شرط الشيخَّيوقال احلاكم عن حديث سليمان بن بريدة: "

ابن عبد  تعقبوهلذا  ؛سليمان بن بريدة ليس من رجال البخاريو وأقرَّه الذهيب.  ."خيرجاه
 ".ويف قوله نظر"قال: فقول احلاكم  (1)اهلادي

روينا ابألسانيد الصحيحة يف كتب الرتمذي والنسائي وابن ماجه وغريها عن : "(2)وقال النووي
 ..", فذكر احلديث.-رضي هللا عنها-عائشة 

 .(3)وصحَّحه األلباين يف "سلسلة األحاديث الصحيحة"
 :-رضي هللا عنها–احلديث أعل ابالنقطاع بَّي عبدهللا بن بريدة وأم املؤمنَّي عائشة  لكنه 

 "مرسل".: (4)قال النسائي
 .عبد هللا بن بريدة مل يسمع من عائشة شيًئا": "(5)وقال الدارقطين

 .(6)البيهقيكذا قال و 

                                 
   (.382/ 1)"احملرر"  (1)

   (.191"األذكار" )ص: (2)

  (.3337( رقم)7/1009) (3)

  (.9/323"السنن الكربى" ) (4)

   (.4/335"السنن" ) (5)

  (.7/118"السنن الكبري" ) (6)
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 ويف هذا نظر من وجوه:
عن مجاعة من بشيء من التدليس, وقد صح مساعه وصف مل يأن عبدهللا بن بريدة  األول:

 الصحابة كما أييت.
بل وفيهم من هو أقدم وفاة  (1)-هللا عنهمرضي –أدرك مجاعة من الصحابة أن عبدهللا  والثاين:

على الصَّحيح, كما قال  هـ(57حيث توفيت سنة) -رضي هللا عنها–من أم املؤمنَّي عائشة 
 وقد تويف سنة -رضي هللا عنه–مسع من عمران بن احلصَّي لقي و , فقد (2)ابن حجراحلافظ 

 هـ(.52)
من رواية عبدهللا بن بريدة عن  (3)بعد أن خرَّج حديثًا يف "صحيحه" ابن حبان إلمامقال ا

يح   عمران بن احلصَّي: " َبار , َواَل تـََفقََّه يف  َصح  َخح َناَعَة األح َناٌد َقدح تـََوهََّم َمنح ملَح يمحك مح ص  َهَذا إ سح
َنَّ َعبحَد اَّللَّ  بحَن بـمَريحدَ  ٍل, َولَيحَس َكَذل َك, أل  ٌل َغيـحرم ممتَّص  ََثر , أَنَّهم ممنـحَفص  َة ومل َد يف  السََّنة  الثَّال َثة  م نح اآلح

َرَة, همَو َوسمَليحَمانم بحنم بـمَريحَدَة َأخموهم تـَوحأٌَم, فـََلمَّا َوقـَعَ  طَّاب  َسَنَة ََخحَس َعشح اَلَفة  عمَمَر بحن  اخلَح َنةم خ  تح ف تـح
بـحنَـيحه , َوَسَكَن الح  َها اب  لحَمد يَنة  َخرََج بـمَريحَدةم َعنـح ٍ, َومَسمَرةم عمثحَماَن اب  رَانم بحنم حمَصَّيح َا إ ذح َذاَك ع مح َبصحرََة, َوهب 

ََّي يف  و اَليَة  ممَعاو يََة, ُثمَّ َخرََج بـم  رَانم َسَنَة اثـحنَـتَـَّيح  َوََخحس  نـحهمَما, َوَماَت ع مح َريحَدةم بحنم جمنحدمٍب, َفَسم َع م 
َا غَ  َتاَن, َفأَقَاَم هب  سح ج  بـحنَـيحه  إ ىَل س  َها اب  نـح َها إ ىَل َمرحَو َعَلى طَر يق  َهرَاَة, فـََلمَّا م  نـح ًة, ُثمَّ َخرََج م  از اًي ممدَّ

اَئٍة, فـَهَ  َا َسَنَة ََخحٍس َوم  َرحَو َوهمَو َعَلى الحَقَضاء  هب  َذا َدَخَلَها َوطَّنَـَها, َوَماَت سمَليحَمانم بحنم بـمَريحَدَة مب 
ٍ َيدملُّكم َعَلى َأنَّ َعبحَد اَّللَّ  بحَن بـم  رَاَن بحَن حمَصَّيح  ".َريحَدَة مسَ َع ع مح

عبدهللا صحَّ مساعه من وكذلك  ,(4)على أنَّ روايته عن عمران يف البخاري, وقد صرَّح ابلسماع
فهو  , وابن عمر مقامه ابملدينة, وكذلك عائشة مقامها ابملدينة,(5)-رضي هللا عنهما– بن عمر

 , وال يبعد مساعه منها وأخذه عنها.-هللا عنهارضي –بيقَّي قد عاصر أم املؤمنَّي عائشة 
وهو كاف عند مجاهري أهل احلديث الذين يرون أن املعاصرة كافية إلمكان اللقيا والسماع وال 

                                 
   (.14/328ينظر: "هتذيب الكمال" ) (1)

  (.8633"التقريب" ) (2)

  (.59( رقم)1/159"التقاسيم واألنواع" ) (3)

  (.1115( رقم)2/47البخاري" )ينظر: "صحيح  (4)

 (.  14/328"هتذيب الكمال" )و ,(139/ 27"اتريخ دمشق" )(, و7/221"طبقات ابن سعد" )ينظر:  (5)
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يشرتطون السماع ولو مرة واحدة كما هو صنيع البخاري ومجاعة, كيف وهاهنا معاصرة ليست 
 ابليسرية ومل يعرف عن صاحبها من رماه ابلتدليس!

 كما مضى  "سليمانالتوأم "أن عبدهللا بن بريدة مل يتفرد به فقد اتبعه أخوه ال جه الثالث: و 
من عدم مساعه من أم املؤمنَّي  يف أخيه هما قالو من النقاد سليمان مل يقل فيه أحد و , آنًفا

 .(1)بل ثبت مساعه منها -رضي هللا عنها–عائشة 
وهلل –فتبَّي من خالل ما تقدم أن اعالل احلديث ابإلرسال غري صحيح, وأنه َصحيح َثبت 

 , وأما الطرق األخرى فقد سبق الكالم عليها عند خترجيها, وهللا املوفق.-احلمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.11/370ينظر: "هتذيب الكمال" ) (1)
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 املبحث الثاني:

 غريب احلديث وفوائده، وفيه مطلبان:

 

 :ولاملطلب األ

 (1)مفردات احلديث وغريبه

 .: أخربينأي (أ أيت؟)قوهلا: 
َلهم ِإْن َعِةْمتُ )قوهلا:   .صادفتأي  "إن وافدت. ويف لفظ: "( َجَوابمهم حَمحذموٌف َيدملُّ َعَليحه  َما قـَبـح
ا, قيل: واجلملة سدت مسد املفعولَّي لعلمت تعليقً  ,( مبتدأ خربه ليلة القدرأي لية )قوهلا: 

 .فذكر ابعتبار الزمان ,اس أية ليلةالقي
 ؟"ما" هنا استفهامية, يعين: أخربين ماذا أقول أن علمت ليلة القدر (ما أق ل فيها؟)قوهلا: 

 . متعلق أبرأيت
ما أقول فيها جواب الشرط, وكان حق اجلواب أن يؤتى ابلفاء, ولعله سقط من "قال الطييب: 

 "!.قلم الناسخ
ال يصح محله على السقط أقول: شرط صحة احلديث الضبط واحلفظ, ففتعقبه القاري بقوله: "

والغلط, واملدار على الرواية ال على الكتابة, أما ترى نظريه يف حديث البخاري: " أما بعد ما 
نعم  .ا " وأما الذين مجعوا بَّي احلج والعمرة طافوا "ابل رجال ". . . احلديث, ويف حديثه أيضً 

 .(2)"والكل جائز ,واألكثر وجودها يف اللغة ,حذف الفاء قليل
يم, وكانت امليم يف اآلخر يعين: اي هللا, حذفت ايء النداء وعوض عنها ابمل (الةهمق ِل: )قوله: 

ابالبتداء ابسم هللا وكانت العوض ميًما, ألها تفيد اجلمع كأن السائل مجع قلبه على هللا  تربًكا
  .وتوجَّه إليه

 والصفة, االسم "إنك عفو"ا االسم هذا توسل إىل هللا هبذ (إنك عو  ُتب العو )وقوله: 
  :والصفة "حتب العفو", واملطلوب

                                 
   (.309-3/308(, و"فتح ذي اجلالل واإلكرام" )4/1442ينظر: "مرقاة املفاتيح" ) (1)

   (.4/1442"مرقاة املفاتيح" ) (2)
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كونك العفو الذي حتب العفو أسألك  , والفاء هنا للتفريع, يعين: فتفريعك على(فاعف عن)
 العفو.
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 :ثانياملطلب ال

 (1)معنى احلديث وفوائده

 دعاء وسؤال العبد حاجته من خالقه, وقد دل على ما أييت: تضمنهذا حديث عظيم الشأن 
  على أفضل الدعاء يف تلك الليلة, اليت  -رضي هللا عنها-عائشة أمم املؤمنَّي حرص

 عن  علمت أنَّ الدعاء مستجاب فيها, وأنَّ الن  داء مسموع فيها, تسرتشد من النيب 
  أبحسن وأفضل ما تقول. أفضل دعاء تقوله يف ليلة القدر إن علمت, فأخربها 

 جه الداللة: أن النيب و و  .فيه داللة على أن ليلة القدر ميكن معرفتها يف وقتها  أقرها 
 على ذلك ومل يقل: إها ال تعلم.

  هذا الدعاء سأله عنه يف  أحب الناس إليه, وأرشده إليه بطريق إعطاء النصح 
 املشورة.

 فيكون هلذا الدعاء مزااي القبول كلها.والذي اختاره هو أعلم الناس مبعناه, 
  الدعاء املذكور هو أفضل مسؤول من هللا تعاىل, فعفو هللا عن عباده معناه الصفح عن

الذنوب, وحمو السيئات, وترك اجملازاة عن اهلفوات الكبرية والصغرية, وليس بعد هذا إالَّ 
 طلوب.الرضا عن املعفو عنه, وإحالله دار كرامته, وهذا هو غاية امل

 بلفظ: "اللهمَّ", وهي عوض عن "اي هللا",  أهذا الدعاء مَجَع آداب الدعاء, فقد ابتد
 فامليم بدل من الياء.

وأصح األقوال: أنَّ لفظ "هللا" هو االسم األعظم, الذي إذا دمع ي هللا به أجاب؛ لتضمنه 
 معىن اإلهلية والعبادة.

 بات صفة العفو هلل تعاىل.ُث إنَّ مجلة "إنَّك عفو" فيها أتكيدات إلث   
 "حتب العفو" فيه إثبات حمبته الالئقة جبالل هللا تعاىل للعفو عن املستعَّي.

 "فاعفم عين" فيه إثبات حكم العفو, ومقتضاه هلل تعاىل.
ففي هذه اجلمل التوسل إ ىل هللا بصفته املناسبة للمطلوب, وحمبته للعفو, وقربه منه أبن 

ف هذا االسرتحام والتذلل من قلب خاشٍع, ويف ليلٍة مباركٍة, ومن يعفو عن الداعي, فإذا صاد

                                 
  (.3/309(, و"فتح ذي اجلالل واإلكرام" )593-3/592ينظر: "توضيح األحكام" ) (1)
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عبٍد خملٍص منيٍب, فهو حري أالَّ يمرد, وأن يستجاب لصاحبه؛ ألنَّ قبول الدعاء له أسباب 
 وآداب, هذه من أمهها.

  ا اختارت هلذا الوقت الفاضل الدعاء  -رضي هللا عنها-عائشة أم املؤمنَّي من فقه أهَّ
 ب, حىت إذا حصلت اإلجابة, وإذا اهلبة والعطية جزلة.أبفضل مطلو 

 إمياء إىل أن أهم املطالب, انفكاك اإلنسان من تبعات الذنوب, وطهارته  ويف احلديث
 من دنس العيوب.

  حلديث: أنه ينبغي لإلنسان أن يسأل العامل عما خيفى عليه؛ ألن عائشة اومن فوائد
  .سألت النيب 

  يطلق عليه اسم القول, لكنه قول مع هللا وخطاب مع هللا, ومن فوائده: أن الدعاء
وهلذا إذا دعا اإلنسان يف صالته ربه مل تبطل صالته؛ ألنه يناجي ربه خبالف سؤال غري 

 هللا فإن الصالة تبطل به, فمثاًل لو قال اإلنسان يف صالته: أعطين كذا بطلت صالته.
 إثبات اسم العفو هلل عز وجل. وفيه 
 :إثبات احملبة هلل لقوله: "حتب العفو". ومن فوائده 
  ومن فوائده: بيان كرم هللا عز وجل, وأن العفو أحبُّ إليه من االنتقام؛ ألن رمحته

يب العفو وال يب االنتقام, ولذلك كان يعرض  -جلَّ وعال  -سبقت غضبه, فهو 
يءم النـََّهار , ويـَبحسمطم َيَدهم إنَّ هللا تـََعاىَل يـَبحسمطم َيَدهم ابلليل  ل يَـتم »؛ التوبة على عباده وَب ممس 

ا , َحىتَّ َتطحلمَع الشَّمحسم م نح َمغحر هب  يءم اللَّيل   .(1)« ابلنـََّهار  ل يَـتموَب ممس 
 الردُّ على أهل التعطيل الذين مينعون قيام األفعال االختيارية ابهلل عز وجل هومن فوائد :

 لقوله: "حتب", و"فاعف عين".
 وله: "اللهم إنك عفوٌّ حتب العفوز التوسل أبمساء هللا وصفاته؛ لقومن فوائده: جوا 

 .فاعف عين"
  ومن فوائده: الرد على املتصوفة الذين يقولون: ال حاجة إىل الدعاء, ويقولون إما

املقال أو بلسان احلال: علمه حبايل يكفي عن سؤايل, وهذا إبطال صريح لقوله  بلسان

                                 
   (.2759) ( رقم4/2113)مسلم  أخرجه (1)
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بح َلكممح تعاىل: } َتج  [. إذا كان علمه حبالك يكفي 60{ ]غافر: َوقَاَل َربُّكممم ادحعموين  َأسح
بح َلكممح عن سؤالك فهو عامل حبالك, إذن يكون معىن قوله: } َتج  { لغًوا ال ادحعموين  َأسح

 فائدة منه.
  ومن فوائد احلديث: احتقار اإلنسان نفسه؛ ألنه يف هذه الليلة, يعين: الذي كان من

املتوقع أن يسأل اإلنسان خريًا وفضاًل ذهب يسأل العفو سؤال املسرف اجلاين على 
نفسه, يقول: "اللهم إنك عفو ... " إخل, ليحتقر اإلنسان ما عمله يف جانب حق هللا 
عز وجل حىت ال متنَّ على ربك أو تدلَّ عليه ابلعمل وتقول: أان عملت, من أنت حىت 

لذي منَّ عليك ابلعمل, لو شاء ألضلك كما أضل تقول ذلك, والرب عز وجل هو ا
غريك, فإذا من  عليك ابهلداية فال متنَّ عليه أنت ابلعمل, فأمحده على هذه النعمة 

 واشكره, وقل: احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 اخلامتة
 , وبعد:أمجعَّياحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات, والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

األحاديث  متلكحديث مهم من , وتناول هذا البحث باب األدعية واألذكاربفقد اعتنت السنة النبوية 
 :البحث إىل ما أييتوتوصل , ما يقال يف ليلة القدرالواردة يف 

 .-رضي هللا عنها–تعدد طرق احلديث ورواايته عن أم املؤمنَّي عائشة  -1
 .صحة احلديث وثبوته من حيث الدراسة ألسانيده وحال رواته -2
 بيان غريب احلديث ومفرداته. -3
 ذكر املسائل والفوائد املستنبطة من احلديث واختالف ألفاظه. -4

مبا فيها, وصلى هللا وسلم على نبينا حممد لعمل يوفقنا لنسأل هللا العظيم أن يعيننا على فهم السنة و 
 أمجعَّي. وعلى آله وصحبه

 
 


