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 المقدمة
ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال  إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه

 مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 .(1)ال َوَأْنتُْم ُمْسِلُمونَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاِتِه وال َتُموُتنَّ إِ 

ا ِرَجاال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهمَ 
 .(2) َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواألْرَحاَم ِإنَّ اللَّهَ 

ِِ اللََّه َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوال َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ذُ  ِِ ُنوَبُكْم َوَمْن ُي
 .(3) َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما

 وبعد:

صدرت عنه ابتداء ألجل التعليم واإلرشاد  إما أن تكون األحاديث المروية عن النبي صلى اهلل عليه وسلمإن    
ذكرا لمثل، أو قصة عن األنبياء واألمم السابقين، والتوجيه، أو جوابا عن سؤال وجه له، أو تفسيرا آلية، أو 
 هم لكن ليساهلل عنهم، ومعانيها مفهومة عندضي والناظر لهذه األحاديث يجد أن ألفاظها معروفة عند الصحابة ر 

، فبعض هذه األلفاظ والمعاني استدعت سؤال النبي صلى اهلل عليه وسلم ذلك في كل ألفاظ األحاديث ومعانيها
عنها، أو أن النبي صلى اهلل عليه وسلم عرف من وجوههم عدم معرفتهم بها فبينها، ويمكن عد ما تقدم مرحلة 

حاديث النبوية للبيان بالشرح، وهكذا وجدنا ازدياد الحاجة لهذا البيان ازديادا ِرديا مِ األأولى من مراحل حاجة 
وفقهه، أما ما  ،وناسخه ومنسوخه ،ومختلفه ،في بيان غريب الحديث خاصة بالمتون تقدم الزمن فألفت مؤلفات

تلفا، ومتفقا ومفترقا، ومتصال يتعلق بأسانيده فالمؤلفات في ذلك كثيرة تراجما، وجرحا وتعديال، ومؤتلفا ومخ
 اتها كلمةعنوان تتضمنومرسال، وسالما ومعال، حتى ظهرت مؤلفات تجمِ بين كل ما يحتاج إليه من ذلك 

رواية فال زال التأليف في الشروح لكتب الاستمر هذا النوع من التأليف وتِور حتى وصل زمننا،  )شرح(، وقد
الدراسة التحليلية، اكتسبت اسمها من المنهج  :هو "ح الحديثشر : "ظهر استعمال اصِالحي لمستمرا، ثم 

، وصارت الدراسة التحليلية مشتهرة ووضعت ضمن المفردات التي تدرس في الكليات، سواء في الدراسة التحليلي
العليا، وقد أحببت أن أساهم في خدمة هذا النوع من علوم الحديث فوضعت هذا الكتاب  الدراسة في وأاألولية 

                                                           
(1)

 .102آل عمران: اآلية  
(2)

 . 1النساء: اآلية  
(3)

 . 71-70األحزاب: اآليتان  
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 الجانب النظري،ا في مالمفهوم والتِبيق(، وقد جاء في مبحثين أوله النبوي وان )الدراسة التحليلية للحديثبعن
والنشأة واألهمية والمصنفات ، فتضمن المبحث األول المفهوم من حيث التعريف الجانب التِبيقيوثانيهما في 

 ت دراسة تحليلية.سَ رِ دُ  وخِوات الدراسة التحليلية، وجاء المبحث الثاني بأحاديث مختارة

ن يتجاوز عني ما فيه من نقص وخلل وتقصير، ي في هذا الكتاب خالصا متقبال، وأواهلل أسأل أن يكون عمل 
 والحمد هلل أوال وآخرا.

 

 
 

 المبحث األول
 مفهوم 

 الدراسة التحليلية للحديث
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 المبحث األول
 مفهوم الدراسة التحليلية للحديث

 
 تعريف الدراسة التحليلية للحديثالمطلب األول: 

 سأعرف الدراسة التحليلية للحديث باعتبار أجزائها، وباعتبارها مركبا علما لفن مخصوص.
 الدراسة أوال: تعريف

هي مصدر للفعل درس، الدال والراء والسين أصل واحد يدل على خفاء وخفض وعفاء. فالدرس: الِريق  لغة:
أي ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه علي، وأصل الدراسة: الرياضة الخفي، ودرست الكتاب أدرسه درسا 

 .(1)والتعهد للشيء
اِلعت على المعاني اللغوية للفعل درس، وما ذكره المفسرون لمعناه في القرآن الكريم، فقد ورد في  اصطالحا:

ْن ُكنَّا َعْن ِدَراَسِتِهْم  ، وقوله تعالى:(3) َوِلَيُقوُلوا َدَرْستَ  ، وقوله تعالى:(2) َوَدَرُسوا َما ِفيهِ  قوله تعالى: َواِ 
، وبناء على ما تقدم حاولت وضِ تعريف (5)، ووجدت أن المفسرين يفسرونه بمعنى القراءة والعلم(4) َلَغاِفِلينَ 

و للدراسة فقلت: هي مفهوم عام يندرج تحته القراءة والكتابة والحفظ والمذاكرة والفهم والعلم، تحصل بمجموع ذلك أ
 بمعظمه، ينتج عنها تِور اإلدراك لدى الدارس.

 ثانيا: تعريف التحليل
التحليل مصدر من الفعل حلََّل يحلُِّل، والفعل حلََّل مزيد بضعيف عينه، وأصله )حَلَل( بالفك، ويدغم عينه  لغة:

فتح الشيء، ال يشذ والمه فيقال: حّل، قال ابن فارس: الحاء والالم له فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلها عندي 
 .(6)عنه شيء

نقول حلَّ يحُلل  الباب األولوالفعل حلَّ قد يكون من الباب األول، وقد يكون من الباب الثاني، فمن 
َِيَِّباِت َما  نقول: حلَّ يحِلل ومعناه الوجوب، ومن ذلك قوله تعالى: الباب الثانيومعناه النزول، ومن  ُكُلوا ِمْن 

(فمن قرأ  (7)َِْغْوا ِفيِه َفَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِبي َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغَضِبي َفَقْد َهَوىَرَزْقَناُكْم َوال تَ   (8)بكسر الحاء )َفَيِحلَّ

                                                           
(1)

 .6/79، ولسان العرب: 2/267مقاييس اللغة:  
(2)

 .169سورة األعراف من اآلية  
(3)

 .105سورة األنعام من اآلية  
(4)

 .156األنعام من اآلية سورة  
(5)

 .5/1425، وتفسير ابن أبي حاتم: 12/242تفسير الطبري:  
(6)

 .2/20مقاييس اللغة:  
(7)

 .81سورة طه: اآلية  
(8)

، والنشر في 595هي قراءة اإلمام الكسائي، ينظر: إبراز المعاني:  

 .2/321القراءات العشر: 
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يكون معناه: فينزل عليكم، قاله  (1)بضم الحاء )فَيُحَل(يكون معناه: فيجب عليكم، وهي قراءة الكسائي، ومن قرأ: 
 .(2)الزجاج

 وعموما فقد جاء هذا الفعل في اللغة لمعان متعددة أبينها فيما يأتي: 
بمحلة وهو  نزول القومفيقال: حّل بالمكان يُحل ُحلوال وَمحال وَحال وحلال، بفك التضعيف نادر: وذلك 

 .نزل بهنقيض االرتحال؛ وحله واحتل به واحتله: 
والحل والحالل والحالل والحليل:  . وأحل: خرج،هخرج من حرموحل المحرم من إحرامه يحل حال وحالال إذا 

 ، نقول: أحله اهلل وحلله.نقيض الحرام
فانحلت. والحل: حل العقدة. وفي المثل السائر: يا عاقد اذكر  فتحها ونقضها وحل العقدة يحلها حال:

حال، هذا المثل ذكره األزهري والجوهري؛ قال ابن بري: هذا قول األصمعي وأما ابن األعرابي فخالفه وقال: يا 
هذه  حابل اذكر حال وقال: كذا سمعته من أكثر من ألف أعرابي فما رواه أحد منهم يا عاقد، وذكره ابن سيده على

 الصورة في ترجمة حبل: يا حابل اذكر حال.
 وكل جامد أذيب فقد حل.

 .الشيء اليسيروالُمَحلَّل: 
 .مخرج اللبن من الضرعويقال: إحليل، وهو 

 ، يقال: فرس أحل.استرخاء عصب الدابةوالحلل: 
 . (3)وال تسمى حلة حتى تكون ثوبين، وقيل ثوبين من جنس واحد برود اليمنوالحلل: 

وأنه ضد  . ونستِيِ القول إنه تفكيك مكونات الشيء(4)تحليل الجملة بيان أجزائها ووظيفة كل منها اصطالحا:
 .التركيب

 
 عريف الحديثثالثا: ت
الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون الشيء لم يكن. يقال حدث أمر بعد أن لم يكن، الجديد، ويجمِ  لغًة:

 .(5)على أحاديث، على خالف القياس
 .(6)من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة صلى اهلل عليه وسلم ما أضيف إلى النبي اصطالحا:

                                                           
(1)

، والنشر 595هي قراءة القراء التسعة الباقين، ينظر: إبراز المعاني:  

 .2/321في القراءات العشر: 
(2)

 .11/170لسان العرب:  
(3)

 - 11/163ولسان العرب: ، 22-2/20، ومقاييس اللغة: 28-3/25العين:  

172. 
(4)

 . 1/194المعجم الوسيط:  
(5)

 .2/133سان العرب: ول،  2/36، ومقاييس اللغة: 3/177العين:  
(6)

 .17، وتيسير مصطلح الحديث: 87توجيه النظر:  
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 وعلم الحديث عند العلماء قسمان:
وأفعاله  صلى اهلل عليه وسلموهو العلم الذي يشتمل على أقوال الرسول القسم األول: علم الحديث رواية: 

 وروايتها وضبِها وتحرير ألفاظها.  وتقريراته
ها وأنواعها وأحكامها  علم الحديث دراية: القسم الثاني: ويقصد به العلم الذي يعرف به حقيقة الرواية وشرِو

هم وأصناف مروياتهم  .(1)وحال الرواة وشرِو
والدراسة التحليلية متضمنة للقسمين معا، فالباحث في هذا النوع من الدراسة يستعمل علم الحديث رواية 
بالنظر في األحاديث المروية واختيار ما يناسبه أو يتِلبه األمر منه سواء كانت األحاديث المختارة أقواال أو 

 على ضبِها وتحرير ألفاظها. ، ويعمل صلى اهلل عليه وسلمأفعاال أو تقريرات أو صفات للنبي 
ثم يِبق الباحث ما تعلمه من خِوات علم الحديث دراية فيصنف الرواية التي يروم دراستها على أنها 

 حديث مرفوع أو موقوف أو مقِوع، وكيف تحملها وكيف أداها، وبيان أحوال الرواة والحكم على الحديث.
 تعريف الدراسة التحليلية للحديث:

هي ِريقة علمية عملية يعمد فيها الباحث إلى حديث أو أكثر يفتح فيها أجزاءه، ويفك بها إشكاالته، 
َِ متبعة أصلية وتكميلية.  ويحدد متعلقاته، وفق ضواب

وهنا أحب أن أسجل مالحظة على العنوان المتداول لهذا العلم وهو )الحديث التحليلي( فالتحليل في هذا 
وصف للدراسة، فالدراسة التحليلية هي التي تقوم على  هو يث، والحقيقة أن التحليلالعنوان جاء وصفا للحد

خِوات محددة يتم تِبيقها على الحديث، بما يعني أن الحديث ليس تحليليا! بل الدراسة هي التحليلية، وعليه 
حليلية، أو: تحليل الحديث، يكون العنوان األنسب لهذا العلم هو: الدراسة التحليلية للحديث، أو: دراسة الحديث الت

 فهو عنوان أدق يشمل الجانب التنظيري والجانب التِبيقي، فضال عن صوابه من حيث اللغة.
 نشأة الدراسة التحليلية للحديث:

إن استعمال مصِلح الدراسة التحليلية يعد استعماال متأخرا من حيث اللفظ، أما المضمون فيرجِ بتاريخه 
ة، ذلك أن األصل في األحاديث أنها تنقل رواية بالسند والمتن بِرق التأليف المتنوعة إلى نشأة الشروح الحديثي

آت والم عاجم التي ترجِ لمراد المؤلف من جمعه لألحاديث في مصنف ما، فمنها المسانيد والسنن والجوامِ والمِو
، وألفاظ -عقائد وفقه وأخالق -األمة لفهم ما في هذه األحاديث من معاٍن كثيرة  واألجزاء وغيرها. ولما أحتاجت

تحتاج لبيان، ومعرفة األسانيد والحكم على الحديث، شرع العلماء في خدمة هذه الروايات كل حسب منهجه 
والحاجة الدافعة للتأليف فمنهم مختصر في شرحها، ومنهم مِول، ومنهم مبين لأللفاظ فقِ، ومنهم معرف 

 تج لدينا تراث حديثي هائل مدعاة للفخر واالعتزاز.باألسانيد، ومنهم مخرج لها وحاكم عليها، فن

                                                           
(1)

السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي ومكانتها من حيث  

االحتجاج والعمل: نور بنت حسن قاروت، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 

 11المصحف الشريف بالمدينة المنورة: 
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فأذكر فيه إن شاء اهلل جمال من علومه الزاهرات من أحكام األصول والفروع واآلداب قال اإلمام النووي: 
يضاح معاني األلفاظ اللغوية وأسماء الرجال  واإلشارات الزهديات وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات وا 

وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء األبناء والمبهمات والتنبيه على لِيفة من حال بعض  وضبِ المشكالت
الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض األوقات واستخراج لِائف من خفيات علم الحديث من المتون واألسانيد 

تختلف ظاهرا ويظن  المستفادات وضبِ جمل من األسماء المؤتلفات والمختلفات والجمِ بين األحاديث التي
البعض من ال يحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات وأنبه على ما يحضرني في الحال في 
الحديث من المسائل العمليات وأشير إلى األدلة في كل ذلك إشارات إال في مواِن الحاجة إلى البسِ للضرورات 

يضاح العبارات  وحيث انقل شيئا من أسماء الرجال واللغة وضبِ المشكل وأحرص في جميِ ذلك على اإليجاز وا 
واألحكام والمعاني وغيرها من المنقوالت فإن كان مشهورا ال أضيفه إلى قائليه لكثرتهم إال نادرا لبعض المقاصد 
ن كان غريبا أضفته إلى قائليه إال أن أذهل عنه بعض المواِن لِول الكالم، أو كونه مما تقدم  الصالحات، وا 

ذا تكرر الحديث أو االسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسِت المقصود منه في بيا نه من األبواب الماضيات. وا 
ذا مررت على الموضِ اآلخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفالني من األبواب  أول مواضعه، وا 

لبعد الموضِ األول، أو ارتباِ كالم  السابقات، وقد أقتصر على بيان تقدمه من غير إضافة، أو أعيد الكالم فيه
 .(1)أو نحوه أو غير ذلك من المصالح المِلوبات

 
 أهمية الدراسة التحليلية للحديث:المطلب الثاني: 

لتحليل األحاديث أهمية كبيرة تنبِ من الحاجة لمعرفة ما تتضمنه هذه األحاديث من معان كثيرة متنوعة، 
صلى اهلل والوقوف على درجة األحاديث وأحوال الرجال والتمييز بينهم، ولما كان فهم األحاديث الواردة عن النبي 

ة لشرح وبسِ ما في هذه األحاديث من عقائد يتفاوت بين الناس بحسب التفاوت العلمي قامت الحاج عليه وسلم
وأحكام وآداب ودعوة وقصص، وهو ما قام به العلماء بالفعل، قال السخاوي: ووراء اإلحاِة بما تقدم االشتغال 
بفقه الحديث والتنقيب عما تضمنه من األحكام واآلداب المستنبِة منه. وقد تكلم البدر بن جماعة في مختصره 

ه لمن بلغ أهليته ذلك. فيما يتعلق بفقهه  وكيفية االستنباِ منه، ولم يِل في ذلك، والكالم فيه متعين، وذكر شرِو
وهذه صفة األئمة الفقهاء والمجتهدين األعالم، كالشافعي ومالك وأحمد والحمادين والسفيانين وابن راهويه 

 .(2)واألوزاعي، وخلق من المتقدمين والمتأخرين
األحاديث، وتصدي كبار أهل الشأن لهذا األمر وقيامهم به يستشف منه إن كثرة التصنيف في شروح 

 األهمية الكبيرة لهذا النوع من الدراسات المتعلقة بالحديث.
 

                                                           
(1)

 .1/5مسلم: شرح النووي على صحيح  
(2)

 .4/37فتح المغيث:  
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 المصنفات في الدراسة التحليلية للحديث:المطلب الثالث: 
هذه الدراسة يعد  لو نظرنا للمفهوم العام للدراسة التحليلية لألحاديث وللجانب العملي نجد أن التصنيف في

متقدما زمنيا، فعملية شرح األحاديث وبيان معانيها العامة، ومعاني مفرداتها، وتخريج أحاديثها، والحكم عليها، 
وتراجم رجالها، واستنباِ دالالت عقدية وجوانب فقهية وثمرات أخالقية، كل ما تقدم وغيره موجود في مصنفات 

، أو تضم ذلك كله. وتعد المصنفات في شروح كتب الرواية أوضح صورة مستقلة قد تعنى بأحد الجوانب المتقدمة
للدراسة التحليلية بمعناها الحالي، وهي كتب كثيرة لعل أولها كتاب أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري 

 هـ، وله أيضا معالم السنن، وهو شرح على سنن أبي داود، وغير ذلك الكثير.388للخِابي المتوفى سنة 
وفي ذلك أيضا تصانيف كثيرة ؛ )كالتمهيد( و: )االستذكار(، كالهما البن عبد البر. و:  سخاوي:قال ال

كالهما للخِابي. و )شرح السنة( للبغوي مفيد في بابه. و:  ،)معالم السنن( و: )إعالم الحديث على البخاري(
بظواهر خالف فيها جماهير األمة.  )المحلى( البن حزم، كتاب جليل، لوال ما فيه من الِعن على األئمة وانفراده

و: )شرح اإللمام( و: )العمدة(، كالهما البن دقيق العيد، وفيهما دليل على ما وهبه اهلل تعالى له من ذلك. ونعم 
الكتاب )شرح مسلم( ألبي زكريا النووي، وكذا أصله للقاضي عياض، و: )شرح البخاري( لشيخنا، و: )األحوذي 

أبي بكر بن العربي، والقِعة التي البن سيد الناس عليه أيضا، ثم الذيل عليها  في شرح الترمذي( للقاضي
للمصنف، وانتهى فيه إلى النصف، وقد شرعت في إكماله، إلى غير ذلك مما يِول إيراده من الشروح التي على 

 .(1)الكتب الستة، وكلها مشروحة
 

 الموضوعيةالفرق بين الدراسة التحليلية والدراسة المطلب الرابع: 
تشترك كل من الدراسة التحليلية والدراسة الموضوعية في وجود رابِ بين األحاديث المدروسة يبنى عليها  

موضوع التأليف أو البحث، لكن الدراسة الموضوعية تعتمد وحدة الموضوع بين األحاديث بغض النظر عن 
التحليلية أن اعتماد األلفاظ المتقاربة أو اللفظ نفسه،  األلفاظ الواردة فيها أهي مشتركة أو ال، بينما نجد في الدراسة

أو كون األحاديث لراٍو واحد، أو في كتاب بعينه، هو األساس في قيام الدراسة، وهذا يعني أن الدراسة الموضوعية 
تقوم على أساس فكرة معينة تناولتها أحاديث مختلفة يعمل المؤلف والباحث على إيصالها للمتلقي، وهذا شِر 
أساس لهذا النوع من الدراسة، بينما ليس من الضروري وجود ذلك في الدراسة التحليلية، وهذا ما يجعل الدراسة 

 الموضوعية خِوة متقدمة لألمام عن الدراسة التحليلية.
وهنا ينبغي التنبيه على أن األفكار التي يروم المؤلف والباحث إيصالها عبر الدراسة الموضوعية ينبغي  
كون قائمة على األدلة المقبولة وفق ضوابِ المحدثين، أما الدراسة التحليلية فمن الممكن أن تكون بعض لها أن ت

 األحاديث المدروسة فيها ضعيفة.

                                                           
(1)

 .4/37فتح المغيث:  
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 خطوات الدراسة التحليلية للحديث:المطلب الخامس: 

الدراسة التحليلية لكل دراسة ال بد من خِوات محددة، ومنهج متبِ يسير عليه الباحث، وهذا ما عليه 
لألحاديث، فالدارس فيها يسير وفق خِوات معلومة يِبقها على جميِ األحاديث، ونستِيِ أن نقسم هذه 

 الخِوات قسمين:
وهي الخِوات التي ال تقوم الدراسة التحليلية بدونها يعمد الباحث على تِبيقها على الحديث  أوال: خطوات رئيسة:

ا اإلختيار لتكون موضوع الدراسة، وقد ال يتم تناول بعض هذه الخِوات بالدراسة أو كل األحاديث التي وقِ عليه
 في بعض األحاديث ألسباب محددة نبينها أثناء الكالم على كل خِوة، وهذه الخِوات هي:

 اختيار حديث الباب .1
 التخريج .2
 التراجم .3
 الحكم على الحديث .4
 غريب الحديث .5
 المعنى العام .6
 الفوائد المستنبطة .7

وهي الخِوات التي تكمل الدراسة قد يحتاجها الباحث وقد ال يحتاجها بناء على الوجود ثانيا: خطوات تكميلية: 
أو عدمه في األحاديث، فيمكن اإلستغناء عن أي واحدة منها كونها غير موجودة في الحديث، أو كونها قليلة 

ان ذكرها في خِوة )المعنى العام(، وهذه األهمية، أو كونها ال تخدم بعض المواضيِ، أو كون أنها باإلمك
 الخِوات هي:

 بيان سبب ورود الحديث .1
 المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق .2
 لطائف اإلسناد .3
 بالغة الحديث .4
 اإلعراب .5
 الناسخ والمنسوخ. .6
 مختلف الحديث. .7

 
 توطئة: في اختيار موضوع الدراسة:
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إن مما يشغل ذهن الباحث الذي يروم الكتابة في الدراسة التحليلية هو اختيار موضوع البحث، والدراسة  
التحليلية هنا ليست بمعزل عن باقي أنواع الدراسات في هذا الجانب، أعني كيفية اختيار الموضوع، إذ إن على 

نتج عنه دراسة مقبولة. ثم إن عليه أن يختار الباحث أن يختار موضوعا نافعا يحبه وله رغبة في الكتابة فيه كي ي
موضوعا جزئيا، فاألصل في البحث أن يكون جزئيا وليس عاما في كل شيء، فليس من المعقول أن يكون مثال 
موضوعه )أحاديث دين اإلسالم( كلها، وال جانبا رئيسا كامال من اإلسالم كان تكون )أحاديث العقيدة اإلسالمية(، 

األخالق في اإلسالم(، ومن المعلوم أن األخالق قسمان: محاسن ومساوئ، فهو هنا أيضا ال أو مثال )أحاديث 
يأخذ كل أحاديث محاسن األخالق مثل الصدق أو التعفف أو الكرم، وال كل أحاديث مساوئ األخالق، مثل الكذب 

أن يتم تناولها من أكثر  أو النميمة أو البخل، بل يختار خلقا واحدا منها، بل حتى إن بعض هذه األخالق يمكن
من جانب فينتج عنها عدة موضوعات، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه الدراسة التحليلية، ومثل ما تقدم يمكن قوله 
عن أصحاب المرويات، فال يمكن أن يأخذ مرويات كل الصحابة دراسة وتحليل، وال مرويات مثال كل أهل مكة 

 أو أكثر يجمعهم جامِ ما. أو أهل البصرة، بل يأخذ راويا واحدا، 
 وسنبدأ ببيان معنى كل خِوة من هذه الخِوات.

 أوال: الخطوات الرئيسة
 الخطوة األولى: حديث الباب

هو الحديث الذي يريد الباحث دراسته دراسة تحليلية، ويكون حديثا واحدا فقِ، أو منضما مِ أحاديث أخرى    
 يتشكل منها موضوع ما في بحث أو رسالة أو أِروحة.

 وعند اختيار حديث الباب يجب التنبه على ما يأتي:
عنوان الرئيس لموضوع الدراسة، فإذا كان يجب أن يكون متن الحديث المختار للدراسة متِابقا أو متوافقا مِ ال .1

الموضوع تم اختياره بناء على لفظ ما فيجب أن يكون حديث الباب متضمنا لذلك اللفظ الذي يحمل معنى 
الموضوع، فمثال موضوع )أحاديث السداد( ينبغي أن تكون متضمنة لفظ السداد على اختالف اشتقاقاته مثل: 

، فالسداد هنا بمعنى فعل اإلستقامة وفعل الصواب، فال يصح هدني وسددني""قل اللهم ا، و: "سددوا وقاربوا"
، فالسَّداد هنا اسم لقوس قوس يسمى السداد" - صلى اهلل عليه وسلمأي النبي  –"وكانت له اختيار مثل: 

ذا كان الموضوع تم  صلى اهلل عليه وسلمالنبي  وليس بالمعنى الذي ذكرناه، وعليه فال يدخل في الموضوع. وا 
اختياره بناء على مجموعة مرويات لصحابي أو راٍو ما فيجب أن يكون حديث الباب هو أحد مرويات ذلك 

 الصحابي أو الراوي، وال يصح إدخال حديث لصحابي أو راٍو غيره، ال عالقة له بالموضوع.
 يث الباب سندا ومتنا، وال يكتفى بإيراد المتن فقِ.يجب ذكر حد .2
لو كان حديث الباب مرويا بأسانيد متعددة فالذي ينبغي اختياره منها هو أصحها إسنادا، كأن يروى بإسناد  .3

سناد ضعيف، أما إذا كانت األسانيد كلها صحيحة كأن جاءت رواية الحديث في صحيح البخاري  صحيح وا 
لِبراني فالذي نختاره منها هو أصحها إسنادا وهو هنا حديث صحيح البخاري ليكون وسنن ابن ماجه ومعجم ا
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حديث الباب، وهذا في حال كون المتن مرويا في كل هذه الكتب بالسياق نفسه، أما إذا كان المتن المروي 
ر حديث في هذه الكتب مختلفا بزيادة ألفاظ تتضمن سبب ورود أو حكما زائدا أو قصة ما، فالضابِ الختيا

الباب في هذه الحال هو المتن الذي يحوي ألفاظا أكثر تتوافق مِ الموضوع الرئيس للبحث، مِ عدم إغفال 
 جانب اإلسناد في كونه مقبوال أو غير شديد الضعف.

ن لم تكتب في األسانيد  .4 عند قراءة اإلسناد يلفظ بكلمة )قال( قبل كل لفظ من ألفاظ األداء، وهذه الكلمة وا 
 ختصار لكن على القارئ اإلتيان بها.ألجل اإل

التنبه لإلشارة بالرمز: فقد كان الرواة يختصرون بعض الكلمات التي يكثر ذكرها، يختصرونها في الكتابة  .5
فقِ، وينِقون بها كاملة دون اختصار، ومن ذلك: حدثنا = ثنا = نا = دثنا، أخبرنا = أنا = أرنا، )ح( عند 

؛ إذ لم يفعل ذلك  صلى اهلل عليه وسلماختصار الصالة والتسليم على النبي  تحويل السند، وال يدخل في ذلك
أحد من السابقين. وهنا أنبه على ضرورة معرفة الِالب والباحث بِرق التحمل وصيغ األداء كي يستِيِ 

 التمييز بين األلفاظ.
 
 
 
 
 

 الخطوة الثانية: التخريج
يخّرج، وجاء في اللغة لمعان عدة منها: االستنباِ والتوجيه هو مصدر من الفعل خّرج  التخريج في اللغة:

 .(1)والتدريب واإلبراز واإلظهار
إخراج المحدث األحاديث من الكتب وسوقها بروايته أو رواية بعض شيوخه أو نحو ذلك، والكالم  واصطالحا:

 .(2)ج والعزوعليها، وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين. وقد يِلق على مجرد اإلخرا
والتخريج لم يعرف عند اإلئمة السابقين ألنهم كانوا يتميزون بقوة الحفظ فهم ليسوا بحاجة إلى ذلك لسعة 
اِالعهم وحفظهم. فلما قل االِالع صعب على الِالب معرفة الحديث، فانبرى بعض العلماء إلى علم 

 .(3)التخريج

                                                           
(
1
 .2/724توجيه النظر:  (

(
2
، وينظر مادة )خرج( 2/249لسان العرب ابن منظور مادة )خرج(: ينظر:  (

، وتاج العروس الزبيدي: 1/238في القاموس المحيط، الفيروز آبادي: 

 .196، ومختار الصحاح الرازي: ص4/158

(
3
تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن األول إلى نهاية ينظر:  (

ن عثمان آل مطر الزهراني القرن التاسع الهجري: أبو ياسر محمد بن مطر ب
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وائد المنتخبة الصحاح والغرائب(، والحازمي في كتاب وأول ما ألف فيه أبو القاسم الحسيني: )تخريج الف
 )تخريج أحاديث المهذب(.

 ومن كتب التخريج:
 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. .1
 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير البن حجر. .2
 تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي. .3
 العراقي.تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ  .4
 الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي. .5

 
 كيفيات َعرض التخريج:

 تخريج حديث الباب إما أن يكون:
ويكون هذا بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث بمجرد العزو إلى الكتب التي روت الحديث:  أوال:

 غير مبوب فيذكر الجزء والصفحة والرقم. في الكتب التي تعتمد التبويب، فإن كان كتاب الرواية
 مثال: 

 قال اإلمام البخاري:
َخَرْجَنا أْلَْكَوِع َقاَل: َحدَّثََنا ُقتَْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعيَل َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ُعَبْيٍد َعْن َسَلَمَة ْبِن ا

ِإَلى َخْيَبَر َفِسْرَنا َلْياًل َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم ِلَعاِمِر ْبِن اأْلَْكَوِع َأاَل ُتْسِمُعَنا ِمْن  وسلمصلى اهلل عليه َمَع َرُسوِل اللَِّه 
 ُهَنْيَهاِتَك َقاَل َوَكاَن َعاِمٌر َرُجاًل َشاِعرًا َفَنَزَل َيْحُدو ِباْلَقْوِم َيُقوُل:

 
 اللَُّهمممممَّ َلممممْوال َأْنممممَت َممممما اْهتَممممَدْيَنا

 
 َوال َتَصممممممممممممممدَّْقَنا َوال َصمممممممممممممملَّْيَنا 

 
 َفممماْغِفْر ِفمممَداٌء َلمممَك َمممما اْقَتَفْيَنممما

 
 َوثَبِّممممممممِت اأَلْقممممممممَداَم ِإْن الَقْيَنمممممممما 

 

                                                                                                                                                                                                   
هـ(، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة 1427: )ت

 .232م: 1996هـ/1417العربية السعودية، الطبعة: األولى، 
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 َوَأْلِقمممممممممممَيْن َسمممممممممممِكيَنًة َعَلْيَنممممممممممما
 

َْ ِبَنممممممما َأَتْيَنممممممما   ِإنَّممممممما ِإَذا ِصمممممممي
 

لُمموا َعَلْيَنمما َيمماِح َعموَّ  َوِبالصِّ
 

 .َمْن َهَذا السَّاِئُق َقاُلوا َعاِمُر ْبُن اأْلَْكَوِع َفَقاَل َيْرَحُمُه اللَُّه .... صلى اهلل عليه وسلمَفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 
 

 التخريج:
، أخرجه البخاري )كتاب األدب، باب ما يجوز ديث متفق عليه عن سلمة بن األكوع رضي اهلل عنهالح

(، ومسلم )كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر: 6148رقم  3/1382ا يكره منه: من الشعر والرجز والحداء وم
(، 3147رقم  6/26(، والنسائي )كتاب الجهاد، باب من قاتل في سبيل اهلل فارتد عليه سيفه: 1802رقم  472

 (.16625رقم  4/48وأحمد )حديث سلمة بن األكوع: 
ما أن يكون مع العزو ذكر الصحابي  الذي روى الحديث، أو أن يتوسع قليال فيذكر إسناد كل صاحب ثانيا: وا 

 كتاب.
 مثال:

  :قال اإلمام أبو داود
َّاِئيِّ عن َعِديِّ بن َحاِتمٍ       ٍِ عن َتِميٍم ال  حدثنا ُمَسدٌَّد ثنا يحيى عن ُسْفَياَن بن َسِعيٍد حدثني عبد اْلَعِزيِز بن ُرَفْي

ََِب ِعْنَد النبي  يًبا َخ ِِ ِْ اللََّه َوَرُسوَلُه  صلى اهلل عليه وسلمَأنَّ َخ ِِ َوَمْن َيْعِصِهَما فقال ُقْم أو فقد رشد فقال من ُي
يُب أنت ِِ  .(1)اْذَهْب ِبْئَس اْلَخ

 :التخريج
باب تخفيف  –(، ومسلم: )كتاب الجمعة 4981رقم 4/295بدون باب  –)كتاب األدب  أخرجه أبو داود:       

حدثنا أبو َبْكِر بن أبي َشْيَبَة َوُمَحمَُّد بن عبد اللَِّه بن ُنَمْيٍر قاال  (، قال: )870رقم  2/594الصالة والجمعة: 
ٍِ عن َتِميِم  ٌِ عن ُسْفَياَن عن عبد اْلَعِزيِز بن ُرَفْي ََِب ِعْنَد النبي حدثنا َوِكي ََِرَفَة عن َعِديِّ بن َحاِتٍم َأنَّ َرُجاًل َخ بن 

صلى اهلل فقال من ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َرَشَد َوَمْن َيْعِصِهَما َفَقْد َغَوى فقال رسول اللَِّه  صلى اهلل عليه وسلم
(، والنسائي في سننه:  َوَرُسوَلُه قال ابن ُنَمْيٍر َفَقْد َغِويَ ِبْئَس اْلَخِطيُب أنت ُقْل َوَمْن َيْعِص اللََّه  عليه وسلم

َِْبِة:  –)كتاب النكاح  أخبرنا إسحق بن ( بنحو حديث مسلم، قال:  3279رقم  6/90باب ما ُيْكَرُه من اْلُخ
ديث بنحو ح( 5530رقم  3/322قال: حدثنا سفيان، به. وفي سننه الكبرى: ) منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن،

                                                           
(1)

، وأبو 88الحديث أبو جعفر النحاس في القطع واالئتناف:  استدل بهذا 

 . 14، واألشموني في منار الهدى: 103عمرو الداني في المكتفى: 
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، أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي، قال: أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان مسلم، قال:
(، بمثل حديث مسلم، قال: حدثنا وكيِ، به. وأيضًا في: 18247رقم  30/182به. وأحمد في مسنده: )

سفيان، به. والبيهقي في السنن (، بمثل حديث أبي داود، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن 19382رقم  32/126)
 6/74،( بمثل حديث مسلم، بإسناده إلى وكيِ، به. وابن أبي شيبة في مصنفه: )5600رقم  3/216الكبرى: )

بمثل  ،(2798رقم  7/37(، بمثل حديث مسلم، قال: حدثنا وكيِ، به. وابن حبان في صحيحه: )29574رقم  
 .حديث مسلم، بإسناده إلى وكيِ، به

 
ما أن يتوسع أكثر فيكون بربط األسانيد التي تنتهي لكل صحابي ببعضها،  ثالثا: والنظر من هو مدار اإلسناد وا 

 لهذا الحديث، ويمكن عمل تشجير لكل حديث ييسر النظر والمعرفة لمواضِ اإلسناد.
 مثال:

حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان، قال: قالت الربيِ بنت  قال اإلمام البخاري:
فدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، صلى اهلل عليه وسلم معوذ ابن عفراء، جاء النبي 

علم ما في فجعلت جويريات لنا، يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي ي
 «.دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين»غد، فقال: 
 التخريج:

، قال: حدثنا 5147رقم  3/1190كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة:  أخرجه البخاري:
، قال: 4922رقم  4/281مسدد حدثنا بشر بن المفضل، وأبو داود: كتاب األدب، باب في النهي عن الغناء: 

، قال: 1090رقم  2/385النكاح، باب ما جاء في إعالن النكاح:  أبوابد حدثنا بشر، والترمذي: حدثنا مسد
حدثنا حميد بن مسعدة البصري، قال: حدثنا بشر بن المفضل، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب الغناء والدف: 

قال: حدثنا حماد بن سلمة، ، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، 1897رقم  3/339
، قال: حدثنا عفان، قال حدثنا 27027رقم  44/574وأحمد: حديث الُرَبّيِ بنت معوذ بن عفراء رضي اهلل عنها: 

 حماد بن سلمة.
مسدد وحميد بن مسعدة كالهما عن بشر بن المفضل، ويزيد بن هارون وعفان كالهما عن حماد بن سلمة. 

 بن سلمة، عن خالد بن ذكوان أبي الحسين، به. وكالهما بشر بن المفضل وحماد
 

  تنبيه:
 يراعى في ترتيب الكتب في فقرة التخريج أحد أمرين:
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وهذا الترتيب سهل يعتمد فيه النظر إلى سنوات الوفاة ألصحاب الكتب  األول: الترتيب حسب القدم في الوفاة:
فيرتبهم الباحث في فقرة التخريج على أيهم أقدم وفاة فيكون ذكره أوال، وهكذا على حسب عدد الكتب التي قام 

 عليها موضوع الدراسة، فلو كانت مثال الدراسة في الكتب التسعة يكون ترتيبها وفق اآلتي:
أ: .1  .(1)هم(179)ت أبو عبد اهلل األصبحي المدني ،إلمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرل المِو
  .(2)هم(241)ت ،أبو عبد اهلل الشيباني ،المسند لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد .2
أبو محمد التميمي الدارمي  ،عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام سنن )مسند( اإلمام الدارمي: .3

 .(3)هم(255)ت ، السمرقندي
 ،أبو عبد اهلل الجعفي البخاري ،صحيح اإلمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة .4

 .(4)(هم256ت)
 .(5)هم(261ت) ،أبو الحسين القشيري النيسابوري ،صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد .5
  .(6)هم(273)ت، لوالده يزيد وماجه لقب ،اإلمام ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد اهلل الربعي القزوينيسنن  .6
 .(7)هم(275)تاألزدي السجستاني،  ،سنن اإلمام أبي داود سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن عامر .7
 .(8)هم(279)ت ،أبو عيسى الترمذي ،جامِ اإلمام الترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى .8
وهي نسبة إلى  ،أبو عبد الرحمن النسائي ،سنن اإلمام النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر .9

نه الذي ولد فيه مدينة )نسا(  .(1)هم(303)ت ،بفتح النون من مدن خراسان ،مِو
                                                           

(1)
( حققه م. هـ354ينظر: مشاهير علماء األمصار البن حبان البستي )ت 

 .96 وطبقات الحفاظ: ،140 م(:1959 بيروت -فاليشهر )دار الكتب العلمية
(2)

 حققه السيد هاشم الندوي ،اريخ الكبير لإلمام البخاريينظر: الت 

والكنى واألسماء لإلمام  ،2/5: (د.ت -الرياض-)مكتبة الرياض الحديثة

المدينة  -الجامعة اإلسالمية ،1مسلم حققه عبد الرحيم محمد القشقري )ط

 .1/502 (:هـ1404 المنورة
(3)

 .3/181 وتهذيب التهذيب: ،8/394 قات:ـينظر: الث 
(4)

 هـ(748ينظر: سير أعالم النبالء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت 

 بيروت -الرسالة مؤسسة –9ؤوط و محمد العرقسوسي )طاحققه شعيب األرن

وتهذيب التهذيب ألحمد بن علي بن حجر العسقالني  ،14/391 (:هـ1413

-هـ1417بيروت  -المعرفةدار  -1طحققه خليل مأمون شيحا ) ،هـ(852)ت

أبي بكر  نوطبقات الحفاظ ألبي الفضل عبد الرحمن ب ،5/30: م(1996

 .252(: هـ1403 بيروت –)دار الكتب العلمية ،هـ(911السيوطي )ت

(5)
 .264وطبقات الحفاظ:  ،27/499ينظر: تهذيب الكمال:  

(6)
 .13/277 وسير أعالم النبالء: ،27/40ينظر: تهذيب الكمال:  

(7)
وطبقات  ،13/203وسير أعالم النبالء:  ،9/57تاريخ بغداد:  ينظر: 

 .265 الحفاظ:
(8)

حققه السيد  ،هـ(354ينظر الثقات ألبي حاتم محمد بن حبان التميمي )ت 

وسير  ،9/153م(: 1975-هـ1395 بيروت -دار الفكر ،1شرف الدين أحمد )ط

 .13/270 أعالم النبالء:



 

 17 

 

 
يتِلب هو ليس من السهولة بمكان فهو وهذا الترتيب أدق من األول، و  الثاني: الترتيب حسب القوة )األصحّية(:

لمتقدمة، وأذكر فيها وسنأخذ الكتب التسعة ا ،ج وأقوال العلماء في منزلة الكتبمعرفة بالكتب والمؤلفين والمناه
 :التنبيهات اآلتية

البخاري، يليه في ذلك  اإلمام ب الرواية عموما، والكتب التسعة خصوصا هو صحيحإن أصح كتاب في كت .1
العلماء، فقد تلقوا  جمهور م مسلم، وتقديم الصحيحين على غيرهما من الكتب قدر مشترك بينصحيح اإلما

، قال النووي: اتفق العلماء رحمهم اهلل على أن أصح الكتب هذين الكتابين بالقبول، وأقروا لهما باألصحية
ري أصحهما وأكثرهما فوائد بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما االمة بالقبول وكتاب البخا

ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في 
علم الحديث وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل 

 .(2)االتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث
وعموم  ،نيفهماكانت بسبب جاللة مصنفيها وتقدمهم في العلم، ودقة تص إضافة السنن الثالثة للصحيحينإن  .2

ه الشديد في الرواة الذين خرج لهم في كتابه، كما عرف عن أبي داود انفعه ، وقد عرف عن النسائي شِر
ضعف  من بين ما فيهبيانه لألحاديث في كتابه من حيث الحكم فقد خرج الصحيح وما يشبهه ويقاربه، و 

وما سكت عنه فهو صالح، وكذا فإن الترمذي خرج الصحيح والحسن حتى قيل إن كتابه أصل في  ،شديد
منضمة للصحيحين سميت باألصول  ةوهذه الكتب الثالث وفيه أحاديث ضعيفة كذلك، معرفة الحديث الحسن،

الخمسة، والترتيب المشهور فيها هو: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامِ الترمذي، سنن 
، وليس األصحية، إذ إن كتاب النسائي، وأنبه هنا على أن هذا الترتيب قائم على أساس القدم في الوفاة

 الترمذي دون الكتابين اآلخرين.
للكتب الخمسة المتقدمة فصارت الكتب الستة، وتذكر هذه السنن سادسا للكتب  (3)ن ماجهإضافة سنن اب .3

ن كان سنن ا للكتب الستة بسبب تأخر إضافتها بن ماجه أدنى ال بسبب الترتيب على القوة واألصحية، وا 
وفيه أحاديث  الكتب الستة بالفعل، قال الحافظ ابن حجر: كتابه في السنن جامِ جيد كثير األبواب والغرائب

وليس األمر في ذلك  "،مهما انفرد بخبر فيه هو ضعيف غالبا" :ضعيفة جدا حتى بلغني أن السري كان يقول
ثم وجدت بخِ الحافظ شمس  .واهلل تعالى المستعان ،على إِالقه باستقرائي وفي الجملة ففيه أحاديث منكرة

                                                                                                                                                                                                   
(1)

 .206 وطبقات الحفاظ: ،14/125 ينظر: سير أعالم النبالء: 
(2)

 .1/14شرح النووي على صحيح مسلم:  
(3)

 ساكنة وهاؤه ذلك زعم لمن خالفا أمه اسم أنه وال جده ال أبيه لقب وهو

 أعجمي. اسم ألنه ووقفا وصال

 .1/12الرسالة المستطرفة: 
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بن اكل ما انفرد به " :سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول :لفظه الدين محمد بن علي الحسيني ما
 .(1)يعني بذلك ما انفرد به من الحديث عن األئمة الخمسة "،فهو ضعيف ماجه

ن عد سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة ليس متفقا عليه، فنرى أن رزين بن معاوية العبدري في كتابه  وا 
أ سادسا، ومنهم من عد سنن الدارمي  تابه جامِ األصول جعالابن األثير الجزري في كو  التجريد، المِو
قال قوم من الحفاظ منهم ابن الصالح والنووي وصالح الدين العالئي والحافظ ابن حجر: لو ، فقد سادسا

لكن الذي استقر عليه العمل أن سادسها سنن ابن ماجه، قال ابن  .(2)جعل مسند الدارمي سادسا كان أولى
كثير: وأبو عبد اهلل محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة: السنن 
األربعة بعد الصحيحين، التي اعتنى بأِرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى 

 .(3)افها، وهو كتاب قوي التبويب في الفقهبرجالها وأِر 
وأول من أضاف سنن ابن ماجه إلى الخمسة مكمال به الستة أبو الفضل محمد بن ِاهر بن علي المقدسي 
في أِراف الكتب الستة له وكذا في شرِو األئمة الستة له ثم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 

 اء الرجالسرور المقدسي في الكمال في أسم
 

أ اإلمام مالك واحدا من أقوى كتب الرواية، وفيه من الصحيح الكثير، والذي شابه هو وجود  .4 يعد مِو
أ وبين قوة أحاديثه الكثير من العلماء، لذا أرى أن رتبته تلي  المنقِعات والبالغات فيه، وقد أثنى على المِو

أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك ، قال ابن حجر: والحاصل من هذا أن الصحيحين، واهلل أعلم
باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه 
كمصنفات سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، والثوري، وابن إسحاق، ومعمر وابن جريج، وابن المبارك 

، وقال ابن حجر أيضا: (4)افعي: "ما بعد كتاب اهلل أصح من كتاب مالك"وعبد الرزاق وغيرهم، ولهذا قال الش
أ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجاال منه   .(5)-يعني سنن الدارمي–والمِو

، وهو ليس بمسند بل : "مسند الدارمي"من أقوى كتب الرواية، وتعرف أيضا باسم "سنن الدارمي" كتاب عدي .5
ه بعضهم بالصحيح، قال ابن حجر: ولم أر لمغلِاي سلفا في تسمية هو مرتب على األبواب. وقد سما

الدارمي صحيحا، إال قوله إنه رآه بخِ المنذري، وكذا قال العالئي. وقال ابن حجر: ليس دون السنن في 
الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. وقال العراقي: اشتهر تسميته 

                                                           
(1)

 .91/531تهذيب التهذيب:  
(2)

 .1/13ينظر: الرسالة المستطرفة:  
(3)

 .241-240اختصار علوم الحديث:  
(4)

 .279-1/278النكت على كتاب ابن الصالح:  
(5)

 .1/281المصدر نفسه:  
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سند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة، قال: إال أن فيه المرسل والمعضل والمنقِِ بالم
 .(1)والمقِوع كثيرا

أما مسند اإلمام أحمد بن حنبل وأبي داود الِيالسي وغيرهما من المسانيد كمسند عبيد اهلل بن موسى،  .6
سحاق بن  وعبد بن حميد، وأبي يعلى الموصلي، والحسن بن سفيان، وأبي بكر البزار، فهؤالء  راهويه،وا 

عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير مقيدين بأن يكون محتجا به أو ال، فلهذا 
ن جلت لجاللة مؤلفيها  -تأخرت مرتبتها  لمصنفة عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب ا -وا 

قال الهيثمي في  ،وأمثل هذه المسانيد وأقواها هو مسند اإلمام أحمد بن حنبل .(2)على األبواب، واهلل أعلم
زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحا من غيره، وقال ابن كثير: وكذلك يوجد في مسند اإلمام أحمد من 

بل والبخاري أيضًا، وليست عندهما، وال عند  األسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرًا من أحاديث مسلم،
  .(3)أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب األربعة، وهم: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه

 
كمستخرج أبي عوانة، جت كتب كثيرة على الصحيحين، يؤخذ منها زيادات مفيدة، وأسانيد جيدة، رِّ قد خُ   .7

نعيم األصبهاني وغيرهم. وكتب أخر  ومستخرج أبي بكر اإلسماعيلي، ومستخرج البرقاني، ومستخرج أبي
ان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد حبالتزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة، وابن 

 .(4)ومتوناً 
بالدراسة المنضبِة بحيث يعرف النسبة األعلى من األحاديث أقول: وال يقدم واحد منها على اآلخر إال 

 المقبولة في كل كتاب فيقدم على غيره.
 

 أقساما بحسب القوة كما يأتي: بناء على ما تقدم فيمكننا تقسيم كتب الرواية
أ ما القسم األول: أ، وأعالها صحيح البخاري بال منازع، يليه صحيح مسلم، ثم مِو  لك.وفيه الصحيحان والمِو
وفيه السنن األربعة وسنن الدارمي ومسند أحمد، وما يؤديه اجتهادي في ترتيب هذه الكتب حسب  القسم الثاني:

 القوة هو:
 سنن النسائي. -أ 
 سنن أبي داود. -ب 
 سنن الدارمي. -ج 
 جامِ الترمذي. -د 

                                                           
(1)

 .1/190ينظر: المصدر نفسه، وتدريب الراوي:  
(2)

 .38مقدمة ابن الصالح:  
(3)

 .27اختصار علوم الحديث:  
(4)

 المصدر نفسه. 
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 مسند أحمد. -ه 
 سنن ابن ماجه. -و 
 

ت الصحة القسم الثالث: والمختارة مما ليس في  صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، :وفيه الكتب التي اشتِر
أقوى من المستدرك، قال  والمختارةوالمستدرك على الصحيحين، الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي الحافظ، 

 .(1)السخاوي: وهي أحسن من المستدرك
اخذات كثيرة، ويكون أقوى منه حسب القوة على ما قدمت ذكره، فعلى المستدرك تعقبات ومؤ  هذه الكتب وترتيب 

 لسنن والمصنفات.كتب المستخرجات على الصحيحين، ثم يلي هذه الكتب باقي المسانيد وا
 

الكتب التي روت األحاديث الضعيفة على اختالف مراتبها، والكتب التي جمعت األحاديث وفيه  القسم الرابع:
مصنفوها بعد قرون متِاولة جمِ ما لم يوجد في الِبقتين كتب قصد قال الشاه ولي اهلل الدهلوي: الموضوعة، 

األوليين وكانت في المجاميِ والمسانيد المختفية فنوهوا بأمرها وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون 
ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل األهواء والضعفاء، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين، أو من أخبار بني 

رائيل، أو من كالم الحكماء والوعاظ، خلِها الرواة بحديث النبي سهوا أو عمدًا، أو كانت من محتمالت القرآن إس
والحديث الصحيح فرواها بالمعنى قوم صالحون ال يعرفون غوامض الرواية فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة، أو 

ستبدة برأسها عمدًا، أو كانت جماًل شتى في كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة جعلوها أحاديث م
 أحاديث مختلفة جعلوها حديثًا واحدا بنسق واحد.

 ،والجوزقاني ،وأبي نعيم ،وكتب الخِيب ،بن عديالكامل الو  ،البن حبان المجروحين ومظنة هذه األحاديث كتاب
 والديلمي. ،وابن النجار ،وابن عساكر

، وأسوؤها ما كان موضوعًا أو مقلوبا شديد النكارة، وهذه الِبقة مادة وأصلح هذه الِبقة ما كان ضعيفًا محتمالً 
 .(2)كتاب الموضوعات البن الجوزي

 
 إما أن: في فقرة التخريج مالحظة:
نذكر أوال الكتاب الذي اخترنا منه حديث الباب، ثم نرتب بعده الكتب األخرى التي روت الحديث على   .1

 حسب ما قدمنا من القسمين، إما على القدم في  الوفاة، أو حسب القوة )األصحية(.

                                                           
(1)

 .1/57فتح المغيث:  

 .1/233حجة هللا البالغة:  (2)
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ي الموضِ الذي يجب أن يكون فيه من حيث القدم فذكر الكتاب الذي أخذنا منه حديث الباب في أو أن ن .2
 الوفاة، أو القوة، ونضِ عبارة )واللفظ له( تمييزا وتنبيها للقارئ أن الحديث المختار هو من هذا الكتاب.

 
 
 
 
 

                                                 
 

 الخطوة الثالثة: تراجم الرجال:
ثقات كانوا أو ضعفاء، وتأتي وهي خِوة مهمة جدا نعني بها ترجمة رواة اإلسناد رجاال كانوا أو نساء، 

أهميتها من كون الحكم على الحديث غالبا يستفاد من هذه التراجم، هذا الحكم الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على التعامل 
مِ الحديث ومضمونه، فيقسم األحاديث إلى مقبولة ومردودة، ثم بعد ذلك ينظر في ضوابِ التعامل مِ كل قسم 

 منهما.
 

 جب التنبه على ما يأتي:وفي خطوة التراجم ي
بيعة الدراسة إلى أنواع: فمنها تراجم تعريفية تتضمن التعريف بهذا الراوي  .1 تتنوع التراجم بالنظر إلى الحاجة ِو

تتضمن ذكر الفضائل والخصائص للراوي المترجم له، وتراجم  المترجم له من غير بيان حاله، وتراجم منقبية
نقدية تتضمن التعريف بالراوي مِ بيان حاله من حيث الجرح والتعديل والتوصل لنتيجة فيه بحيث تذكر 

 درجته لإلستفادة منها في فقرة الحكم على الحديث.
 تتألف عناصر الترجمة من: .2
 محمد( و)زيد(.االسم: ونعني به االسم األول للشخص مثل ) -أ 
م ما يذكر من آباء الرواة واجدادهم وآباء أجدادهم إلخ، وليس كل الرواة في ذكر ذلك سواء، النسب: ه -ب 

 فبعضهم يِوَّل في ذكر نسبه ألجل شرفه أو ألجل شهرته، ومنهم من ال يِول في ذكره.
 (.الكنية: هي التي يبتدأ فيها بأب أو أم، مثل )أبو عبد الرحمن( و: )أم عبد اهلل -ج 
وهذا قد يحتاج إليه في المعرفة  ،اللقب: هو ما وضِ لتعريف ذات معينة ال على سبيل االسمية العلمية -د 

فإذا أردنا كشفه من كتب ، بحال الرجل إذا أردنا الكشف عنه ويكون مشهورا بلقبه فيذكر به في اإلسناد
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ي هو أول في اللقب لم نجده مذكورا التواريخ مثال التي رتبت على األسماء والحروف فِلبناه في الحرف الذ
 .(1)حاله منها لنعرفإلى التواريخ  ثم نرجِاسمه فيها  نجده في كتب األلقاب فنِلببلقبه 

واللقب أنواع، منا ما يشعر بمدح أو بذم، ومنها اسم مفرد، ومنها ما دل على لون أو عيب أو مرض، ومنها 
بيلة، والمهم هو أن اللقب يعرف به هذا الشخص. قال صنعة وحرفة، ومنها نسبة لبلد أو قما دل على 

السخاوي: وهي تارة تكون بألفاظ األسماء ؛ كأشهب، وبالصنائِ والحرف ؛ كالبقال، وبالصفات كاألعمش، 
 .(2)والكنى ؛ كأبي بِن، واألنساب إلى القبائل والبلدان وغيرها

نعني بها ما ينتهي به نسب اإلنسان لرجل من : القبيلةو النسبة: وهي ما ينسب له الراوي من قبيلة أو بلد،  -ه 
، أو ألجل صفة جامعة تجمِ عدة أشخاص تكون لهم  ولمن الرجال ذا شأن يسمى به ما يتناسل من صلبه

 يتناسل منهم، وتكون الصلبية هي الجامِ في القبيلة.
كما إذا  -ومن ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف اإلِالق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة  

 قيل: " فالن القرشي " أنه منهم صليبة، فإذا بيان من قيل فيه " قرشي " من أجل كونه مولى لهم مهم.
" أو " لبني فالن " والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو والوالء أنواع: أولها والء العتاقة: وهذا يقال فيه: " مولى فالن 

 األغلب في ذلك.
والثاني: والء اإلسالم: فمنهم من أِلق عليه لفظ " المولى " والمراد بها والء اإلسالم، ومنهم أبو عبد اهلل البخاري: 

 -يقال له األحنف وأظنه الذي  -فهو محمد بن إسماعيل الجعفي موالهم، نسب إلى والء الجعفيين ألن جده 
على يد اليمان بن أخنس الجعفي جد عبد اهلل بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ  -وكان مجوسيا  -أسلم 

 -البخاري. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي مولى عبد اهلل بن المبارك: إنما والؤه من حيث كونه أسلم 
 على يديه. -وكان نصرانيا 

، فينسب أحد المتحالفين لقبيلة االة: ونعني به الحلف الذي يحصل بين قبيلتين أو أكثروالثالث: والء الحلف والمو 
 .(3)الثاني

تعني ذكر بلد الراوي الذي ولد أو عاش أو تلقى العلم فيه، مقرونا معه ياء النسبة، مثل: )المكي(  والنسبة للبلد
 و)المدني( و )البصري(، وغيرها كثير.

  
 تحمل منهم الراوي مروياته بأحد أنواع التحمل الثمانية. الشيوخ: هم الرجال الذين - و

                                                           
(1)

 .51في بيان االصطالح:  اإلقتراح 
(2)

 بن الغني عبد . ومن أمثلة األلقاب ما قاله الحافظ4/222فتح المغيث:  

 عبد بن معاوية: قبيحان لقبان لزمهما جليالن رجالن: "المصري سعيد

 إنما الضعيف، محمد بن هللا وعبد مكة، طريق في ضل إنما الضال، الكريم

  ".حديثه في ال جسمه في ضعيفا كان

 
(3)

 .400ينظر: مقدمة ابن الصالح:  
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التالميذ: هم الرجال الذين تحملوا من الراوي وتلقا مروياتهم كلها أو بعضها عنه بأحد ِرق التحمل  - ي
 الثمانية.

 ونذكر فيها ثالثة أمور:، والنتيجة في الراوي بناء عليها، أقوال علماء الجرح والتعديل - أ أ
األول: أقوال المعدلين: ونعني بها كل قول دال على تعديل الراوي، مِ مالحظة ترتيب العلماء على القدم في    

 .الوفاة
 الثاني: أقوال المجرحين: ونعني بها كل قول دال على جرح الراوي، مِ المالحظة نفسها في ترتيب العلماء.  
 له الباحث في هذا الراوي صاحب الترجمة.الثالث: النتيجة: وهي القول النهائي الذي توصل   
 
 
 

 وهنا أحب أن أذكر تقريبا عاما للتعامل مع الرواة:
 وكما يأتي: ،ن الراوي إجماال ال يخلو من أن يكون معلوما أو مجهوالإ

 هو من ُعِلم حاُله بورود معلومات عنه جرحا أو تعديال أو كليهما، وهو ثالثة أنواع: أوال: الراوي المعلوم:
 معلوم العدالة: وهو الراوي الذي عدله كل من ذكره. .1
 معلوم الجرح: وهو الراوي الذي جرحه كل من تكلم فيه. .2
 المختلف فيه: وهو الراوي الذي عدله بعض العلماء وجرحه آخرون. .3

 أنواع: وهو من ُجِهل حاُله لعدم الوقوف على أقوال فيه جرحا وال تعديال، وهو أيضا ثالثة ثانيا: الراوي المجهول:
 مجهول العين. .1
 مجهول الحال. .2
 .(1)المستور .3

 
: تذكر في تراجم الرواة مواليدهم ووفياتهم، ومعرفتها من األمور المهمة جدا فهي من الوالدة والوفاة - ب ب

 الوسائل التي يعرف بها اتصال السند وانقِاعه. ومن الجدير بالذكر أن معظم الرواة قد ال نقف لهم على
 سنوات الوالدة، بينما نجد عكس ذلك في الوفيات فمعظم الرواة ذكرت لهم سنوات الوفاة.

 
ن أهم  .3 إن عناصر الترجمة قد يجدها الباحث كلها في بعض التراجم، وقد ال يجد بعضها في تراجم أخرى، وا 

ذا الراوي جرحا شيء في الترجمة هو تحديد شخصية الراوي المترجم له بحيث ال يختلِ بغيره، وبيان حال ه
 وتعديال.

                                                           
(1)

 .91محاضرات في الجرح والتعديل:  
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قد تِول الترجمة للراوي الواحد أو تختصر بناء على أساس الحاجة، فالرواة المشهورون بالثقة أو بالضعف  .4
 ال حاجة للتِويل في ترجمتهم.

إن التراجم تكون لرجال إسناد حديث الباب، وقد تقوم الحاجة لترجمة غيرهم من الرجال الواردين في  .5
 والشواهد لحديث الباب.المتابعات 

 إذا كان حديث الباب في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بالترجمة لرجال اإلسناد ترجمة تعريفية في الهامش. .6
لو كانت الدراسة قائمة على أكثر من حديث وتكرر الراوي مرة ثانية فال حاجة إلعادة الترجمة كاملة بل  .7

 ا، ونذكر نتيجة ترجمته من حيث الجرح والتعديل.نشير بأن الراوي تقدمت ترجمته في حديث رقم كذ
 نشدد هنا على أهمية معرفة علم الجرح والتعديل والمصنفات فيه وعلمائه وألفاظه ومراتبها. .8
إن المصنفات في التراجم متنوعة بحسب غاية ورغبة المؤلف من تأليفه، فمنها مصنفات مختصرة، ومنها  .9

اصة برواة كتاب أو كتب معينة، ومنها ما هو في الثقات، ومنها ما مِولة، ومنها عامة في الرواة، ومنها خ
 هو في الضعفاء، ومنها ما ضم الثقات والضعفاء.

تؤخذ كل ترجمة من مظانها، فالحديث المختار من الكتب الستة تؤخذ تراجم رجاله من المصنفات في رجال  .10
أخرى لترجمة الراوي نفسه، وترجمة  الكتب الستة، ثم ينتفِ من المصنفات في التراجم العامة كمصادر
 الصحابي تؤخذ من المصنفات في تراجم الصحابة رضي اهلل عنهم.

 
 

 

 

 

 

 الخطوة الرابعة: الحكم على الحديث:
بعد أن تمت ترجمة رجال اإلسناد نحكم على الحديث، والحديث يأخذ حكمه من التراجم، ويستفاد أيضا 

على األسانيد والمتابعات والشواهد ليحكم بعد المقارنة بضبِ الرواة  من خِوة التخريج حيث تم فيها اإلِالع
 للحديث من عدمه، مِ مالحظات أخرى هي:

لو كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فال حاجة من الباحث للحكم على الحديث الشتراِ صاحبي  .1
ا بعبارة: هذا حديث صحيح الصحيحين الصحة، ولتلقي األمة لكتابيهما بالقبول، وعليه فيأتي الباحث هن
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حال انفراد  –، أو أخرجه مسلم -حال انفراد البخاري بإخراجه  –أخرجه البخاري ومسلم، أو أخرجه البخاري 
             . -مسلم بإخراجه 

على الباحث أن ال يكتفي بحكمه هو على الحديث بل ينبغي أن يكون حكمه مستندا على أقوال العلماء  .2
 والمتأخرين، فيورد أقوالهم في الحكم ويوثقها في الهامش من مصادرها.المتقدمين 

تعد المصنفات في تخريج الحديث وفي كتب الزوائد مصدرا مهما في الحكم على الحديث كون أن مؤلفيها  .3
 يحكمون على األحاديث ويوردون أقوال العلماء في ذلك.

لعلماء فيها فلعل حديث الباب أن يكون أحد على الباحث الرجوع لكتب العلل لالِالع على ما ذكره ا .4
األحاديث التي فيها علة ال يعرفها الباحث واِلِ عليها العلماء الكبار فنصوا عليها، وهذا األمر متعين 

 بصورة أكبر حال كون رجال اإلسناد كلهم من الثقات، وكون الحديث خارج الصحيحين.
أولها قسم اتفق العلماء على تصحيحه، وهنا ال يشغل  تنقسم األحاديث من حيث الحكم إلى أربعة أقسام، .5

الباحث نفسه والذي عليه هو أن ييحكم بالصحة توافقا معهم، وثانيها قسم اتفق العلماء على تضعيفه، وهذا 
أيضا ال يتعب الباحث نفسه فيه بل يحكم بالضعف توافقا معهم، وثالثها قسم اختلف العلماء في الحكم عليه، 

منهم مضعف، وهنا يحكم الباحث بحسب اجتهاده وتوافقه مِ المصححين أو المضعفين، فمنهم مصحح و 
 وقسم رابِ ال يجد الباحث حكما عليه، وهنا يعمل الباحث عقله ويستشير أهل الخبرة ألجل الحكم.

 
  الخطوة الخامسة: غريب الحديث

)غريب ن الفهم، لقلة استعمالها، و وهو عبارة عما وقِ في متون األحاديث من األلفاظ الغامضة البعيدة م 
 .(1)فهذا األخير يرجِ إلى االنفراد من جهة الرواية )الحديث الغريب(ليس هو  الحديث(

وهو فن مهم، يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، 
. ومما يدل على أهميته ما قاله ابن الصالح: روينا عن الميموني قال: والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي

... سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث، فقال: " سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في 
 .(2)بالظن فسأخِئ"صلى اهلل عليه وسلم قول رسول اهلل 

ب ليرى ما فيه من ألفاظ غامضة وغريبة تحتاج فالباحث في هذه الخِوة إذن ينظر في متن حديث البا
لبيان فيعمد إلى الكتب المصنفة في الغريب يستخرج منها المعاني المذكورة في ألفاظ األحاديث، ومن هذه الكتب: 
غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم، وغريب الحديث البن قتيبة، وغريب الحديث للخِابي، والنهاية في 

 ألثر البن األثير.غريب الحديث وا

                                                           
(1)

 .4/24، وفتح المغيث: 272مقدمة ابن الصالح:  
(2)

 .272مقدمة ابن الصالح:  
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وينبغي التنبه على أنه في حال لم يجد الباحث معنى الكلمة التي يِلبها في كتب الغريب فبإمكانه 
 الرجوع لكتب المعاجم واإلستفادة منها في بيان المعاني.

 
 الخطوة السادسة: المعنى العام للحديث:

وهي من الخِوات الرئيسة المهمة التي تمثل الجانب العملي للسنة النبوية، فالمعاني المِلوب إيصالها  
واألفكار واألحكام الشرعية كل ذلك يتحقق هنا، وتعتمد هذه الخِوة على الثراء الثقافي للباحث من نحو وصرف 

حكم باأللفاظ والمعرفة بالمصِلحات، فينتج عنه وبالغة وعقيدة وفقه وأخالق وزهد وقدرة على اإلنشاء والتعبير والت
من هذا الحديث الذي صدر عنه، وبإمكان الباحث هنا اإليجاز واإلختصار، صلى اهلل عليه وسلم بيانا لمراد النبي 

 وبإمكانه التِويل وهو األفضل لكن من غير استِراد في مواضيِ جانبية لم يتناولها متن حديث الباب.
ا أن يعرض المعنى العام على شكل قِعة واحدة مسترسلة، وبإمكانه وضِ عنوانات ويستِيِ الباحث هن

داخل هذه الخِوة تتالءم مِ متن الحديث، وبإمكانه استعمال التنقيِ عند الحاجة لذلك، مِ التنبيه على تجنب 
تعمال حسن الدخول التكرار عند شرحه لألحاديث بل ينوع في كيفيات البيان كي يدفِ الملل عن القارئ، وعليه اس

 في بداية المعنى العام لكل حديث.
وفي حال اشتراك أكثر من حديث بالعنوان الفرعي تكون دراسة الخِوات األخرى مستقلة لكل حديث 

 ويجمِ المعنى العام للحديثين أو األحاديث في مكان واحد، ومثل ذلك خِوة )ما يستفاد من األحاديث(.
 

 ن الحديثوة السابعة: ما يستفاد مالخط
وهي عبارة عن الفوائد والملح واللِائف التي تستنبِ من متن الحديث، وهي قسمان أولها ما يجده الباحث   

منصوصا عليه في كتب الشروح يوردها الشارح عند شرحه للحديث وغالبا ما تأتي بعد قولهم: وفي الحديث كذا، 
 و: دل الحديث على كذا، و: حّث على كذا، ونحوها.

 وثانيها: ما يفهمه الباحث، ويستنبِه بإعمال فكره في النظر في متن حديث الباب. 
 

 ثانيا: الخطوات التكميلية:
 بيان سبب ورود الحديث:  .1

بذلك الحديث كما في سبب صلى اهلل عليه وسلم هو الباعث على ورود الحديث الذي ألجله حدث النبي  
ن كان العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السببنزول القرآن الكريم. وفيه فوائد كثيرة،   .(1)وا 

                                                           
(1)

 . 814شرح نخبة الفكر: للقاري:  
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صلى اهلل عليه ، ومن أمثلته: حديث سؤال جبريل عليه السالم النبي هو قسمان: فقسم يذكر في الحديث
عن اإلسالم، واإليمان واإلحسان، وعن الساعة. وقسم ثاٍن ال يذكر السبب في الحديث أو يذكر في بعض وسلم 

، وله أمثلة سيأتي بعضها في (1)االعتناء به؛ ألنه بذكر السبب يتضح الفقه في الحديثِرقه، فهو الذي ينبغي 
 .القسم التطبيقي

هي عبارة عما يتضمنه اإلسناد من أمور تميزه، وأوصاف تعود إلى الرواة أو ِرق التحمل لطائف اإلسناد:  .2
غة تحمل واحدة، أو بكون الرواة من والمسلسل برواة معينين، أو بصي واألداء، مثل اإلسناد العالي والنازل،

مدينة أو بلد واحد كأن يكونوا كلهم مكيين، أو بصريين، ورواية األكابر عن األصاغر، ورواية اآلباء عن 
 األبناء، ورواية األبناء عن اآلباء، والمدبج ورواية األقران.

 
 
 
 المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق: .3

في الخِ صورته، وتختلف في اللفظ صيغته، وهو  -أي تتفق  -يأتلف هو ما فأما المؤتلف والمختلف 
فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، ولم يعدم مخجال، وهو منتشر ال ضابِ في أكثره يفزع إليه، 

نما يضبِ بالحفظ تفصيال. ٌم َوَساَلٌم، وُعَماَرُة َوِعَماَرةُ  وا   .(2)ومثاله: َسالَّ
والمفترق، فهو ما اتفق لفظا وخِا، بأن يشترك أكثر من راٍو باالسم واسم األب نفسه بل وأما المتفق 

ومن أمثلته: أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة  وربما الجد أيضا. ولم يزل االشتراك من مظان الغلِ في كل علم.
 .(3)كلهم في عصر واحد

والبالَغُة  مِ فصاحته وأدائه لغاية المعنى المراد.البالغة عند أهل الّلغة هي ُحْسُن الكالم بالغة الحديث:  .4
 تكون وصفًا للكالم، ووصفًا للمتكّلم.

وبالغة الكالم في االصِالح: هي مِابقة الكالم لمقتضى َحال من ُيَخاُِب به مِ فصاحة مفرداته 
 .(4)وُجَمله

ِ الكلم، وله أساليب أفصح العرب، نزل عليه القرآن وبلغه، وأوتي جوامصلى اهلل عليه وسلم والنبي 
رق خِاب متعددة، موجودة في هذه األحاديث.  بالغية متنوعة، ِو

: هو تغير الحركات في آخر الكلمات بسبب وجود عامل مختلف يؤثر فيها، والناظر لألحاديث اإلعراب .5
يجد أن من األحاديث ما فيه اختالف في اإلعراب، وهذا ناتج عن صلى اهلل عليه وسلم المروية عن النبي 

                                                           
(1)

 .469الوسيط في علوم ومصطلح الحديث:  
(2)

 .344مقدمة ابن الصالح:  
(3)

 .360، و: 345المصدر نفسه:  
(4)

 .128البالغة العربية:  
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اختالف الروايات مما يؤدي إلى تعدد المعاني، أو أنه ناتج عن أخِاء بعض الرواة يقعون فيها بسبب 
 عجمتهم أو لحنا منهم في بعض الحاالت، وهذه ينبغي بيانها وتصحيحها.

، ألن من اللحن ما يزيل المعنى ويغيره عن ِريق حكمه، قال الرامهرمزي: أما تغيير اللحن فوجوبه ظاهر
وكثير من رواة الحديث ال يضبِون اإلعراب وال يحسنونه، وربما حرفوا الكالم عن وجهه، ووضعوا الخِاب 
في غير موضعه، وليس يلزم من أخذ عن هذه الِائفة أن يحكي ألفاظهم إذا عرف وجه الصواب، إذا كان 

ال يؤم »ما ظاهرا، ولفظ العرب به معروفا فاشيا، أال ترى أن المحدث، إذا قال: المراد من الحديث معلو 
فنصب المقيد ورفِ المِلق « ال يؤم المقيد المِلق»فنصب المسافر ورفِ المقيم، وكذلك: « المسافر المقيم

حاضر، فقال كان قد أحال وكنا عند عبد اهلل بن أحمد بن موسى عبدان يوما وهو يحدثنا، وأبو العباس سريج 
، فقال له ابن سريج: إن رأيت «يجب»عبدان: من دعي فلم يجب فقد عصى اهلل ورسوله ففتح الياء من قوله 

أن تقول: يجب يعني بضم الياء فأبى عبدان أن يقول، وعجب من صواب ابن سريج، كما عجب ابن سريج 
 يلتفت إلى كراهيتهم لإلعراب وذمهم من خِئه فهذا ونحوه يزيل المعنى، فال يعتد بألفاظ هذه الِائفة، وال

 .(1)ألهله

ُيوِشُك َأْن َيُكوَن َخْيَر َماِل الُمْسِلِم َغَنٌم َيْتَبُع ِبَها َشَعَف » : "عند شرحه لحديثقال الحافظ ابن حجر 
في خير الرفِ والنصب فإن  قوله: أن يكون خير مال المسلم يجوز«: الِجَباِل َوَمَواِقَع الَقْطِر، َيِفرُّ ِبِديِنِه ِمَن الِفَتنِ 

ال فالرفِ وتقدم بيان ذلك في كتاب اإليمان أول الكتاب واألشهر في الرواية غنم بالرفِ  كان غنم بالرفِ فالنصب وا 
وقد جوز بعضهم رفِ خير مِ ذلك على أن يقدر في يكون ضمير الشأن وغنم وخير مبتدأ وخبر وال يخفى 

 .(2)تكلفه
الحكم السابق من أحكامه بحكم من أحكامه صلى اهلل عليه وسلم لشارع هو رفِ ا الناسخ والمنسوخ. .6

 .(3)الحق
ووجود الناسخ والمنسوخ في الحديث معلوم وله أمثلة كثيرة، وبالتالي فلو مر على الباحث حديث ناسخ أو 

 منسوخ لزم عليه بيانه، وهذا كما قلنا يكون في خِوة مستقلة أو في المعنى العام.
مثل كنت نهيتكم صلى اهلل عليه وسلم إن معرفة الناسخ والمنسوخ له ِرق، فمنه ما يعرف بنص النبي 

صلى اهلل عليه عن زيارة القبور فزوروها ومنه ما عرف بقول الصحابي مثل كان آخر األمرين من رسول اهلل 
المحجوم وحديث احتجم وهو ترك الوضوء مما مست النار ومنه ما عرف بالتاريخ كحديث أفِر الحاجم و وسلم 

                                                           
(1)

 .526: محدث الفاصلال 
(2)

 . 13/42: فتح الباري 
(3)

 .4/47فتح المغيث:  
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صائم بين الشافعي أن األول كان سنة ثمان والثاني سنة عشر وال يثبت التقدم وال التأخر بقول الصحابي ثم نسخ 
فربما قاله عن اجتهاد وال بكونه من أحداث الصحابة أو متأخري الصحبة فربما سمعه من صحابي قديم ومنه ما 

نما عرف باإلجماع كحديث قتل شارب الخم ر في الرابعة عرف نسخه باإلجماع على خالفه واإلجماع ال ينسخ وا 
 .(1)يدل على الناسخ

هذا فن من أهم األنواع، ويضِر إلى معرفته جميِ العلماء من الِوائف، وهو أن يأتي مختلف الحديث.  .7
وربما سماه . (2)حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما فيعمل به دون اآلخر

 .(3)المحدثون "مشكل الحديث"
 مثال مختلف الحديث:

 ".(4)الذي رواه مسلم، مِ حديث "فر من المجذوم فرارك من األسدحديث: "ال عدوي وال ِيرة ... "
فهذا حديثان صحيحان، ظاهرهما التعارض؛ ألن األول ينفي العدوى، والثاني يثبتها. وقد جمِ العلماء 

 .(5)بين معناها على وجوه متعددةبينهما، ووفقوا 

                                                           
(1)

 .2/238، وتوضيح األفكار: 62المنهل الروي:  
(2)

 .2/651تدريب الراوي:  
(3)

 .337منهج النقد: 
(4)

 ..5707، حديث 158/ 10صحيح البخاري: كتاب الطب: 
(5)

 .71تيسير مصطلح الحديث:  
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  المبحث الثاني
 للحديثنماذج تِبيقية من الدراسة التحليلية 

 
 الحديث األول:

ٍْ  (3)َعْن َأِبي َحِصينٍ  (2)َحدََّثَنا أبو اأْلَْحَوصِ  (1)َحدََّثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيدٍ  قال اإلمام البخاري: َعْن  (4)َعْن َأِبي َصاِل
ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه َوَمْن َمْن َكاَن ُيْؤِمُن  :صلى اهلل عليه وسلمَقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  (5)َأِبي ُهَرْيَرةَ 

 .َيُقْل َخْيرًا َأْو ِلَيْصُمتْ َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفلْ 
 التخريج: 

باب من كان يؤمن  -)كتاب األدب أخرجه البخاري:عن أبي هريرة رضي اهلل عنه،  الحديث متفق عليه
على إكرام الجار  باب الحثَّ  -)كتاب اإليمان ومسلم: ،(6018رقم  3/1358 جاره: باهلل واليوم اآلخر فال يؤذِ 

باب  -م صلى اهلل عليه وسلومالك: )كتاب صفة النبي  ،(47رقم  25والضيف ولزوم الصمت إال عن الخير:
 باب في حق الجوار: -)كتاب األدب وأبو داود:،(1728رقم  566-565 جامِ ما جاء في الِعام والشراب:

)أبواب  والترمذي: (2079 رقم 2/1295باب في الضيافة:  -مةـ)كتاب األِع والدارمي: ،( 5154رقم  4/329
رضي اهلل وأحمد: )حديث أبي هريرة  ،(2500رقم  4/273 )بدون باب(: باب -صفة القيامة والرقائق والورع

 .(3971رقم  5/457 باب كف اللسان عن الفتنة: -)كتاب الفتن وابن ماجه: ،(7615رقم  2/267 :عنه
 غريب الحديث:

                                                           
(1)

قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي أبو رجاء البغالني، ثقة ثبت، من  

 هـ( عن تسعين سنة.240العاشرة، مات سنة )

رقم  529تقريب التهذيب لإلمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني: 

 .4606رقم  2/383، وينظر: الكاشف لإلمام محمد بن أحمد الذهبي: 5522
(2)

أبو األحوص: سالم بن سليم الحنفي موالهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث،  

 هـ(.179من السابعة مات سنة )

 .2205رقم  1/474، وينظر: الكاشف: 2703رقم  310تقريب التهذيب: 
(3)

أبو حصين: عثمان بن عاصم بن حصين األسدي الكوفي، ثقة ثبت سني وربما  

  هـ(.127نة )دلس، من الرابعة، مات س

 . 3750رقم  2/246، وينظر: الكاشف: 4484رقم  448تقريب التهذيب: 
(4)

أبو صالح: ذكوان السمان المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى  

 هـ(.101الكوفة، من الثالثة مات سنة )

 . 1501رقم  1/252، وينظر: الكاشف: 1841رقم  243تقريب التهذيب: 
(5)

الرحمن بن صخر الصحابي الجليل، أجمع أهل الحديث على أبو هريرة: عبد  

أنه أكثر الصحابة حديثًا، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين وهو ابن 

 ( سنة.78)

 . 10674رقم  7/427، واإلصابة: 3208رقم  4/1768ينظر: اإلستيعاب: 
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سكت، ومنه أيقال: صمت العليل وأصمت إذا اعتقل لسانه فهو صامت ومصمت، ومثلها ساكت و  ليصمت:
، وعلى هذا يكون معنى أو ليصمت: أو (2)أي ساكتة ال تتكلم (1)امرأة من أحمس حجت مصمتة(( )إنّ )حديث: 

 ليعقل لسانه عن قول غير الخير.  
 المعنى العام:

عدم  فهي اشتمل حديث الباب على أمور ثالثة تجمِ مكارم األخالق الفعلية والقولية، أما الفعلية منها
كرام الضيف إكرام  -يرجِ إلى األمر بالتخلي عن الرذيلة، والثاني -عدم إيذاء الجار -وأولهما ،إيذاء الجار، وا 

وحاصله: من كان  ،يرجِ إلى األمر بالتحلي بالفضيلة، وأما القولية فهي أن يقول خيرًا أو يصمت -الضيف
أو تركًا لما  ،نفِوسكوتًا عن الشر، فعاًل لما ي للخير، حامل اإليمان فهو متصف بالشفقة على خلق اهلل قوالً 

 .(3)يضر
)يؤمن(( هو اإليمان الكامل، وظاهر الحديث انتفاء اإليمان ممن لم )والمراد بقوله عليه الصالة والسالم  

يلتزم ذلك، وليس مرادًا، بل ُأريد به المبالغة كما يقول القائل: إن كنت ابني فأِعني، تهييجًا له على الِاعة، ال 
صلى اهلل عليه  أنه ابنه أو أن المراد: من كان كامل اإليمان فليأت بها، وخص النبيأنه بانتفاء ِاعته ينتفي 

 ،وآمن بأنه سيجازيه بعمله ،اإليمان باهلل واليوم اآلخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، أي من آمن باهلل الذي خلقه وسلم
 في الحديث وهي: (4)فليفعل الخصال المذكورات

 أواًل: عدم إيذاء الجار
، وقد ورد (6))فليحسن إلى جاره(()، وفي رواية مسلم بلفظ: (5))فليكرم جاره(()وفي حديث ابن شريح 

 قالوا: يا رسول اهلل: رضي اهلل عنهمأن الصحابة  :تفسير اإلكرام واإلحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث منها

                                                           
(1)

باب أيام الجاهلية:  -مناقب األنصار -أخرجه البخاري: كتاب المناقب 

حققه محمد عبد القادر ، ، والبيهقي في السنن الكبرى3834رقم  2/866

باب  -م(، كتاب النذور1994-هـ1414مكة المكرمة  -عطا )مكتبة دار الباز

 . 10/76ما يوفى به من النذور وما ال يوفى: 
(2)

ينظر: الفائق في غريب الحديث لجار هللا محمود بن عمر الزمخشري  

، 2/262م(: 1997-هـ1417بيروت  -كتب العلمية، دار ال1هـ(، )ط583)ت

ابن األثير والنهاية في غريب الحديث ألبي السعادات المبارك بن محمد 

هـ( حققه طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي 606الجزري )ت

 . 3/51هـ(: 1399بيروت  -)المكتبة العلمية
(3)

 . 1/446ينظر: فتح الباري:  
(4)

، وعون المعبود شرح سنن أبي داود 10/533و 10/446: فتح الباريينظر:  

-هـ1423بيروت  -، دار الكتب العلمية2لمحمد شمس الحق العظيم آبادي )ط

 . 14/43م(: 2002
(5)

.: …باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر -صحيح البخاري: كتاب األدب 

 . 6019 رقم 3/1358
(6)

 . 47رقم  25صحيح مسلم: كتاب اإليمان، باب الحث على إكرام الجار:  
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ن استعانك) ن احتاج  )ما حق الجار على الجار، قال: إن استقرضك أقرضته، وا  ن مرض عدته، وا  أعنته، وا 
ذا مات اتبعت جنازته ن أصابته مصيبة عزيته، وا  ن أصابه خير هنيته، وا  ن افتقر عدت عليه، وا  وال  ،أعِيته، وا 

ن اشتريت فاكهة فأهد  تستِيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إال بإذنه، وال تؤذيه بريح قدرك إال أن تغرف له، وا 
ن لم تفعل فأد وأحاديث الوصاة بالجار كثيرة وصحيحة  -،(1)((وال تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ،خلها سراً له، وا 
ثم األمر باإلكرام يختلف باختالف األشخاص واألحوال فقد يكون فرض عين وقد يكون  -يِول المقام بذكرها

 .(2)فرض كفاية وقد يكون مستحبًا، ويجمِ الجميِ أنه من مكارم األخالق
  

                                                           
(1)

هـ( حققه حمدي عبد 360المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني )ت 

م(: 1983-هـ1404الموصل  -، مكتبة العلوم والحكم2المجيد السلفي )ط

ققه هـ( ح458، وشعب اإليمان ألحمد بن الحسين البيهقي )ت1014رقم  19/419

، قال 7/83هـ(: 1410بيروت  -، دار الكتب العلمية1محمد سعيد بسيوني )ط

الهيثمي عنه بعد أن أورده: ضعيف، ينظر: مجمع الزوائد لعلي ابن أبي 

هـ(، )دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي، 807بكر الهيثمي )ت

 . 8/165هـ(: 1407القاهرة، بيروت
(2)

 . 10/446ينظر: فتح الباري:  
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 إكرام الضيف ثانيًا:
كرامه يكون بِالقة الوجه  يب الكالم ،وا  واإلِعام ثالثة أيام،  ،والقيام بنفسه في خدمته ،وتعجيل قراه ،ِو

في اليوم األول بمقدوره وميسوره، والباقي بما حضره من غير تكلف لئال يثقل عليه وعلى نفسه، وبعد الثالثة يعد 
ال ترك.  من الصدقة إن شاء فعل وا 

مسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات اإلسالم، واختلفوا: هل الضيافة على الحاضر والبادي وأجمِ ال 
 ألنَّ  ،ما ذلك على أهل البواديها عليهما، وقال مالك وسحنون إنَّ إلى أنَّ  أم على البادي خاصة، فذهب الشافعي

المأكل في األسواق، وقد تتعين وما يشتري من  ،المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضِ النزول
 .(1)الضيافة لمن اجتاز محتاجًا وضيق عليه

 ثالثًا: قول الخير أو الصمت
ما شر هذا من جوامِ الكلم ألنَّ   ما آيل إلى أحدهما ،القول كله إما خير وا  فدخل في الخير كل مِلوب  ،وا 

ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو  ،فأذن فيه على اختالف أنواعه ،من األقوال فرضها وندبها
يؤول إلى الشّر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالّصمت، ومعنى الحديث أّن المرء إذا أراد أن يتكّلم فليفكر قبل 

ن كان مباحًا فالسالمة في  ،كالمه فإن علم أنه ال يترتب عليه مفسدة وال يجر إلى محرم وال مكروه فليتكلم، وا 
لئال يجر المباح إلى المحرم والمكروه، فعلى هذا يكون الكالم المباح مأمورًا بتركه مندوبًا إلى اإلمساك  ،سكوتال

عنه مخافة انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقِ في العادة كثيرًا أو غالبًا، وقد ندب الشارع إلى اإلمساك عن 
قال األستاذ أبو القاسم القشيري: الصمت  ،مات أو المكروهاتكثير من المباحات لئال ينجر صاحبها إلى المحر 

 .(2)بسالمة وهو األصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النِق في موضعه من أشرف الخصال
 

 ما يستفاد من الحديث:
 على إكرام الجار وحسن مجاورته وترك أذاه. صلى اهلل عليه وسلمحّض النبي  -1
 .(3)الضيافة برهان على قوة اإليمان وصدق اليقين دل الحديث على أن -2
في تخصيص اإليمان باهلل واليوم اآلخر إشارة وتنبيه إلى المبدأ والمعاد، فمن آمن باهلل خالقًا ومجازيًا فليفعل  -3

 .(4)الخصال المذكورة
 .(1)ستحباب ترك الكالم المباح خوفًا من انجراره إلى المكروه أو الجناحإ -4

                                                           
(1)

 . 14/43، وعون المعبود: 19-2/18ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم:  
(2)

، وتحفة 10/446، وفتح الباري: 2/19: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 

األحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري 

  .7/17بدون تاريخ الطبع(:  -بيروت -هـ( )دار الكتب العلمية1353)ت
(3)

ينظر: الفقه الواضح من الكتاب والسنة للدكتور محمد بكر إسماعيل  

 . 3/327م(: 1997-هـ1417القاهرة  -دار المنار -2)ط
(4)

 . 10/446ينظر: فتح الباري:  
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 على قول الخير مما هو واجب أو مندوب. حديث الحثُّ في ال -5
بحسب  منهي عنهااألمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ذكر اهلل عز وجل و عن الصمت عن الخير و  -6

 مفهوم المخالفة.
 
 

 الحديث الثاني:
ِبيِع َحدَّثََنا ُشْعَبُة َعْن  قال اإلمام الدارمي: َيْعَلى ْبِن َعَطاٍء َقاَل َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُسْفَياَن َأْخَبَرَنا َسِعيُد ْبُن الرَّ

ْساَلِم اَل َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا َقاَل اتَِّق اللََّه ُثمَّ اْستَ  َعْن َأِبيِه َقاَل: ِقْم َقاَل ُقْلُت ُقْلُت َيا َرُسوَل اللَِّه َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل ِفي اإلِْ
 َفَأَشاَر إلى ِلَساِنهِ ُثمَّ َأيُّ َشْيٍء َقاَل 

 التخريج:
مسلم: )كتاب ، وأخرجه (2752رقم  3/1780باب حفظ اللسان:  -أخرجه الدارمي )كتاب الرقاق 
باب ما جاء  -والترمذي: )أبواب الزهد ،(62رقم  24 إلى قوله )ثم استقم(: ،باب جامِ أوصاف اإلسالم -اإليمان

(، وابن 15494رقم  3/413 )حديث سفيان بن عبد اهلل الثقفي:وأحمد: ، (2410رقم  4/210 في حفظ اللسان:
 .(3972رقم  5/459 :ةباب كف اللسان في الفتن -ماجه: )كتاب الفتن

  

                                                                                                                                                                                                   
(1)

 . 14/43ينظر: عون المعبود:  
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 تراجم الرجال: 
 رجاله خمسة:

، ثقة من صغار التاسعة، قال عبد اهلل بن أحمد عن أبيه: سعيد بن الربيِ الحرشي أبو زيد الهروي البصري -1
 .(1)هـ(211وذكره ابن حبان في الثقات، وهو أقدم شيخ لإلمام البخاري وفاة، مات سنة )شيخ ثقة، 

، ثقة حافظ متقن، وهو أمير المؤمنين في شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم الواسِي ثم البصري -2
 .(2)هـ(160الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، من السابعة، مات سنة )

، ثقة، من الرابعة، قال األثرم: أثنى عليه أحمد بن حنبل خيرًا، ى بن عِاء العامري ويقال الليثي الِائفييعل -3
 .(3)هـ(120وبقية الستة، مات سنة ) ،ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة :وقال ابن معين والنسائي

 ،ل ابن أبي حاتم: روى عنه يعلى بن عِاء، من الثالثة، قاعبد اهلل بن سفيان بن عبد اهلل الثقفي الِائفي -4
وقال العجلي: ثقة، وقال الذهبي: ما روى عنه في علمي  ،سمعت أبي يقول ذلك، وذكره ابن حبان في الثقات

 .(4)سوى يعلى بن عِاء، لكن وثقه النسائي
خِاب على ، صحابي، كان عاماًل لعمر بن السفيان بن عبد اهلل بن ربيعة بن الحارث الثقفي الِائفي -5

 .(5)الِائف، يعد في البصريين
 الحكم على الحديث:

 واهلل تعالى أعلم. ،فيكون صحيح اإلسناد ،واتصل سنده ،الحديث رجاله كلهم ثقات 
والترمذي عن ِريق عبد الرحمن ، (6)أخرجه مسلم في صحيحه عن ِريق عروة عن سفيان بن عبد اهلل 

، والحاكم وقال: هذا حديث (8)، وصححه ابن حبان(7)صحيحبن ماعز عن سفيان، وقال: هذا حديث حسن 
 .(10)، ووافقه الذهبي(9)صحيح اإلسناد ولم يخرجاه

                                                           
(1)

، وتهذيب التهذيب: 8/265، والثقات: 4/20ينظر: الجرح والتعديل:  

 . 8303رقم  280وتقريب التهذيب:  ،2706رقم  2/305
(2)

، 4/369، وينظر: الجرح والتعديل: 2790رقم  317تقريب التهذيب:  

 . 3257رقم  2/494وتهذيب التهذيب: 
(3)

، وتهذيب التهذيب: 32/393، وتهذيب الكمال: 7/652ينظر: الثقات:  

 . 7845رقم  705، وتقريب التهذيب: 9150رقم  6/247
(4)

، 4723رقم  2/330عتدال: إل، وميزان ا5/66ينظر: الجرح والتعديل:  

 . 3360رقم  363، وتقريب التهذيب: 3896رقم  3/149وتهذيب التهذيب: 
(5)

 . 3317رقم  3/124، واإلصابة: 1003رقم  2/630ستيعاب: إلينظر: ا 
(6)

 . 62رقم  24صحيح مسلم: كتاب اإليمان، باب جامع أوصاف اإلسالم:  
(7)

رقم  4/210جامع الترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان:  

2410 . 
(8)

 . 5702رقم  13/9صحيح ابن حبان:  
(9)

 . 7874رقم  4/349لحاكم: لمستدرك ال 
(10)

 . 4/349ينظر: التلخيص:  
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 قلت: قد أخرجه مسلم في صحيحه وقد تقدم تخريجه.
 المعنى العام:

، أجاب فيه السائل عن عمل يستمسك به في صلى اهلل عليه وسلم  النبي يعد هذا الحديث من جوامِ كلم 
إن ستقامة، وهو مِابق لقوله تعالى:إلولكنها تؤدي معاني كثيرة ومتعددة، حيث أرشده إلى اقليلة كلمات باإلسالم 

ثم استقام على أمره ولم َيِحْد إلى  ،من وحد اهلل تعالى وآمن به والمعنى: أنّ  ،(1)الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا
 .(2)...على ذلك ينواهيه، وكان ملتزمًا بفعل الِاعات وترك المنهيات إلى أن توف

 نذكر منها: ،ستقامة أقوال كثيرةوقد ذكر في معنى اإل
 .(3)ومالزمة المنهج المستقيم ،والقيام بالعدل ،ستقامة اتباع الحقإلقال القاضي عياض: المراد با -1
فقد عدل عن  ،ه لو ترك أمرًا أو فعل منهياً وقيل: هي لفظ جامِ لجميِ األوامر والنواهي، فإنَّ  - -2

 .(4)الِريق المستقيمة حتى يتوب
ستقامة ا  وفعاًل وقواًل، و  -ةأي نيَّ  -ستقامة مِ الحق سبحانه وتعالى بفعل ِاعته عقداً إستقامة نوعان: إلوا 

ستقامة التامة ال تكون إلستقامة الجامعة، قال الِيبي: اإلك تحصل امِ الخلق بالتعامل معهم بخلق حسن، وبذل
 .(5)وهي رتبة األنبياء ،ونال المقام األسنى ،إال لمن فاز بالقدح المعلى

شارته إليه من غير اكتفاء بالقول ،بلسانه صلى اهلل عليه وسلما أخذ النبي وأمّ   ففيه زيادة تنبيه على  ،وا 
من كثر كالمه كثر سقِه، ومن كثر  فإنّ  ،أهمية أمر اللسان وخِورته، وأنه ال بد من إمساكه إال عن الخير

 .(6)سقِه كثرت ذنوبه، ولكثرة الكالم مفاسد ال تحصى
 ما يستفاد من الحديث:

ومن لم يكن مستقيمًا في حاله  ،تإذا وصله المسلم حصل الخيرا ،ومقام عال ،ستقامة درجة رفيعةإلا نَّ أ -1
 .(7)ضاع سعيه وخاب جهده

 .(8)حفظ اللسان وسيلة للخالص من آفاته نَّ أ -2
 حفظه من األفعال المِلوبة شرعًا. إلى لسانه زيادة تأكيد على أنَّ  صلى اهلل عليه وسلمفي إشارة النبي  -3
 ليرشدوه إلى مبتغاه.من أراد التمسك باإلسالم فعليه سؤال أهل العلم والصالح  -4

                                                           
(1)

 (. 30من اآلية ) :سورة فصلت 
(2)

 . 7/77، وتحفة األحوذي: 2/9: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 
(3)

 . 1/496فيض القدير:  
(4)

 . 7/77تحفة األحوذي:  
(5)

 . 1/496ينظر: فيض القدير:  
(6)

 . 5/321ينظر: إهداء الديباجة:  
(7)

 . 2/9: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 
(8)

شجرة المعارف واألحوال وصالح األقوال واألعمال للعز بن عبد السالم  

-هـ1421دمشق  -، دار الفكر3حققه أياد خالد الطباع )ط ،هـ(660)ت

  .432:م(2000
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فائدة في ترسيخ اإلجابة  -فمرة بالقول وأخرى باإلشارة -صلى اهلل عليه وسلم لتنويِ ِرق اإلجابة من النبي  -5
 في ذهن من يسأل.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 الحديث الثالث:
َرِضَي اللَُّه  (5)َعْن اْبِن ُعَمرَ  (4)َحدَّثَِني َناِفعٌ  (3)َعْن ُعَبْيِد اللَّهِ  (2)َحدََّثَنا َيْحَيى (1)َحدَّثََنا ُمَسدَّدٌ  قال اإلمام البخاري:

َأْخِبُروِني ِبَشَجَرٍة َمَثُلَها َمَثُل اْلُمْسِلِم ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن  :صلى اهلل عليه وسلمَعْنُهَما َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
النَِّبيُّ َمُر َفَلمَّا َلْم َيَتَكلََّما َقاَل َربَِّها َواَل َتُحتُّ َوَرَقَها َفَوَقَع ِفي َنْفِسي َأنََّها النَّْخَلُة َفَكرِْهُت َأْن َأَتَكلََّم َوَثمَّ أبو َبْكٍر َوعُ 

َأْن  ِهَي النَّْخَلُة َفَلمَّا َخَرْجُت َمَع َأِبي ُقْلُت َيا َأَبتَاُه َوَقَع ِفي َنْفِسي َأنََّها النَّْخَلُة َقاَل َما َمَنَعكَ  صلى اهلل عليه وسلم
 .الَّ َأنِّي َلْم َأَرَك َواَل َأَبا َبْكٍر َتَكلَّْمُتَما َفَكرِْهتُ َتُقوَلَها َلْو ُكْنَت ُقْلَتَها َكاَن َأَحبَّ ِإَليَّ ِمْن َكَذا َوَكَذا َقاَل َما َمَنَعِني إِ 

                                                           
(1)

نه أول من صنف إمسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي، ثقة حافظ، يقال  

المسند بالبصرة، يقال: اسمه عبد الملك ومسدد لقب، من العاشرة، مات 

 هـ(.228سنة )

 .6258رقم  3/117، والكاشف: 6598رقم  614تقريب التهذيب: 
(2)

يحيى بن سعيد القطان التميمي، أبو سعيد البصري، ثقة متقن حافظ إمام  

 ( سنة.78هـ( وله )198قدوة من التاسعة، مات سنة )

 .6258رقم  3/243، وينظر: الكاشف: 7557رقم  685تقريب التهذيب: 
(3)

و عبيد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، أب 

عثمان، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، من الخامسة، 

 هـ(.147مات سنة )

 . 3615رقم  2/224، وينظر: الكاشف: 4324رقم  437تقريب التهذيب: 
(4)

نافع أبو عبد هللا المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من  

 هـ(.117الثالثة، مات سنة )

  .5868رقم  3/182، وينظر: الكاشف: 7086رقم  649تقريب التهذيب: 

 
(5)

عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، ولد سنة ثالث من  

( سنة، من المكثرين وكان 14واستصغر يوم أحد وهو ابن )، المبعث النبوي

 هـ(.73شديد المتابعة لألثر مات سنة )

 .4837قم ر 4/181، واإلصابة: 3/969ينظر: اإلستيعاب: 
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 التخريج:
باب إكرام  -أخرجه البخاري: )كتاب األدبعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما،  الحديث متفق عليه 

باب  -والجنة والنار(، ومسلم: )كتاب صفة القيامة 6144رقم  3/1381 الكبير ويبدأ األكبر بالكالم والسؤال:
 1/330 باب من هاب الفتيا مخافة السقِ: -)المقدمة والدارمي:(، 2811رقم  714 مثل المؤمن مثل النخلة:

 باب ما جاء في مثل المؤمن القاريء للقرآن وغير القاريء: -ستئذان واآلدابوالترمذي: )أبواب اإل(، 290رقم 
  (.4599رقم  2/12 عمر رضي اهلل عنهما:(، وأحمد: )حديث عبد اهلل بن 2867رقم  4/547

 سبب ورود الحديث:
صلى اهلل عليه بينا نحن عند النبي : ))ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال 

، فعندما جيء بجمار النخلة (1)((…من الشجر : إنَّ صلى اهلل عليه وسلمتي بجمار نخلة فقال جلوس إذ أُ  وسلم
 عن النخلة. صلى اهلل عليه وسلمسألهم النبي 

 غريب الحديث:
ورقها أي وال تسقِ  واإلنحتات والتحاّت سقِو الورق عن الغصن وغيره، وال تُحتُّ  تُّ الحورقها:  َتُحتُّ 

 .(2)ه عنهتَّ ورقها، والحتُّ أيضًا التقشير، وكل شيء قشرته عن شيء، فقد حتَ 
 العام: المعنى

المسلم بالنخلة، ووجه الشبه بينهما األوراق من حيث عدم  صلى اهلل عليه وسلمه النبي بَّ في هذا الحديث شَ    
ها، ويدل على ذلك ما جاء في رواية أخرى عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ولفظه ا عند رسول )كنَّ ) :قال سقِو

مثل المؤمن كمثل شجرٍة ال تسقِ لها أنملة أتدرون ما هي؟ قالوا: ال،  ذات يوم فقال: إنَّ صلى اهلل عليه وسلم اهلل 
وما يعضد ذات المعنى رواية في البخاري جاء  ،(3)وال تسقِ لمؤمن دعوة((، قال: هي النخلة، ال تسقِ لها أنملة

 وهذا أعم من الذي قبله. ،(4))إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم(()فيها: 
ومأكولة حتى ، جميِ أجزائها مستمرة في جميِ أحوالها، فمن حيث ثمرتها فهي أنواع وبركة النخلة في 

أو يبقى ليكون ظاًل وفيرًا، وغير ذلك مما ال ، وليفًا في الحبال، تيبس، وأما بقية األجزاء فمنه ما يكون علفًا للدواب

                                                           
(1)

 . 5444رقم  3/1253باب أكل الجمار:  -صحيح البخاري: كتاب األطعمة 
(2)

هـ( حققه د. 224ينظر: غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم الهروي )ت 

، 3/389هـ(: 1396بيروت  -، دار الكتاب العربي1محمد عبد المعيد خان )ط

 . 2/22ولسان العرب: 
(3)

حققه د.حسين أحمد صالح ، هـ(282بن أبي أسامة )تللحارث ، مسند الحارث 

-هـ1413المدينة المنورة  -، مركز خدمة السنة والسيرة1الباكري )ط

 . 1067رقم  2/965م(: 1992
(4)

 (. 1هامش ) في الصفحة السابقة تقدم تخريجه 
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القه، بالمواظبة على صالته يخفى، وكذلك بركة المسلم عامة في جميِ أحواله من كثرة ِاعاته ومكارم أخ
 .(1)فنفِ تلك الِاعات وبركتها مستمرة للمسلم ولغيره حتى بعد موته، وصيامه وقراءته وذكره وصدقته

صلى ابن عمر رضي اهلل عنهما قد وقِ في نفسه الجواب مذ سمِ اللغز من النبي  وفي الحديث نجد أنَّ  
وأنهما لم يقوال  صلى اهلل عليه وسلمإال أنه التزم الصمت لوجود من هم أكبر منه في مجلس النبي  اهلل عليه وسلم

ن أحدهما أبوه عمر فلما وجد نفسه أصغر القوم كره الكالم  ،والثاني أبو بكر رضي اهلل عنهما ،شيئًا، السيما وا 
الصغير ما ليس عند الكبير فال يمنِ من أما لو كان عند  ،استحياًء، واألصل تقديم الكبير حيث يقِ التساوي

مِ أنه اعتذر له بكونه بحضوره ، تأسف حيث لم يتكلم ولدهرضي اهلل عنه عمر  الكالم بحضرة الكبير، ألنَّ 
 .(2)ومِ ذلك تأسف عمر على كونه لم يتكلم، وحضور أبي بكر

 ما يستفاد من الحديث:
 .(3)مِ بيانه لهم إن لم يفهموه ،يخفى دل الحديث على امتحان العالم أذهان الِلبة بما -1
 .(4)في الحديث التحريض على الفهم في العلم -2
الملغَّز ينبغي له أن ال  نَّ أز له ينبغي أن يتفِن لقرائن األحوال الواقعة عند السؤال، و الملغِّ  فيه إشارة إلى أنَّ  -3

 .(5)يبالغ في التسمية بحيث ال يجعل للملغز له بابًا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقِ في نفسه سامعه
 .(6)استحباب الحياء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة -4
 .(7)في الحديث دليل على بركة النخل وما يثمره -5
 .(8)أباه في القولفي الحديث توقير الكبير وتقديم الصغير  -6
 .(9)العلم مواهب واهلل يؤتي فضله من يشاء العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، ألنَّ  نَّ أ -7
لة واحدة بحمر النعم مِ عظم أبنه لمساألنه قابل فهم  ،في الحديث اإلشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر -8

 .(10)مقدارها وغالء ثمنها
 
 
 
 

                                                           
(1)

 . 146-1/145 :ينظر: فتح الباري 
(2)

 .  10/536، وفتح الباري: 17/154 على صحيح مسلم: ينظر: شرح النووي 
(3)

 . 8/136، وتحفة األحوذي: 1/146فتح الباري:  
(4)

 . 1/146فتح الباري:  
(5)

 . 8/135المصدر نفسه، وتحفة األحوذي:  
(6)

 . 1/146فتح الباري:  
(7)

 المصدر نفسه.  
(8)

 . 17/154: على صحيح مسلم شرح النووي 
(9)

 . 1/147فتح الباري:  
(10)

 المصدر نفسه.  
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 الحديث الرابِ:
  (4)َعْن اْلُمَسيَّبِ  (3)َعْن َمْنُصورٍ  (2)َحدََّثَنا َشْيَبانُ  (1)َحدََّثَنا َسْعُد ْبُن َحْفصٍ  قال اإلمام البخاري:

َحرََّم َعَلْيُكْم ُعُقوَق اأْلُمََّهاِت ِإنَّ اللََّه  َقاَل: صلى اهلل عليه وسلمَعْن النَِّبيِّ  (6)َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبةَ  (5)َعْن َورَّادٍ 
َضاَعَة اْلَمالِ   .َوَمْنًعا َوَهاِت َوَوْأَد اْلَبَناِت َوَكرَِه َلُكْم ِقيَل َوَقاَل َوَكْثَرَة السَُّؤاِل َواِ 

                                                           
(1)

سعد بن حفص الطلحي موالهم أبو محمد الكوفي المعروف بالضخم، ثقة من  

  .كبار العاشرة

 . 1841رقم  1/304، وينظر: الكاشف: 2234رقم  275تقريب التهذيب:     
(2)

شيبان بن عبد الرحمن التميمي موالهم النحوي أبو معاوية البصري، ثقة  

 هـ(.164ات سنة )من السابعة، م، صاحب كتاب

 . 2336رقم  2/17، وينظر: الكاشف: 2833رقم  320تقريب التهذيب:     
(3)

منصور بن المعتمر بن عبد هللا السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت وكان ال  

 هـ(.132من طبقة األعمش، مات سنة )، يدلس

 . 5723رقم  3/159، وينظر: الكاشف: 6908رقم  636تقريب التهذيب:     
(4)

من ، ي أبو العالء الكوفي األعمى، ثقةلالمسيب بن رافع األسدي الكاه 

 هـ(.105الرابعة مات سنة )

 . 5524رقم  3/128، وينظر: الكاشف: 6675رقم  619تقريب التهذيب:    
(5)

، كاتب المغيرة ومواله، اد أبو سعيد الثقفي، أو أبو الورد الكوفيور   

 من الثالثة.، ثقة

 . 6126رقم  3/223، وينظر: الكاشف: 7401رقم  673التهذيب: تقريب      
(6)

المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي أبو عبد هللا صحابي مشهور، من دهاة  

هـ( 50مات سنة )، أسلم عام الخندق وولي أمرة البصرة ثم الكوفة، العرب

 على الصحيح.

 . 8185رقم  6/197، واإلصابة: 2483رقم  4/1445: ستيعابينظر: اإل
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 التخريج:
باب عقوق  -)كتاب األدب أخرجه البخاري:عن المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنه،  الحديث متفق عليه

باب النهي عن كثرة المسائل من غير  -ومسلم: )كتاب األقضية، (5975رقم  3/1351 الوالدين من الكبائر:
رقم  600 باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين: -)كتاب الجامِ ، ومالك:(1715رقم  447 حاجة:
وأحمد: )حديث المغيرة بن  (،2793رقم  3/1810 اهلل كره لكم قيل وقال: نَّ إباب  -)الرقاق والدارمي: (،1863
 .(18418رقم  4/254 :رضي اهلل عنه شعبة

 غريب الحديث:
وأد البنات أي قتلهن، وهي عادة بعض أهل الجاهلية إذا ولدت ألحدهم بنت دفنها في التراب وهي  وأد: 

 .(1)كتابهءودة، وهي التي ذكرها اهلل تعالى في و حية، يقال: وأدها يئدها وأدًا فهي م
 المعنى العام:

في هذا الحديث عن عدة أمور، وقد جاء نهيه مرة بلفظ حرم ومرة بلفظ  صلى اهلل عليه وسلمنهى النبي  
المراد بالرضا والسخِ والكراهة من اهلل  ويسخِ، وقال العلماء: إنَّ ، كره، وجاء في روايات أخرى بألفاظ: ال يرضى

: حرم ثالثًا صلى اهلل عليه وسلمأو إرادته الثواب لبعض العباد، وفي قوله ، تعالى هو أمره ونهيه وثوابه وعقابه
 .(2)الكراهة في هذه الثالثة للتنزيه ال للتحريم، واهلل أعلم وكره ثالثًا دليل على أنَّ 

 وقد اشتمل الحديث على عدة منهيات هي:
 عقوق األمهات: .1

به من قول أو معصية، وهو من الكبائر  ينيتأذفقد حرم اهلل تعالى عقوق األمهات ومعناه صدور ما 
ن كان عقوق اآلباء عظيمًا، ألنَّ صلى اهلل عليه وسلم بإجماع العلماء، وقد خصهن النبي  عقوقهن أقبح،  بالذكر وا 

، أكثر العقوق يقِ عليه وألنَّ  ويِمِ األوالد فيهن، أو لغير ذلك، فهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لعظم نَّ
 .(3)موقعه

 وأد البنات: .2
صلى اهلل أي دفن البنات أحياًء حين يولدن، وهو فعل بعض أهل الجاهلية يفعلونه كراهة فيهن، فخصهن 

إليه، وأول من فعل ذلك قيس بن  ه كان هو الواقِ، فوجه النهيَ ، بل ألنَّ ال الختصاص الحكم بهنَّ  عليه وسلم

                                                           
(1)

ودة ذكرت في: التكوير: وء، والم5/142ينظر: النهاية في غريب الحديث:  

8 . 
(2)

 . 12-12/10: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 
(3)

 . 2/227، وفيض القدير: 12-12/10: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 
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فاستفرشها، ثم حدث الصلح بعد ذلك، فخير بنته فاختارت زوجها، عاصم التميمي، أغار عليه عدوه فأسر ابنته 
 .(1)فآلى على نفسه أن ال تولد له بنت إال دفنها، فتبعه العرب، وكان عليه وزر السنة السيئة التي سنها

 منعًا وهات: .3
 أي حرم منِ ما عنده، أو حرم منِ الواجبات من الحقوق، وهات بالكسر فعل أمر من اإليتاء، أي حرم

عبر بها عن البخل والمسألة، فكره أن  صلى اهلل عليه وسلمأخذ ما ال يحل من أموال الناس، والحاصل فإن النبي 
 .(2)يمنِ اإلنسان ما عنده ويسأل ما عند غيره، وهو معنى قولهم: يمنِ الناس رفده ويِلب رفدهم

 قيل وقال: .4
 ذكر في معناها ثالثة أوجه:

ها لقول، تقول: قلت قواًل، والمراد في األحاديث اإلشارة إلى كراهة كثرة الكالم ألنَّ هما مصدران لأنَّ  الوجه األول:
 ه قيل وقال للمبالغة في الزجر عنه.تؤول إلى الخِأ، وقد كرر القول بأنَّ 

المقصود بهما إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها، فيقول: قال فالن وقيل كذا،  نَّ أ الوجه الثاني:
ما لشيء مخصوص منه، وهو ما يكرهه المحكي عنه.  وقد جاء النهي عنه إما للزجر عن االستكثار منه، وا 

قال فالن كذا وقال فالن كذا، ختالف في أمور الدين كقوله وقال هو حكاية اإل المقصود بقيل نَّ أ الوجه الثالث:
 .(3)ومحل الكراهة في ذلك أن يكثر منه بحيث ال يؤمن مِ اإلكثار من الزلل

 كثرة السؤال: .5
اختلف في المراد بكثرة السؤال هل هو سؤال المال أو سؤال عن المشكالت والمعضالت أو أعم من ذلك، 

لمراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث ا واألولى حمله على العموم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ 
ذلك مما يكرهه المسؤول غالبًا، وثبت ذم السؤال للمال،  الزمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإنَّ 

 .(5): ال يسألون الناس إلحافاكقوله تعالى ،(4)فيه فومدح من ال يلح
 إضاعة المال: .6

                                                           
(1)

، والديباج للسيوطي حققه 12-12/10: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 

م(: 1996-هـ1416السعودية  -أبو إسحاق الحويني األثري )دار ابن عفان

 . 2/227، وفيض القدير: 4/318
(2)

، وسبل السالم لمحمد بن 12-12/10: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 

، دار إحياء 4إسماعيل الصنعاني، حققه محمد عبد العزيز الخولي )ط

 . 2/227، وفيض القدير: 4/163هـ(: 1379بيروت  -التراث العربي
(3)

، 10/407، وفتح الباري: 12-12/10: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 

 . 2/227وفيض القدير: 
(4)

، 10/407، وفتح الباري: 12-12/10: على صحيح مسلم نوويينظر: شرح ال 

م(: 1969-هـ1389مصر  -وتنوير الحوالك للسيوطي )المكتبة التجارية

 .4/527، وشرح الزرقاني: 1/255
(5)

 (.  273البقرة: من اآلية ) 



 التحليلية للحديثمناذج تطبيقية من الدراسة : الثانياملبحث 
 

 46 

 

إضاعة المال على اإلسراف، وقيده بعضهم باإلنفاق في الحرام، والرأي ذهب أكثر العلماء إلى حمل 
صلى دنيوية، فمنِ النبي  ماألقوى في تفسيره أنه ما أنفق في غير أوجهه المأذون فيها شرعًا سواء كانت دينية أ

تبذيرها تفويت تلك  اهلل تعالى عندما أعِى األموال جعل فيها قيامًا لمصالح العباد، وفي منه ألنَّ  اهلل عليه وسلم
ما في حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب  المصالح، إما في حق مضيعها وا 

 .(1)اآلخرة، ما لم يفوت حقًا أخرويًا أهم منه
  

                                                           
(1)

 . 4/528، وشرح الزرقاني: 10/407ينظر: فتح الباري:  
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 ما يستفاد من الحديث:
 .     هنَّ على برِّ  والحضَّ ، تحريم عقوق األمهات -1
 والقضاء على عادة أهل الجاهلية في ذلك.تحريم وأد البنات،  -2
 التحذير من منِ صاحب الحق حقه، وتحريم المماِلة. -3
 .(1)كل ما سمِبونقل ما يسيء إليهم، وأن يتحدث اإلنسان ، التحذير من الخوض في أخبار الناس -4
 .(2)ها تؤول إلى الخِأاإلشارة إلى كراهة كثرة الكالم ألنَّ  -5
 السؤال.النهي عن كثرة  -6
 التحذير من إضاعة المال. -7
على التمسك باألخالق الحميدة والخصال الِيبة الجميلة التي تسبب لإلنسان صالح معاشه  الحضَّ  -8

 .(3)ومعاده
 
 
 
 
 

 الحديث الخامس:
ُل َيْعنِ  قال اإلمام أبو داود: َياِن اْبَن َحدََّثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َوَيِزيُد ْبُن َخاِلِد ْبِن َمْوَهٍب اْلَهْمَداِنيُّ َقااَل َحدََّثَنا اْلُمَفضَّ

َكاَن   عليه وسلمصلى اهللَأنَّ النَِّبيَّ َفَضاَلَة َعْن ُعَقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َرِضي اللَّهم َعْنَها 
َوُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق َوُقْل َأُعوُذ ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفرَاِشِه ُكلَّ َلْيَلٍة َجَمَع َكفَّْيِه ُثمَّ َنَفَث ِفيِهَما َوَقرََأ ِفيِهَما ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد 

ُْ ِبِهَما َما اْسَتَطاَع ِمْن َجَسدِ  ِه َيْبَدُأ ِبِهَما َعَلى رَْأِسِه َوَوْجِهِه َوَما َأْقَبَل ِمْن َجَسِدِه َيْفَعُل َذِلَك ِبَربِّ النَّاِس ُثمَّ َيْمَس
 َثاَلَث َمرَّاتٍ 
 التخريج:

)كتاب  البخاري:أخرجه (، و 5056رقم  4/313 )كتاب األدب، باب ما يقال عند النوم: أخرجه أبو داود:
)أبواب الدعوات، باب ما جاء في من والترمذي: (، 5017رقم  3/1162 ن، باب فضل المعوذات:آفضائل القر 
رقم  6/154 :(رضي اهلل عنها))حديث السيدة عائشة  وأحمد: (،3402رقم  5/407 ن عند النوم:آيقرأ القر 
 .(3875رقم  5/327 )كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه: وابن ماجه: (،25723

                                                           
(1)

من جمع أدلة األحكام لعبد القادر شيبة فقه اإلسالم شرح بلوغ المرام  

 . 10/185(: د.ت -الرياض -الحمد )مطابع أضواء البيان
(2)

 . 10/407فتح الباري:  
(3)

 . 10/185فقه اإلسالم:  
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 تراجم الرجال:
 رجاله سبعة.

 (.1: ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحديث رقم )قتيبة بن سعيد -1
 .(1)هـ( أو بعدها232، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة )يزيد بن خالد بن يزيد بن موَهب الرملي أبو خالد -2
عابد، أخِأ ابن ، ثقة فاضل المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة الِقْتباني المصري أبو معاوية القاضي -3

 .(2)هـ(181سعد في تضعيفه، من الثامنة مات سنة )
، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، من ُعَقيل بن خالد بن َعقيل اأَليلي أبو خالد األموي موالهم -4

 .(3)هـ( على الصحيح144السادسة، مات سنة )
و بكر الفقيه الحافظ، متقن من رؤوس الرابعة، : محمد بن مسلم بن عبيد اهلل القرشي الزهري أبابن شهاب -5

 .(4)هـ(124مات سنة )
ثقة فقيه مشهور من الثالثة، مات سنة ، عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد األسدي أبو عبد اهلل المدني -6

 .(5)هـ( على الصحيح، ومولده في أوائل خالفة عثمان94)
، أم المؤمنين، أفقه النساء مِلقًا، ولدت بعد المبعث بأربِ أو خمس سنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق -7

هـ( على الصحيح، 57سنة ) تبعد موت خديجة بثالث سنين، مات صلى اهلل عليه وسلموتزوجها النبي 
 .(6)ودفنت بالبقيِ

 الحكم على الحديث:
البخاري عن قتيبة بن سعيد عن إسناد الحديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، والحديث مخرج في صحيح  

 .(1)المفضل باإلسناد نفسه
                                                           

(1)
، 8/329، وينظر: التاريخ الكبير: 7708رقم  696تقريب التهذيب:  

رقم  32/114، وتهذيب الكمال: 9/276، والثقات: 9/259والجرح والتعديل: 

6982. 
(2)

، 7/517، وينظر: الطبقات الكبرى: 6858رقم  632تقريب التهذيب:  

، 9/184، والثقات: 8/317، والجرح والتعديل: 7/405والتاريخ الكبير: 

، وسير أعالم 6151رقم  28/415، وتهذيب الكمال: 1/251وتذكرة الحفاظ: 

 .8/153النبالء: 
(3)

، 7/519، وينظر: الطبقات الكبرى: 4665رقم  396تقريب التهذيب:  

، والجرح والتعديل: 2/144، ومعرفة الثقات: 7/94والتاريخ الكبير: 

 20/242، وتهذيب الكمال: 1/161، وتذكرة الحفاظ: 7/305، والثقات: 7/43

 .4001رقم 

، 8/71، وينظر: الجرح والتعديل: 6296رقم  591( تقريب التهذيب: 4)

  .7426رقم  5/266، وتهذيب التهذيب: 5606م رق 26/419وتهذيب الكمال: 
(5)

، 6/395، وينظر: الجرح والتعديل: 4561رقم  454تقريب التهذيب:  

 . 5347رقم  4/113، وتهذيب التهذيب: 3905رقم  20/11وتهذيب الكمال: 
(6)

 . 11457رقم  8/16، واإلصابة: 4029رقم  4/1881ستيعاب: ينظر: اإل 
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 غريب الحديث:
 نفث:

 .(2)النفث بالفم شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل، ألن التفل ال يكون إال ومعه شيء من الريق
 

 المعنى العام:
صلى اهلل عليه نبه الحديث على فضل المعوذات والدعاء بها إذا أوى المرء إلى فراشه، فكان رسول اهلل 

حينما يأوي إلى فراشه كل ليلة يجمِ كفيه ثم ينفث فيهما، والنفث هو التفل بغير ريق أو مِ ريق خفيف، ثم وسلم 
. وهذه السور الثالث يِلق عليها (3)يمسح بهما ما استِاع من جسده بيده على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده

، (4)ِاع من جسده فذلك لبركتها كما جاء تأكيد ذلك في حديث آخرتغليبًا بالمعوذات، وأما المسح بهما ما است
 .(5)وفي ذلك أيضًا إثبات للرقية ألن الرقية هي ذكر مِ مسح، والمسح في معنى النفث

ومما يجدر مالحظته أن هذا المسح مخصوص بوقت مخصوص ولم يأت في هذا الحديث وال في غيره من    
ن الشاهد.األحاديث ما يعمم ذلك فاألولى اإل  قتصار في ذلك على مِو

 ما يستفاد من الحديث:
 في الحديث بيان لفضل المعوذات. -1
 .(6)في الحديث إثبات للرقية والرد على منكره من أهل اإلسالم -2
 التأكيد على أن المسح مخصوص بوقت مخصوص وهو مسح بالمعوذات وقت النوم. -3

  

                                                                                                                                                                                                   
(1)

رقم  3/1162باب فضل المعوذات:  -فضائل القرآنصحيح البخاري: كتاب  

5017. 
(2)

 .5/87، والنهاية في غريب الحديث: 1/298ينظر: غريب الحديث البن سالم:  
(3)

، وتحفة األحوذي: 13/269، وعون المعبود: 8/131ينظر: فتح الباري:  

 .4/417، وشرح الزرقاني: 9/245
(4)

 .8/132ينظر: فتح الباري:  
(5)

 .4/417شرح الزرقاني: ينظر:  
(6)

 .4/417ينظر: المصدر نفسه:  
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 الحديث السادس:
اللَِّه ْبِن  َعْن ُعَبْيدِ  (2)َأْخَبَرَنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّادٍ  (1)َحدَّثَِني ِإْبرَاِهيُم ْبُن ِزَياٍد َوُهَو اْلُمَلقَُّب ِبَسَباَلنَ  قال اإلمام مسلم:

َقاَل: َقاَل  (6)َعِن اْبِن ُعَمرَ  (5)َسِمَعُه ِمْنُهَما َسَنَة َأْرَبٍع َوَأْرَبِعيَن َوِماَئٍة ُيَحدِّثَاِن َعْن َناِفعٍ  (4)َوَأِخيِه َعْبِد اللَّهِ  (3)ُعَمرَ 
 ِإنَّ َأَحبَّ َأْسَماِئُكْم ِإَلى اللَِّه َعْبُد اللَِّه َوَعْبُد الرَّْحَمنِ  صلى اهلل عليه وسلمَرُسوُل اللَِّه 
 التخريج:

رقم  557 دب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من األسماء:)كتاب اآل: مسلمأخرجه 
ستئذان، )كتاب اإل والدارمي:(، 4949رقم  4/287 )كتاب األدب، باب في تغيير األسماء: (، وأبو داود:2132

 يستحب من األسماء: باب ما، )أبواب األدب والترمذي:(، 2737رقم  3/1766 باب ما يستحب من األسماء:
(، وابن 6122رقم  2/128 رضي اهلل عنهما:))حديث عبد اهلل بن عمر  (، وأحمد:2833رقم  4/520-521

 (.3728رقم  5/595)كتاب األدب، باب ما يستحب من األسماء: : ماجه
 المعنى العام:

اهلل وعبد الرحمن،  أوضح الحديث عدة أمور منها أنَّ أحب أسماء اآلدميين إلى اهلل تعالى هما عبد 
والحكمة من ذلك أنها تضمنت ما هو وصف واجب هلل تعالى، وما هو وصف لإلنسان وواجب له، وهو العبودية، 

                                                           
(1)

إبراهيم بن زياد البغدادي أبو إسحاق المعروف بسََبالَن، ثقة، من  

 هـ(.228العاشرة، مات سنة )

 .136رقم  1/212، وينظر: الكاشف: 175رقم  114تقريب التهذيب: 
(2)

دي أبو معاوية عب اد بن عب اد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة األز 

هـ(، أو بعدها 179البصري، ثقة، رقما وهم، من السابعة، مات سنة )

 بسنة.

 .2566رقم  1/530، وينظر: الكاشف: 3132رقم  345التهذيب: 
(3)

عبيد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم العدوي العمري أبو عثمان، ثقة ثبت، 

سنة بضع قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، من الخامسة، مات 

 وأربعين ومائة.

 .3668رقم  19/124، وينظر: تهذيب الكمال: 4324رقم  437تقريب التهذيب: 
(4)

عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن  

 هـ( وقيل بعدها.171العمري المدني، ضعيف عابد، من اسابعة، مات سنة )

 .2870رقم  1/576الكاشف:  ، وينظر3489رقم  372تقريب التهذيب: 

( نافع أبو عبد هللا المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من 5)

 هـ(.117الثالثة، مات سنة )

 . 5868رقم  3/182، وينظر: الكاشف: 7086رقم  649تقريب التهذيب: 

( عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، ولد سنة ثالث من 6) 

( سنة، من المكثرين وكان 14النبوي، واستصغر يوم أحد وهو ابن ) المبعث

 هـ(.73شديد المتابعة لألثر مات سنة )

 .4837رقم  4/181، واإلصابة: 3/969ينظر: اإلستيعاب: 
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ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه األسماء وشرفت بهذا التركيب، فحصلت لها هذه 
 .(1)الفضيلة

وذكر بعض أهل العلم أنَّ الحكمة من هذه األهمية لهذين األسمين أنَّه لم يقِ في القرآن إضافة عبد إلى 
اسم من أسمائه تعالى غيرهما، وألنَّهما أصول األسماء الحسنى من حيث المعنى، فكان كل منهما يشتمل على 

 .(2)الكل، والنَّهما لم يسمِّ اهلل بهما أحدًا غيره
أنَّ هذه األهمية مخصوصة، ألنَّهم كانوا يسمون عبد الدار وعبد العزى، فكأنه قيل لهم  وهناك من زعم

صلى اهلل أحب األسماء المضافة إلى العبودية هذان ال مِلقًا، ألنَّ أحبها إليه محمد وأحمد إذ ال يختار لنبيه 
 إال األفضل.عليه وسلم 

بالقول إن المفضول قد يؤثر لحكمة وهي هنا االيماء إلى وهذا القول على وجاهته إال أنَّه يمكن الّرد عليه 
نما  حيازته مقام الحمد وموافقته للحميد من أسمائه تعالى، على أنَّ من أسمائه عبد اهلل كما في سورة الجن، وا 

لبًا الستعما حياء السم أبيه إبراهيم ومحبة فيه، ِو ل اسمه سمى ابنه إبراهيم لبيان جواز التسمي بأسماء األنبياء وا 
عالنًا لشرف الخليل، وتذكيرًا لألمة بمقامه الجليل، ولذلك ذهب بعضهم إلى أنَّ أفضل  وتكراره على لسانه، وا 

 .(3)األسماء بعد ذينك األسمين هو إبراهيم
وهناك من يرى أنَّ األحبية في هذين االسمين عند اهلل بسبب أنَّ أحب األسماء التي يسمى بها اإلنسان إلى اهلل    
 .(4)ا ُتُعبِّد به، ألنَّه ليس بين العبد وربه نسبة إال العبودية، فمن تسمى بها فقد عرف قدره ولم يتعد ِورهم

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الخالف قد وقِ في التسمي بعبد النبي فذهب بعض العلماء إلى أنَّه ال يحرم إذا     
، ويعبر بالعبد هنا بالخادم، ومال أكثر العلماء إلى منِ لم صلى اهلل عليه وسقصد به التشريف بالنسبة إلى النبي 

، وهو األولى والذي تِمئن إليه النفس، خاصة في زماننا الذي فشا (5)ذلك خشية التشريك واعتقاد حقيقة العبودية
 فيه الجهل بالعقيدة وصار بعض الناس يصف األنبياء بما ال يحب لهم.

 على عبد الرحمن إشارة إلى أشرفية األول على الثاني، وهذا ما أكده ويالحظ أيضًا أنَّ في تقديم عبد اهلل
بعض أهل العلم، فاخرجوا أنَّ عبد اهلل أشرف من عبد الرحمن فإنَّه تعالى ذكر األول في حق األنبياء، والثاني في 

، وهذا التقديم يؤذن بمزيد حق المؤمنين. وزاد بعض العلماء أنَّ التسمي بعبد اهلل أفضل مِلقًا ألنَّه قد بدأ به هنا
اإلهتمام، وأيضًا فإنَّ اسم اهلل هو قِب األسماء، وهو العلم الذي يرجِ إليه جميِ األسماء، وال يرجِ هو إلى 
شيء، فال اشتراك في التسمية به البتة، والرحمة قد يتصف بها الخلق فعبد اهلل أخص في النسبة من عبد الرحمن، 

                                                           
(1)

 .2/412ينظر: فيض القدير:  
(2)

 .1/169ينظر: المصدر نفسه:  
(3)

 .المصدر نفسهينظر:  
(4)

 ..1/169ينظر: فيض القدير: 
(5)

 ينظر: المصدر نفسه. 
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. وأخيرًا فإنَّه قد يلحق بهذين االسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم (1)إلى اهلل مِلقاً فالتسمي به إذن أفضل وأحب 
 .(2)وعبد الملك وعبد الصمد

 
 ما يستفاد من الحديث:

 استحباب األسماء المعبَّدة هلل تعالى، وأحبها عبد اهلل وعبد الرحمن. -1
متأٍت من أمور، منها أنهما أصول األسماء الحسنى من حيث المعنى، ومنها كونه لم  أحبية هذين األسمين -2

 .(3)يقِ في القرآن إضافة ))عبد(( إلى اسم من أسمائه غيرها
 .(4)يلتحق بهذين االسمين ما كان مثلهما وفي معناهما كعبد الرحيم وعبد الملك ونحو ذلك -3
)عبد اهلل(( على ))عبد الرحمن((، وذلك ألنَّه بدء به وقدم وهذا مؤذن في الحديث إشارة إلى أفضلية وأشرفية ) -4

 .(5)بمزيد من اإلهتمام
 

 الحديث السابِ:
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن عبد اهلل بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده  قال اإلمام أحمد:

ذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليهال يأخذن أحدكم متاع صاحبه لعبًا جادًا قال:  ععن النبي   .وا 
 التخريج:

أبو داود: )كتاب األدب، باب أخرجه (، و 18106رقم  4/221 :(أخرجه أحمد )حديث يزيد بن السائب )
ن يروع أ(، والترمذي: )أبواب الفتن، باب ما جاء ال يحل لمسلم 5003رقم  4/301 من يأخذ الشيء على المزاح:

 (.2160رقم  4/35 :مسلماً 
 سبب ورود الحديث:

( سنة وكان ممن ينقل التراب 15( الخندق وهو ابن )أن أول مشهد شهده زيد بن ثابت مِ رسول اهلل )
اهلل شعر، فقال رسول يومئذ مِ المسلمين وغلبته عيناه يومئذ فرقد، فجاء عمارة بن حزم فأخذ سالحه وهو ال ي

( من له علم بسالح هذا الغالم، فقال :)( عمارة بن حزم يا رسول اهلل أنا أخذته، فرده، فنهى رسول اهلل )
 .(6)أو أن يؤخذ متاعه لعبًا وال جداً  ،ع المؤمنروَّ يومئذ أن يُ 

 تراجم الرجال:
                                                           

(1)
 .المصدر نفسهينظر:  

(2)
 .2/412ينظر: المصدر نفسه:  

(3)
 .1/169ينظر: فيض القدير:  

(4)
 .2/412ينظر: المصدر نفسه:  

(5)
 .1/169ينظر: المصدر نفسه:  

(6)
اللمع في أسباب الحديث للحافظ السيوطي، حققه غياث عبد اللطيف دحدوح  

 . 154-153م(: 2004-هـ1425بيروت  -، دار المعرفة1)ط
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 رجاله خمسة:
، أبو سعيد البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة من التاسعة، مات سنة يحيى بن سعيد القِان التميمي -1

 .(1)( سنة78)هـ( وله 198)
: ابن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة محمد بن عبد الرحمن -2

 .(2)هـ(158)
النسائي، وقال ابن سعد: كان ثقة  ه، ابن أخت نمر، وثقعبد اهلل بن السائب بن يزيد الكندي أبو محمد المدني -3

 .(3)هـ(126الثقات، من الرابعة مات سنة )قليل الحديث، وذكره ابن حبان في 
، صحابي صغير له أحاديث قليلة، ُحج به في السائب بن يزيد بن سعيد الكندي ويعرف بابن أخت النمر -4

 .(4)حجة الوداع وهو ابن سبِ سنين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة
 .(5)الفتح واستقضاه عمر، والد السائب، صحابي شهد يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي -5

  

                                                           
(1)

 . 6258رقم  3/243، وينظر: الكاشف: 7557رقم  685تقريب التهذيب:  

، وتهذيب 7/390، وينظر: الثقات: 6082رقم  575( تقريب التهذيب: 2)

 . 9197رقم  5/182، وتهذيب التهذيب: 25/630الكمال: 
(3)

 14/555، وتهذيب الكمال: 5/32، والثقات: 5/65ينظر: الجرح والتعديل:  

 . 3338رقم  361، وتقريب التهذيب: 3288رقم 
(4)

 . 3079رقم  3/26، واإلصابة: 902رقم  2/576ستيعاب: ينظر: اإل 
(5)

 . 9270رقم  6/658، واإلصابة: 2773رقم  4/1576ستيعاب: اإلينظر:  
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 الحكم على الحديث:
إسناد الحديث صحيح واهلل أعلم، رجاله كلهم ثقات، والحديث أخرجه الترمذي بإسناده عن ابن أبي ذئب وقال:     

، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات (1)هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ابن أبي ذئب
غير عبد اهلل بن السائب وجده، فقد روى لهما البخاري في "األدب المفرد" وأبو داود والترمذي، رجال الشيخين 

 .(2)وعبد اهلل ثقة
 المعنى العام:

ه ال أو إلحاق ضرر به ولو كان معنويًا فإنّ  ،إن المزاح إذا اشتمل على ما فيه استهزاء بأحد من المسلمين   
ومعناه أن يأخذ الرجل شيئًا من أخيه على وجه الهزل  ،المسلم ِتروي الحديث الذي نحن بصدده جاء فيو يجوز، 

ن كان لعبًا فوجه النهي فيه أنه قد  ،ه سرقةوسبيل المزاح ثم يحبسه عنه وال يرده، فإن كان جادًا فهو ظاهر بأنّ  وا 
يكون سببًا إلدخال الغيظ واألذى على صاحب المتاع. فال يجوز وال يحل لمسلم أن يرّوع أخاه المسلم ولو هازاًل 

 .(3)لما فيه من معنى اإليذاء
نما ضرب المثل بالعصا ألنه من األشياء الت ،والحديث قد أشار إلى العصا وليس مقصورًا عليها افهة التي ال وا 
 .(4)ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر يكون لها كبير أهمية عند صاحبها ليعلم أنَّ 

ن قلّ   .(5)والحديث يشير أيضًا إلى تحريم هذا الفعل، فال يحل ألحد أخذ مال أخيه المسلم إاّل بِيبة من نفسه وا 
ن لم يرَض بذلك، وهذا ما كان ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن بعض األموال يجوز أن تؤ     خذ من صاحبها وا 

ِعام المضِر ونفقة الغريب المعسر والزوجة، فهذه وكثير من  من جنس الحقوق الشرعية كالزكاة وكالشفعة وا 
 .(6)الحقوق المالية التي ال يخرجها المالك برضاه فإنها تؤخذ منه كرهًا وال إثم على من أخذها منه لهذه الغاية

 الحديث: ما يستفاد من
 .(7)المزاح المشتمل على ما فيه أذى للمسلمين ولو معنويًا فهو يحرم وال يجوز في الحديث تأكيد على أنَّ  -1
ال يحل أخذ مال المسلم إال بِيبة نفس صاحبها وهذا العموم مخصوص بحاالت محصورة كالزكاة ونحوها  -2

 .(8)اً فيجب أخذها من صاحبها إذا امتنِ عن أدائها ولو كان كاره

                                                           
(1)

 كتاب الفتن باب ما جاء ال يحل لمسلم ان يروع مسلمًا: جامع الترمذي: 

 . 2160رقم  4/35
(2)

 . 29/462هامش مسند اإلمام أحمد:  
(3)

 . 6/316، وتحفة األحوذي: 13/236: عون المعبودينظر:  
(4)

 . 6/315ينظر: تحفة األحوذي:  
(5)

 . 3/61ينظر: سبل السالم:  
(6)

 . 6/62، ونيل األوطار: 3/61: المصدر نفسهينظر:  
(7)

 . 6/62ينظر: نيل األوطار:  
(8)

 . 3/61ينظر: سبل السالم:  
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الحديث تضمن أهمية المحافظة على األلفة والمحبة بين المسلمين وذلك بقِِ مادة التباغض والتحاسد بينهم  -3
 من خالل أخذ أموال الغير بقصد المزاح.

 .(1)ترويِ المسلم ال يجوز بحال من األحوال -4
 ما كان أكبر منها أهمية فهو أولى بتحريم أخذه من صاحبه. ذكر العصا في الحديث فيه إشارة إلى أنَّ  -5
 
 
 

 الحديث الثامن:
ِد اللَِّه َحدََّثَنا َعتَّاٌب َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّه َيْعِني اْبَن ُمَباَرٍك َأْخَبَرَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َعْن َساِلِم ْبِن َعبْ  قال اإلمام أحمد:

ْر اللَُّه ِإَلْيِه َيْوَم َمْن َجرَّ َثْوَبُه ُخَياَلَء َلْم َيْنظُ صلى اهلل عليه وسلم َقاَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َقاَل 
صلى اهلل عليه وسلم  اللَِّه اْلِقَياَمِة َفَقاَل أبو َبْكٍر ِإنَّ َأَحَد ِشقَّْي َثْوِبي َيْسَتْرِخي ِإالَّ َأْن َأَتَعاَهَد َذِلَك ِمْنُه َفَقاَل َرُسولُ 

 ِإنََّك َلْسَت ِممَّْن َيْصَنُع َذِلَك ُخَياَلءَ 
 

 التخريج:
(، والحديث متفق 5351رقم  2/67 :(رضي اهلل عنهما)أخرجه اإلمام أحمد: )حديث عبد اهلل بن عمر 

باب لو كنت متخذًا صلى اهلل عليه وسلم عليه عن ابن عمر، أخرجه البخاري: )كتاب فضائل أصحاب النبي 
رقم  546الء...: (، ومسلم: )كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خي3665رقم  2/831 :خليالً 
(، والنسائي: )كتاب 1998رقم  557 ومالك: )كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه:(، 2085

رقم  4/56وأبو داود: )كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال اإلزار: رقم(،  8/208 الزينة، باب إسبال اإلزار:
(، وابن ماجه: 1730رقم  3/344هية جر اإلزار: (، والترمذي: )أبواب اللباس، باب ما جاء في كرا4085

 .(3571رقم  5/199)كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيالء: 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 . 13/236ينظر: عون المعبود:  
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 تراجم الرجال:
 رجاله خمسة:

. قلت؛ (1)هـ(212، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة )عتّاب بن زياد الخراساني أبو عمرو المروزي -1
. وال يعلم فيه (4)، وذكره ابن حبان في الثقات(3)، وابن سعد(2)ثقة، فقد وثقه أبو حاتماألولى واهلل أعلم أن يقال فيه 

 .(5)اإلمام أحمد: ليس بن بأس هجرح، وقال عن
، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، عبد اهلل بن المبارك بن واضح المروزي مولى بني حنظلة أبو عبد الرحمن -2

 .(6)( سنة63هـ( وله )181مات سنة ) جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة،
، ثقة فقيه إمام في المغازي، من الخامسة، موسى بن عقبة بن أبي عياش األسدي أبو محمد مولى آل الزبير -3

 .(7)هـ( وقيل بعد ذلك141ابن معين لينه، مات سنة ) لم يصح أنَّ 
، وكان ثبتًا عابدًا المدني أحد الفقهاء السبعةسالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخِاب العدوي القرشي أبو عمر  -4

 .(8)هـ( على الصحيح106فاضاًل، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات آخر سنة )
 (.6صحابي جليل، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) عبد اهلل بن عمر )رضي اهلل عنهما(: -5

 الحكم على الحديث:
واهلل أعلم، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير عتاب وهو ثقة، وحتى إن أخذنا بقول  إسناد الحديث صحيح   

، فال يضر ذلك بصحة إسناد الحديث، فعتاب تابعه محمد بن مقاتل في (9)الحافظ ابن حجر فيه بأنه صدوق
 .(11)في صحيحه، فيرتقي إسناده إلى الصحيح لغيره واهلل أعلم، والحديث أخرجه مسلم بإسناده (10)رواية البخاري

                                                           
(1)

 . 4421رقم  444تقريب التهذيب:  
(2)

 . 7/13الجرح والتعديل:  
(3)

 . 7/377الطبقات الكبرى:  
(4)

 . 8/522الثقات:  
(5)

 . 3765رقم  19/291تهذيب الكمال:  
(6)

، وحلية األولياء: 7/7، وينظر: الثقات: 3570رقم  378تقريب التهذيب:  

 . 8/336، وسير أعالم النبالء: 16/5، وتهذيب الكمال: 8/162
(7)

، 7/230، وينظر: التاريخ الكبير: 6992رقم  642تقريب التهذيب:  

رقم  29/115، وتهذيب الكمال: 5/404، والثقات: 8/154والجرح والتعديل: 

 . 1/70، وطبقات الحفاظ: 6282
(8)

، 4/184، وينظر: الجرح والتعديل: 2176رقم  270: تقريب التهذيب 

، وسير أعالم 2149رقم  10/145، وتهذيب الكمال: 1/88وتذكرة الحفاظ: 

 . 4/457النبالء: 
(9)

 . 4421رقم  444: تقريب التهذيب 
(10)

باب لو  - صلى هللا عليه وسلمصحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي  

 . 3665رقم  2/831كنت متخذًا خليالً: 
(11)

 546: …خيالء الثوب جر تحريم باب -والزينة اللباس كتابصحيح مسلم:  

 . 2085 رقم
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 غريب الحديث:
 خيالء:

ختال فهو مختال، وفيه خيالء ومخيلة إالكبر والعجب، يقال:  -بالضم والكسر -الخيالء على وزن ُفَعالء 
 .(1)أي كبر

  

                                                           
(1)

 . 11/228، وينظر: لسان العرب: 2/93النهاية في غريب الحديث:  
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 المعنى العام:
ذلك يستدعي عدم نظر اهلل تعالى له يوم  نّ فإ ،زار والثوب من الخيالءجر اإلبالنهي عن الحديث جاء 

. ويالحظ على الحديث تقييد (1)تعالى لفاعل هذا األمر يعني عدم رحمته ولِفه به يوم القيامة هالقيامة، وعدم نظر 
 . (2)ذلك بالخيالء، وتعني البِر والكبر والزهو والتبختر وكلها بمعنى واحد

تعالى له يوم القيامة، ومن هنا حمل بعضهم  همستوجب لعدم نظر وحكم من فعل ذلك لهذه الغاية كما تقدم 
سبال لغير ذلك ال األحاديث التي فيها زجٌر عن ذلك على أنها مقصورة على من فعل ذلك بقصد الخيالء، واإل

نما يحمل على الكراهة . وحكم القميص والعمامة واحد فمن جّر شيئًا منها خيالء لم ينظر اهلل تعالى (3)يحرم وا 
سبال يستلزم جّر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيالء ولو لم يقصده ن اإلإ، وقال بعض أهل العلم (4)إليه

 .(5)الالبس
كان يتعاهد أحد شقي ثوبه الذي  رضي اهلل عنهأبا بكر  الحديث أشار إلى أنّ  ومما يجدر بيانه هنا أنّ 
كان مِبقًا  رضي اهلل عنهأبا بكر  ا يعني أنّ والسيما إذا تحرك أو مشى، وهذ ،كان يسترخي بسبب نحافة جسمه

ومِ ذلك فقد كان يحاول رفعه مرارًا  ،لكن أحد شقي ثوبه كان يسترخي من غير قصد له ،ومنقادًا ألمر الشارع
قد يِلِ من الناس على ما صلى اهلل عليه وسلم وتكرارًا حتى ال يشمله النهي والعقوبة، أضف إلى ذلك أن النبي 

وبناًء على ليس ممن يفعل هذا األمر على وجه الخيالء،  رضي اهلل عنهأبا بكر  وقد عرف أنّ  ،أحد لم يِلِ عليه
خضِ له نقاد لألمر ويُ فوجب أن يُ  ،وأما غيره فال يمكن التحقق من األمرين الماضيين فيهما تقدم أباح له ذلك، 

ه عليه أيضًا هنا هو بيان الصلة والعالقة بين هذا ومما يجب التنب ،وأاّل ُيسلَّم له دعواه في أنه ال يفعل ذلك خيالء
الحديث وبين آداب المشي، وذلك يتجلى من خالل فهم المقصود من الحديث فإن جّر الثوب ال يكون إال عن 

ومن هنا ارتبِ هذا الحديث من خالل هذه الجزئية بالمشي، فكان من أدب الماشي ترك لبس الثوب الذي  ،مشي
 يؤدي لبسه لجره.

 يستفاد من الحديث: ما
 .(6)اإلجماع قد قام على أن منِ اإلسبال خاص بالرجال دون النساء -1
 .(7)للرجال حاالن: حال استحباب وهو االقتصار باإلزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين -2
 .(8)مِلقًا، ومنهم من قال بكراهيتهامن حرمها من العلماء إسبال اإلزار للخيالء كبيرة، أما إسبالها لغير ذلك ف -3

                                                           
(1)

 . 2/116ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم:  
(2)

 . 2/111ينظر: نيل األوطار:  
(3)

 . 1/255: ه، شرح سنن ابن ماج10/263ينظر: فتح الباري:  
(4)

 . 2/116: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 
(5)

 . 10/264ينظر: فتح الباري:  
(6)

 . 10/259: المصدر نفسهينظر:  
(7)

 . 10/259ينظر: فتح الباري:  
(8)

 . 1/255: ه، شرح سنن ابن ماج10/263: كتاب الكبائرينظر:  
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 .رضي اهلل عنهفي الحديث بيان فضيلة لإلمام أبي بكر  -4
 .(1)يدخل في النهي سائر ما يلبس سواء كان سروااًل أو قميصًا أو نحوهما -5
القميص زائدًا على ما جرت به العادة، أو تِويل أكمام  (2)كره العلماء كل ما زاد على العادة كإرسال العذبة -6

 .(3)زيادة على المعتاد
 الحديث التاسِ:

َناِد َعْن اأْلَْعَرِج َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  قال يحيى بن كثير: صلى اهلل َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َوَحدَّثَِني َعْن َماِلك َعْن َأِبي الزِّ
 .َقاَل: اَل َيْمِشَينَّ َأَحُدُكْم ِفي َنْعٍل َواِحَدٍة ِلُيْنِعْلُهَما َجِميًعا َأْو ِلُيْحِفِهَما َجِميًعا عليه وسلم
 التخريج:

(، والحديث متفق 1701 رقم 558 نتعال:)كتاب الجامِ )اللباس(، باب ما جاء في اإل أخرجه مالك:
رقم  3/1332 )كتاب اللباس، باب ال يمشي في نعل واحدة:، أخرجه البخاري: رضي اهلل عنه عليه عن أبي هريرة

(، 2097رقم  549 (، ومسلم: )كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أوال...:5856
وأبو داود: )كتاب ، (5369رقم   218-8/217والنسائي: )كتاب الزينة، باب النهي عن المشي في نعل واحدة: 

(، والترمذي: )أبواب اللباس، باب ما جاء في كراهية المشي في نعل 4136رقم  4/69 نتعال:اللباس، باب في اإل
وابن  (،11398رقم  3/42: رضي اهلل عنهوأحمد: )حديث أبي سعيد الخدري (، 1774رقم  3/374واحدة: 

 (.3617رقم  5/225 ماجه: )كتاب اللباس، باب المشي في النعل الواحد:
 
 
 
 

 تراجم الرجال:
 رجاله ثالثة:

هـ( وقيل 130الرحمن المدني، ثقة فقيه من الخامسة، مات سنة )بداهلل بن ذكوان القرشي أبو عبدع أبو الزناد: -1
 .(1)بعدها

                                                           
(1)

 . 4/73ينظر: المحلى:  
(2)

 )العذبة( طرف الشيء يقال عذبة السوط وعذبة اللسان وعذبة العمامة.  

 .2/589المعجم الوسيط: 
(3)

 . 4/159ينظر: سبل السالم:  
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عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات  األعرج: -2
 .(2)هـ(117سنة )

 (.1صحابي جليل، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) :اهلل عنه رضيأبو هريرة  -3
 الحكم على الحديث:

إسناد الحديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، والحديث مخرج في الصحيحين من ِريق اإلمام مالك 
 .(3)نفسه اإلسنادب
 
 
 

 غريب الحديث:
 ليحفهما:

ألنه قد يشق عليه المشي بنعل واحدة، والحفا: المشي بغير خف وال  أي ليمش حافي الرجلين أو منتعلهما
 .(4)نعل

 المعنى العام:
عن المشي نهى  صلى اهلل عليه وسلمي بفي الحديث نهي واضح وصريح عن المشي في نعل واحدة، فالن

النعل شرعت لوقاية الرجل عما  في النعل الواحدة وأمر أن يلبسا معًا أو يخلعا معًا، والحكمة في هذا النهي أنَّ 
يكون في األرض من شوك ونحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى إلحدى رجليه ما ال يتوقى 

وربما نسب  ،وال يأمن مِ ذلك من العثار، وقيل ألنه لم يعدل بين جوارحه ،فيخرج بذلك عن سجية مشيه ،لألخرى
 .(5)ضعفه فاعل ذلك إلى اختالل الرأي أو

                                                                                                                                                                                                   
(1)

، وتهذيب 5/49، وينظر: الجرح والتعديل: 3302رقم  358تقريب التهذيب:  

، وطبقات الحفاظ: 5/445، وسير أعالم النبالء: 3253رقم  14/476الكمال: 

1/61 . 
(2)

، 5/360، وينظر: التاريخ الكبير: 4033رقم  413: تقريب التهذيب 

رقم  17/467: ، وتهذيب الكمال5/107، والثقات: 5/297والجرح والتعديل: 

 . 5/69، وسير أعالم النبالء: 3983
(3)

رقم  3/1332باب ال يمشي في نعل واحدة:  -صحيح البخاري: كتاب اللباس 

باب استحباب لبس النعل في  -، وصحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة5856

 . 2097رقم  549اليمنى أوالً: 
(4)

 . 187-14/186عرب: ، ولسان ال1/401ينظر: النهاية في غريب الحديث:  
(5)

على  شرح النوويو، 4/157، وينظر: سبل السالم: 10/309فتح الباري:  

 . 14/75: صحيح مسلم
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 عتدال، وذهب بعضهم إلى أنَّ وقيل ألنها خارجة عن اإل ،العلة في ذلك أنها مشية للشيِان وقيل إنَّ 
فتمتد األبصار لمن ترى ذلك منه، وقد ورد النهي عن الشهرة في  ،بسبب الشهرة في هذا الفعل يالكراهة إنما تأت

 .(1)فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب ،اللباس
حفهما جميعًا( ال ي)لينعلهما جميعًا أو لصلى اهلل عليه وسلم ا ينبغي مالحظته في الحديث أن قوله ومم

نما هو تصوير خرج مخرج الغالب، ويحتمل أن يكون من باب  مفهوم له حتى يدل على األذن في هذه الصورة، وا 
 .(2)اج فمِ عدم االحتياج أولىألنه إذا منِ مِ االحتي ،ألعلىامفهوم الموافقة وهو التنبه باألدنى على 

يضاح ذلك أن النبي  في هذا الحديث يأمر بخلِ النعلين معًا فتوهم بعضهم أن صلى اهلل عليه وسلم وا 
نما المقصود أنه يخلعهما وال يمشي في األخرى وحدها حتى يصلحها  ذلك دال على الجواز وليس األمر كذلك وا 

 .(3)وينعلها
 ما يستفاد من الحديث:

 .(4)وحمله الجمهور على الكراهة ،ظاهر النهي عن المشي في نعل واحدة هو التحريم -1
رتداء على أحد المنكبين دون واإل ،أدخل بعضهم في النهي إخراج اليد الواحدة من الكم دون األخرى -2
 .(5)خراآل
 .(6)في الحديث حث على التكريم والزينة والنظافة -3

  

                                                           
(1)

 .  8/218ينظر: حاشية السندي: و، 10/310فتح الباري:  
(2)

 . 10/310ينظر: فتح الباري:  
(3)

 . 14/74ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم:  
(4)

 .  6/349، فيض القدير: 4/157ينظر: سبل السالم:  
(5)

 . 5/384تحفة األحوذي: و، 4/157ينظر: سبل السالم:  
(6)

 . 14/74: على صحيح مسلم شرح النووي 



 التحليلية للحديثمناذج تطبيقية من الدراسة : الثانياملبحث 
 

 62 

 

 الحديث العاشر: 
َل َحدََّثَنا أحمد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْنَبٍل َحدََّثَنا ُسْفَياُن َعْن الزُّْهِريِّ َعْن َساِلٍم َعْن َأِبيِه ِرَواَيًة َوَقا أبو داود:قال اإلمام 

 اَل َتْتُرُكوا النَّاَر ِفي ُبُيوِتُكْم ِحيَن َتَناُمونَ  صلى اهلل عليه وسلمَمرًَّة َيْبُلُغ ِبِه النَِّبيَّ 
 التخريج:

(، والحديث متفق عليه 5246رقم  4/363 )كتاب األدب، باب في إِفاء النار بالليل:: أخرجه أبو داود
: )كتاب االستئذان، باب ال تترك النار في البيت عند النوم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، أخرجه البخاري:

(، 2015رقم  527نار و إيكاء السقاء...: )كتاب األشربة، باب األمر بتغِية ال (، ومسلم:6293رقم  3/1412
)حديث عبد اهلل بن  وأحمد:(، 1813رقم  3/402)أبواب األِعمة، باب ما جاء في تخمير اإلناء...:  والترمذي:

 5/318)كتاب األدب، باب إِفاء النار عند المبيت:  وابن ماجه:(، 4515رقم  2/7: (رضي اهلل عنهما)عمر 
 .(3769رقم 

 تراجم الرجال:
 رجاله خمسة:

نزيل بغداد أبو عبد اهلل أحد األئمة ثقة حافظ  أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني المروزي -1
 .(1)فقيه حجة وهو رأس الِبقة العاشرة مات سنة إحدى وأربعين وله سبِ وسبعون سنة

ميمون الهاللي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، ربما دلس لكن  سفيان بن عيينة بن أبي عمران: -2
 .(2)( سنة91هـ( وله )198عن الثقات من رؤوس الثامنة مات سنة )

 (.5أحد األئمة األعالم، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) محمد بن شهاب الزهري: -3
، وكان ثبتًا عابدًا بو عمر المدني أحد الفقهاء السبعةسالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخِاب العدوي القرشي أ -4

 .(3)هـ( على الصحيح106فاضاًل، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات آخر سنة )
 (.3صحابي جليل، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) عبد اهلل بن عمر )رضي اهلل عنهما(: -5

 الحكم على الحديث:
من ِريق سفيان بن  (4)صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مخرج في الصحيحينإسناد الحديث 
 عيينة، باإلسناد نفسه.

                                                           
(1)

 .94رقم  84تقريب التهذيب:  
(2)

 .2019رقم  1/332، وينظر: الكاشف: 2451رقم  291تقريب التهذيب:  
(3)

، 4/184، وينظر: الجرح والتعديل: 2176رقم  270: تقريب التهذيب 

، وسير أعالم 2149رقم  10/145، وتهذيب الكمال: 1/88وتذكرة الحفاظ: 

 . 4/457النبالء: 
(4)

باب ال تترك النار في البيت عند  -صحيح البخاري: كتاب اإلستئذان 

ية باب األمر بتغط -، وصحيح مسلم: كتاب األشربة6293رقم  3/1412النوم: 

 .2015رقم  527اإلناء وإيكاء السقاء... 
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 المعنى العام:
يؤخذ من هذا الحديث جملة من اآلداب التي فيها مصلحة للعبد في الدنيا واآلخرة، وااللتزام بهذه اآلداب 

هذا األمور، فالحديث ينبه ويؤكد على أهمية عدم ترك  سيكفل للعبد دفِ األذى الذي يمكن أن ينجم نتيجة إغفال
النار غير مِفأة حين النوم، ألنَّ من ِبيعة النار أنَّها تنتشر بسرعة، فخاف من هذا األمر وال سيما إذا وجد في 

 .(1)البيت حيوانات أو هوام قد تعبث بها
، وقد (2)محل التيقظ بخالف الليل وتخصيص ذلك اإلِفاء بالليل دون النهار النَّ النهار في الغالب هو

جاء في أحاديث أخر بيان العلة وراء هذا النهي، إذ أشارت إلى أّن الفويسقة وهي الفأرة قد تضرم على أهل البيت 
استيقظ يومًا وقد أخذت الفويسقة فتيلة صلى اهلل عليه وسلم ، وسبب اإلشارة إلى الفويسقة هو أّن النبي (3)بيتهم

 .(4)فاسقة في هذا الحديث وغيرهصلى اهلل عليه وسلم ، والفويسقة الفأرة سماها رسول اهلل لتحرق بها البيت
ويمكن أن يدخل تحت هذا النهي كل ما تحققت فيه العلة، فالنهي في الحديث عام يدخل في نار السراج 

ن حصل األمن منها كما  وغيره وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق فهي أيضًا تدخل تحت هذا النهي، وا 
 .(5)هو الغالب فال بأس النتفاء العلة

والناظر لما تقدم من كالم الشراح يلحظ كيفية تِور حمل النهي من النار المستعملة لحاجات البيت 
كالِبخ والتدفئة إلى استعمالها لإلنارة في القناديل المعلقة، والتي يقل خِر وجودها في البيت عن خِر نار 

يوت في الوقت الحاضر من األجهزة غيرها، وهذا التِور في استعمال النار وما يمكن أن يقوم مقامها في الب
الكهربائية المختلفة سواء ما يستعمل منها في اإلنارة أو في األمور األخرى قد يدخل فيه التحذير النبوي لإلشتراك 
في العلة، وعليه فأرى التنبه إلِفاء ما انتفت الحاجة إليه منها وخاصة في الليل لما ثبت من وقوع حوادث مختلفة 

 يتها أنفس وتلفت أموال، نسأل اهلل السالمة والعافية، وللتقليل في هدر الِاقة.بسببها راح ضح
 ما يستفاد من الحديث:

اإللتزام بمحتوى الحديث يضمن لنا المصلحة في الدنيا واآلخرة، أما الدنيا فيكمن في دفِ األذى، وأما اآلخرة  -1
 .(6)فتكمن في االمتثال واإلنقياد ألوامر الشرع

 يث نهي صريح عن ترك النار غير مِفأة حتى النوم.في الحد -2
 إشارة الحديث إلى ))النوم(( ألنه مظنة الغفلة وعدم التيقظ. -3
 يمكن أن يندرج تحت النهي كل ما تحققت فيه العلة وخشي من المحذور نفسه. -4

                                                           
(1)

 .6/388ينظر: فيض القدير:  
(2)

 .6/356ينظر: فتح الباري:  
(3)

 .13/135، وشرح النووي على صحيح مسلم: 12/175ينظر: التمهيد:  
(4)

 .12/175ينظر: التمهيد:  
(5)

 .14/108، وعون المعبود: 6/356ينظر: فتح الباري:  
(6)

 .6/356الباري: ينظر: فتح  
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 الحديث الحادي عشر والثاني عشر:
َبْيِر َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  قال اإلمام الترمذي:  صلى اهلل عليه وسلمَحدََّثَنا ُقَتْيَبُة َحدَّثََنا اللَّْيُث َعْن َأِبي الزُّ

 ْمَّاِء َوااِلْحِتَباِء ِفي َثْوٍب َواِحٍد َوَأْن َيْرَفَع الرَُّجُل ِإْحَدى ِرْجَلْيِه َعَلى اأُلخ ُمْسَتْلٍق  َرى َوُهوَ َنَهى َعْن اْشِتَماِل الصَّ
 .َعَلى َظْهرِهِ 
 التخريج:

 مسلم:أخرجه (، و 2767رقم  4/475 )أبواب األدب، باب ما جاء في الكراهية في ذلك: أخرجه الترمذي:
رقم  549 ستلقاء على الظهر ووضِ إحدى الرجلين على األخرى:)كتاب اللباس والزينة، باب في منِ اإل

(، 4866رقم  4/267 في الرجل يضِ إحدى رجليه على األخرى:)كتاب األدب، باب  (، وأبو داود:2099
 (.14960رقم  3/362: ())حديث جابر بن عبد اهلل  وأحمد:

 تراجم الرجال:
 رجاله أربعة:

 (.1ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) قتيبة بن سعيد: -1
إمام مشهور، من السابعة، مات سنة الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه  -2

 .(1)هـ(175)
، صدوق إال أنه يدلس من الرابعة، مات سنة أبو الزبير محمد بن مسلم بن َتْدرس األسدي موالهم المكي -3

 .(2)هـ(126)
، صحابي ابن صحابي شهد العقبة جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري ثم السلمي أبو عبد اهلل -4

 .(3)هـ(94مِ أبيه وهو صغير، من المكثرين الحفاظ للسنن، مات سنة )الثانية 
 الحكم على الحديث:

، (4)إسناد الحديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي الزبير قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق إال أنه يدلس
، (1)باإلنساد نفسهوقد صرح بالسماع في رواية اإلمام مسلم فانتفت شبهة تدليسه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه 

 .(2)وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح

                                                           
(1)

، 7/246، وينظر: التاريخ الكبير: 5684رقم  542تقريب التهذيب:  

، 1/224، وتذكرة الحفاظ: 7/360، والثقات: 7/179والجرح والتعديل: 

 . 5016رقم  24/255وتهذيب الكمال: 
(2)

، 5/481، وينظر: الطبقات الكبرى: 6291رقم  590تقريب التهذيب:  

، 1/126، وتذكرة الحفاظ: 5/351، والثقات: 1/221والتاريخ الكبير: 

 .5602رقم  26/402وتهذيب الكمال: 
(3)

 . 1027رقم  1/434، واإلصابة: 286رقم  1/219ستيعاب: ينظر: اإل 
(4)

 .5684رقم  590تقريب التهذيب:  
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َعِن  َحدََّثَنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَمْخُزوِميُّ َوَغْيُر َواِحٍد َقاُلوا َحدََّثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ  قال اإلمام الترمذي:
ِه َأنَُّه رََأى النَِّبيَّ  ُمْسَتْلِقًيا ِفي اْلَمْسِجِد َواِضًعا ِإْحَدى صلى اهلل عليه وسلم الزُّْهِريِّ َعْن َعبَّاِد ْبِن َتِميٍم َعْن َعمِّ

 ِرْجَلْيِه َعَلى اأْلُْخَرى
 التخريج

رقم  4/474 :األخرى مستلقياً )أبواب األدب، باب ما جاء في وضِ إحدى الرجلين على  أخرجه الترمذي:
)كتاب اللباس، : ، أخرجه البخاريرضي اهلل عنه (، والحديث متفق عليه عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم2765
)كتاب اللباس والزينة، باب النهي : (، ومسلم5969رقم  3/1349 ستلقاء ووضِ الرجل على األخرى:باب اإل

 112 )كتاب قصر الصالة في السفر، باب جامِ الصالة:: ومالك (،2100رقم  550عن اشتمال الصماء...:
)كتاب األدب،  وأبو داود:(، 721رقم  2/49 ستلقاء في المسجد:)كتاب المساجد، باب اإل والنسائي: (،418رقم 

)حديث عبداهلل بن زيد بن عاصم  (، وأحمد:4866رقم  4/267 باب في الرجل يضِ إحدى رجليه على األخرى:
 .(16558رقم  4/39:  عنهرضي اهلل المازني

 
 تراجم الرجال:
 رجاله خمسة:

سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ويقال لجده: أبو سعيد، أبو عبيد اهلل المخزومي، ثقة، من صغار العاشرة،  -1
 (3)هـ(249مات سنة )

 (.10سفيان بن عيينة: ثقة حافظ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) -2
 (.5األعالم، تقدمت ترجمته في الحديث رقم )الزهري: أحد األئمة  -3
 .(4)عباد بن تميم بن غزية األنصاري المازني المدني، ثقة من الثالثة -4
عبد اهلل بن زيد بن عاصم األنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير، يقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة  -5

 .(5)هـ(63الكذاب واستشهد بالحرة سنة )
 
 

                                                                                                                                                                                                   
(1)

باب في منع اإلستلقاء على الظهر:  -صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة 

 .2099رقم  549
(2)

باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على  -جامع الترمذي: أبواب األدب 

 .2765رقم  4/475األخرى مستلقيًا: 
(3)

رقم  10/526، وينظر: تهذيب الكمال: 2348رقم  283تقريب التهذيب:  

 .1934رقم  1/318والكاشف:  2310
(4)

رح ، والج6/35، وينظر: التاريخ الكبير: 3123رقم  345تقريب التهذيب:  

 .3075رقم  14/108، وتهذيب الكمال: 5/141،و الثقات: 6/77والتعديل. 
(5)

 .4679رقم  4/72، واإلصابة: 3/913ينظر: اإلستيعاب:  
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 الحديث:الحكم على 
إسناد الحديث صحيح واهلل أعلم رجاله ثقات رجاله الشيخين غير سعيد بن عبد الرحمن وهو ثقة، 

 من ِرق عن الزهري باإلسناد نفسه. (1)والحديث مخرج في الصحيحين
 (2)هذا حديث حسن صحيح قال الترمذي:

 المعنى العام للحديثين:
اشتمال الصماء واإلحتباء، واشتمال الصماء هو  في هذين الحديثين نهي واضح وصريح عن لبستين هما

أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده ال يرفِ فيه جانبًا، فال يبقى ما يخرج منه يده، وسميت صماء النَّه سّد 
. وأما الفقهاء فيرون أنَّ تفسير اشتمال الصماء (3)المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق وال صدع

يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، ومن هنا قال العلماء معناه أن 
إنَّه على التفسير األول يكره اإلشتمال المذكور لئال تعرض له حاجة من دفِ بعض الهوام ونحوها فيعسر عليه أو 

إلشتمال المذكور يحرم إن انكشف به بعض يتعذر فيلحقه الضرر، وعلى التفسير الثاني وهو تفسير الفقهاء فإن ا
ال فيكره، وأما اإلحتباء فهو أن يجلس اإلنسان على إليته وينصب ساقيه ويحتوى عليها بثوب أو نحوه أو  العورة، وا 

 .(4)بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة
باحة، ويمكن  أما بالنسبة لإلستلقاء على الظهر ووضِ إحدى الرجلين على األخرى فقد ورد فيها نهي وا 

لذلك صلى اهلل عليه وسلم التوفيق بينهما أنَّ النهي ورد على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله 
 .(5)فكان على وجه ال يظهر منها شيء وهذا ال بأس به وال كراهة فيه

على نوعين، أولهما: ومنهم من جمِ بين الروايتين بالقول: إنَّ وضِ إحدى الرجلين على األخرى يكون 
أن تكون رجاله ممدودتين إحداهما فوق األخرى وال بأس بهذا فإنَّه ال ينكشف من العورة بهذه الهيئة، ثانيهما: وأن 
يكون ناصبًا ساق إحدى الرجلين ويضِ الرجل األخرى على الركبة المنصوبة، وعلى هذا فإن لم تنكشف العورة 

ال فالبأن يكون عليه سراويل أو يكون إزار   .(6)ه أِويل جاز، وا 

                                                           
(1)

صحيح البخاري: كتاب اللباس باب اإلستلقاء ووضع الرجل على األخرى  

باب النهي عن  -، وصحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة5969رقم  3/1349

 .2100رقم  505الصماء: اشتمال 
(2)

باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على  -جامع الترمذي: كتاب األدب 

 .2765رقم  4/474األخرى مستلقيًا: 
(3)

، األدب 6/153، شعب اإليمان: 14/77ينظر شرح النووي على صحيح مسلم:  

 .1/401المفرد: 
(4)

 .14/76ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 
(5)

 .13/146وعون المعبود:  14/78المصدر نفسه: ينظر:  
(6)

 .8/42ينظر: تحفة األحوذي:  
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، والراجح واهلل أعلم أن النهي الوارد هو في حق (1)وذهب بعضهم إلى أنَّ النهي الوارد عن ذلك منسوخ
 من تظهر عورته أثناء وضِ إحدى الرجلين على األخرى.

 ما يستفاد من الحديثين:
 النهي عن لبستين هما: اشتمال الصماء واإلحتباء. -1
باحة.ورد في  -2  اإلستلقاء على الظهر ورفِ إحدى الرجلين ووضعها على األخرى نهي وا 
صلى اهلل عليه وسلم ُحِمَل النهي الوارد في األحاديث فيما لو أدى هذا الفعل إلى انكشاف العورة وُحِمل فعله  -3

 .(2)الدال على اإلباحة على وجه ال تظهر معه العورة
 فيه جواز اإلستلقاء في المسجد. -4
 .(3)صلى اهلل عليه وسلم ذهب بعضهم إلى أنَّ النهي الوارد في الحديث منسوخ بفعله  -5
 

 الحديث الثالث عشر:
َحدََّثَنا أحمد ْبُن ُيوُنَس َحدََّثَنا ُزَهْيٌر َحدََّثَنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد  قال اإلمام أبو داود:

َفْلَيْنُفْض  ِإَذا َأَوى َأَحُدُكْم إلى ِفرَاِشهِ   صلى اهلل عليه وسلماْلَمْقُبِريِّ َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
 ِفرَاَشُه ِبَداِخَلِة ِإزَارِِه َفِإنَُّه اَل َيْدِري َما َخَلَفُه َعَلْيِه..

 التخريج:
(، والحديث متفق عليه عن 5050رقم  4/311 )كتاب األدب، باب ما يقال عند النوم: أخرجه أبو داود:

 (، ومسلم:6320رقم  3/1417 باب(:)كتاب التوحيد، باب )بدون  ، أخرجه البخاري:رضي اهلل عنه أبي هريرة
والدارمي: (، 2714رقم  688 خذ المضجِ:أستغفار، باب ما يقول عند النوم و إل)كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا

 5/406)أبواب الدعوات، باب منه:  والترمذي(، 2726رقم  3/1757 ستئذان، باب الدعاء عند النوم:)كتاب اإل
)كتاب الدعاء، باب ما  وابن ماجه: (7925رقم  2/296 :رضي اهلل عنههريرة )حديث أبي  وأحمد: (،3401رقم 

 .(3874رقم  5/387يدعو به إذا أوى إلى فراشه: 
 تراجم الرجال:
 رجاله ستة:

، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة أحمد بن عبد اهلل بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي أبو عبد اهلل -1
 .(1)( سنة94)هـ( وهو ابن 227)

                                                           
(1)

، والتمهيد البن 1/499، وشرح الزرقاني: 8/41ينظر: المصدر السابق:  

 .9/204عبد البر: 
(2)

 .8/42تحفة األحوذي:   
(3)

 .9/204التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد:  
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، ثقة ثبت، إال أنَّ سماعه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة -2
 .(2)هـ(100بأخرة، من السابعة، مات سنة أثنتين أو ثالث أو أربِ وسبعين ومائة وكان مولده سنة )

، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على عثمان عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم العدوي العمري أبو -3
 .(3)مالك في نافِ، من الخامسة، مات سنة بضِ وأربعين ومائة

وروايته  ،، أبو سعد المدني، ثقة من الثالثة، تغير قبل موته بأربِ سنينسعيد بن أبي سعيد بن كيسان المقبري -4
 .(4)وقيل قبلها وقيل بعدها ومائة، رينمرسلة، مات في حدود العش)رضي اهلل عنها( عن عائشة وأم سلمة 

كيسان المدني مولى أم شريك ويقال: هو الذي يقال له صاحب العباء، ثقة ثبت، من  أبو سعيد المقبري: -5
 (5)هـ(100الثانية، مات سنة )

 (.1صحابي جليل، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) :رضي اهلل عنهأبو هريرة  -6
 الحكم على الحديث:

، ومسلم عن (6)الحديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أخرجه البخاري باإلسناد نفسهإسناد 
 .(7)إسحاق بن موسى عن أنس بن عياض عن عبيد اهلل بن عمر باإلسناد نفسه

 غريب الحديث:
 داخلة إزاره:

رفه الداخل الذي يلي جسده، وهو يلي الجانب األيمن من الرجل  .(8)هي حاشيته ِو
 العام:المعنى 

                                                                                                                                                                                                   
(1)

، والجرح 5/5، وينظر: التاريخ الكبير: 63رقم  104تقريب التهذيب:  

، وطبقات 64رقم  1/375، وتهذيب الكمال: 8/9، والثقات: 1/57والتعديل: 

 .177الحفاظ: 
(2)

، 1419رقم  3/427، والتاريخ الكبير: 2051رقم  260تقريب التهذيب:  

، وتهذيب الكمال: 1/233، وتذكرة الحفاظ: 3/588والجرح والتعديل: 

 .2019رقم  9/420
(3)

، 5/395، وينظر: التاريخ الكبير: 4324رقم  437تقريب التهذيب:  

، وسير أعالم 3668رقم  19/124، وتهذيب الكمال: 1/160وتذكرة الحفاظ: 

 .77، وطبقات الحفاظ: 6/304النبالء: 
(4)

، وسير 10/466، وينظر: تهذيب الكمال: 2321رقم  282تقريب التهذيب:  

 . 5/216أعالم النبالء: 
(5)

، 7/234، وينظر: التاريخ الكبير: 5676رقم  540تقريب التهذيب:  

، 5/340، والثقات: 2/404، ومعرفة الثقات: 7/166والجرح والتعديل: 

 .5008رقم  24/240وتهذيب الكمال: 
(6)

 .6320رقم  3/417بدون باب:  -خاري: كتاب الدعواتصحيح الب 
(7)

باب ما يقول عند النوم وأخذ  -صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء 

 .2714رقم  688المضجع: 
(8)

، والنهاية في غريب الحديث: 2/113ينظر: غريب الحديث البن سالم:  

2/107. 
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ينبه الحديث إلى ضرورة أن ينفض المرء فراشه إذا تركه ثم رجِ إليه، واألمر بذلك كما في الحديث جاء 
 .(1)بداخلة اإلزار، وهي مما تلي الجسد، خشية أن تكون إحدى الهوام ونحوها من المؤذيات قد دخلت إليه

إزاره بيمينه وشماله، ويلصق ما  وسبب تخصيص داخلة اإلزار دون خارجته هو انَّ المؤتزر يأخذ ِرفي
بشماله وهو الِرف الداخلي على جسده، ويضِ ما بيمينه فوق األخرى، فمتى عالجه أمر أو خشي سقِو إزاره 
أمسكه بشماله، ودفِ عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنما يحل بيمينه خارجة اإلزار وتبقى 

 .(2)نها غير مشغولة باليدالداخلة معلقة وبها يقِ النفض أل
قال القاري: قيل النفض بإزاره ألن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم ثوب غير ما هو عليهم من إزار 
نما قال هذا ألن رسم  ورداء وقيد بداخل اإلزار ليبقى الخارج نظيفا وألن هذا أيسر ولكشف العورة أقل وأستر وا 

ونهارا ولذا علله وقال فإنه أي الشأن والمريد للنوم ال يدري ما خلفه بالفتحات العرب ترك الفراش في موضعه ليال 
 .(3)والتخفيف عليه أي على الفراش

ومنهم من ذهب إلى أنَّ سبب اختصاص داخلة اإلزار بالنفض هو بسبب خاصية ِبية تمنِ من قرب 
 .(4)ث فحذا بها حذو الرقى في التكريربعض الحيوانات ويؤيده ما وقِ في بعض األحاديث اإلشارة لينفض بها ثال

ومهما يكن فالحديث جاء منبهًا إلى ضرورة أن يتقي المرء ما قد يدخل إلى فراشه من الهوام كحية أو 
 عقرب أو غيرهما، فيحصل بذلك الضرر، والشريعة نهت أن يلحق اإلنسان بنفسه ضررًا أو يلحقه باآلخرين.

 ما يستفاد من الحديث:
 إلى نفض اإلزار والفراش حين تركه ثم الرجوع إليه. نبه الحديث -1
 علة النهي مذكورة في الحديث وهي عدم معرفته بما قد يدخل إلى فراشه حين تركه. -2
اختصاص داخلة اإلزار بالنفض النها تبقى معلقة وبها يقِ  النفض، ومنهم من ذهب إلى أنَّ اإلختصاص  -3

 .(5)لدخول إلى الفراشهو بسبب خاصية ِبية تمنِ الهوام من ا
  

                                                           
(1)

لمعبود: ، وينظر عون ا17/37ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم:  

13/266. 
(2)

، عون المعبود: 9/244، تحفة األحوذي: 11/126ينظر فتح الباري:  

13/266. 
(3)

 .9/244، وتحفة األحوذي: 4/1653مرقاة المفاتيح:  
(4)

 .11/126ينظر: فتح الباري:  
(5)

 .11/126ينظر: فتح الباري:  
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 الحديث الرابِ عشر:
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد اهلل بن يسار عن حذيفة عن  قال اإلمام أبو داود:

 اللَُّه ُثمَّ َشاَء ُفالناَل َتُقوُلوا َما َشاَء اللَُّه َوَشاَء ُفالن َوَلِكْن ُقوُلوا َما َشاَء  َقاَل:صلى اهلل عليه وسلم النَِّبيُّ 
 التخريج:

وأخرجه الدارمي:  (،4980رقم  4/295)كتاب األدب، باب ال يقال خبثت نفسي:  أخرجه أبو داود:
وأحمد: )حديث  (،2741رقم  3/1769ستئذان، باب في النهي عن أن يقول ما شاء اهلل وشاء فالن: )كتاب اإل

 .(23728رقم  5/394: رضي اهلل عنهحذيفة بن اليمان 
 سبب ورود الحديث:

ما أخرجه الدارمي عن الِفيل أخي عائشة )رضي اهلل عنها( قال: )قال رجل من المشركين لرجل من 
فقال: ال  صلى اهلل عليه وسلمالمسلمين: نعم القوم أنتم لوال أنكم تقولون ما شاء اهلل وشاء محمد، فسمِ النبي 

 .(1)اء اهلل ثم شاء محمد(تقولوا ما شاء وشاء محمد، ولكن قولوا ما ش
 تراجم الرجال:
 رجاله خمسة:

 (.17هشام بن عبد الملك، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) أبو الوليد الِيالسي: -1
 (.2ثقة حافظ متقن، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) شعبة بن الحجاج: -2
 (.4ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ) منصور من المعتمر: -3
 .(2)، ثقة، من كبار الثالثةعبد اهلل بن يسار الجهني الكوفي -4
 .(3)هـ(36، صحابي ابن صحابي، مات في أول خالفة علي سنة )حذيفة بن اليمان حليف األنصار -5

 الحكم على الحديث:
أعلم. وصححه ابن حبان بإسناده عن جابر بن الحديث رجاله كلهم ثقات فيكون صحيح اإلسناد واهلل 

 .(4)سمرة
وهو -قال الشيخ شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقِِ، عبد اهلل بن يسار 

 .(5)قال ابن معين: ال أعلمه لقي حذيفة -الجهني

                                                           
(1)

شاء هللا  باب في النهي عن أن يقول ما -سنن الدارمي: كتاب اإلستئذان 

  .2741رقم  3/1769وشاء فالن، 
(2)

، وتهذيب 5/51، وينظر: الثقات: 3717رقم  389تقريب التهذيب:  

 . 4313رقم  3/288التهذيب: 
(3)

 . 1649رقم  2/44، واإلصابة: 1/334ستيعاب: ينظر: اإل 
(4)

 . 5725رقم  13/23صحيح ابن حبان:  
(5)

 .38/300مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب:  
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 المعنى العام:
في مثل الجملة الواردة في العِف بالواو على اهلل سبحانه وتعالى صلى اهلل عليه وسلم كره النبي 

الحديث: ما شاء اهلل وشاء فالن، ونحوها من الجمل كقولهم: على اهلل وعليك، و: ما يعرف غير اهلل وأنت، و: 
توكلت على اهلل وعليك، ونحوها، لما فيها من معنى الجمِ والتشريك بين العبد وخالقه، وأمر باستبدالها بحرف 

من تعظيم وتقدير صلى اهلل عليه وسلم التراخي، والذي يفيد هاهنا ما أراده النبي العِف )ثّم( ومعناه النسق بشِر 
مشيئة العبد ال  وتنزيه هلل سبحانه وتعليم العباد األدب مِ اهلل جل وعال ومراعاة ذلك في كل لفظ وقول، ذاك أنَّ 

 .(2( )1)وما تشاءون إال أن يشاء اهلل رب العالمين وجود لها إاّل من بعد أن يشاء اهلل، قال تعالى:
  

                                                           
(1)

 . 29سورة التكوير: اآلية  
(2)

، وعون 3/326نيل األوطار: و، 6/159: على صحيح مسلم ينظر: شرح النووي 

 . 13/222المعبود: 
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 ما يستفاد من الحديث:
أشار الحديث إلى خِورة ما يلفظه اللسان، وضرورة الحذر والدقة فيما يتعلق بذات اهلل تعالى، وصفاته  -1

 الحسنى.
 سبحانه.في الحديث تربية وتهذيب من حيث التعامل مِ اهلل عز وجل والتأدب معه بما يليق به  -2
في الحديث ما يمكن استنباِه من أهمية دراسة اللغة العربية وفهم علومها التي جاءت وعاء لكالم اهلل عز  -3

وجل، كي يتسنى للعبد اختيار ما يليق بذات اهلل سبحانه وما يليق بذات األنبياء والرسل عليهم الصالة 
 والسالم.

ه بيد اهلل فهو الشائي المريد، والخير كّل الخير فيما أراد أن األمر كلّ صلى اهلل عليه وسلم يعلمنا رسول اهلل  -4
 اهلل وشاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحديث الخامس عشر والسادس عشر:
 الحديث الخامس عشر: 

ْبِن  َحدََّثَنا أبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدََّثَنا َيْحَيى ْبُن آَدَم َحدََّثَنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  قال اإلمام أبو داود:
ِإَذا  :عليه وسلم صلى اهللَعَطاٍء َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َجاِبِر ْبِن َعِتيٍك َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 َحدََّث الرَُّجُل ِباْلَحِديِث ُثمَّ اْلَتَفَت َفِهَي َأَماَنةٌ 
 التخريج:

الترمذي: )أبواب أخرجه (، و 4868رقم  4/267 )كتاب األدب، باب في نقل الحديث: أخرجه أبو داود:
رضي  جابر بن عبد اهلل(، وأحمد: )حديث 1959رقم  3/509 البر والصلة، باب ما جاء في أن المجالس أمانة:

 (15128رقم  3/379 :اهلل عنه
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 تراجم الرجال:
 رجاله ستة:

أبي شيبة: عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الواسِي الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، من  بن أبو بكر -3
 .(1)هـ(235العاشرة، مات سنة )

حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى آل أبي معيِ، ثقة  -4
 .(2)هـ(203سنة )

فقيه فاضل، من السابعة، مات  شي العامري أبو الحارث، ثقةمحمد بن عبد الرحمن: ابن أبي ذئب القر  -3 -1
 .(3)هـ(158سنة )

عبد الرحمن بن عِاء القرشي موالهم أبو محمد الذارع المديني، ويقال له ابن أبي لبيبة، قال ابن حبان:  -5
ي أصله من أهل المدينة يعتبر حديثه إذا روى عن غير عبد الكريم أبي أمية، وقال أبو حاتم: شيخ مصر 

يحول من كتاب الضعفاء، وقال النسائي: ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وقال ابن عبد البر: ليس عندهم 
 .(4)هـ(143بذاك، والنتيجة ما قاله الحافظ ابن حجر: صدوق فيه لين، من السادسة، مات سنة )

 .(5)عبد الملك بن جابر بن عتيك األنصاري المدني، ثقة، من الرابعة -6
 جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في الحديث الحادي عشر. -7

 الحكم على الحديث:
 الحديث حسن واهلل أعلم، قال الترمذي بعد أن أخرجه: إسناد 

نما نعرفه من  ، قال المنذري: )في إسناده عبد الرحمن بن (6)حديث ابن أبي ذئبهذا حديث حسن، وا 
عِاء، قال البخاري: عنده مناكير، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، قيل له أدخله البخاري في الضعفاء، قال: يحول 

                                                           
(1)

، 5/160، وينظر: الجرح والتعديل: 3575رقم  379تقريب التهذيب:  

 . 4145رقم  3/239، وتهذيب التهذيب: 3526رقم  16/34وتهذيب الكمال: 
(2)

، 9/128، وينظر: الجرح والتعديل: 7496رقم  681تهذيب: تقريب ال 

 . 8769رقم  6/110، وتهذيب التهذيب: 9/252والثقات: 
(3)

، وتهذيب 7/390، وينظر: الثقات: 6082رقم  575تقريب التهذيب:  

 . 9197رقم  5/182، وتهذيب التهذيب: 25/630الكمال: 
(4)

، 1ينظر: الضعفاء الصغير لإلمام البخاري، حققه محمود إبراهيم زايد )ط 

، 17/285، وتهذيب الكمال: 206رقم  1/70هـ(: 1396حلب  -دار الوعي

رقم  1/607، والمغني في الضعفاء: 5321رقم 2/446عتدال: وميزان اإل

رقم  407وتقريب التهذيب:  4614رقم  3/375، وتهذيب التهذيب: 3602

3953.  
(5)

، وتهذيب 5/120، وينظر: الثقات: 4169رقم  424تقريب التهذيب:  

 . 4879رقم  3/468التهذيب: 
(6)

باب ما جاء في ان المجالس أمانة  -كتاب البر والصلةجامع الترمذي:  

 . 1959رقم  3/509
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، قلت: ال يصح لخفة (1)من ههنا، وقال الموصلي عبد الرحمن بن عِاء عن عبد الملك بن جابر ال يصح(
 عبد الرحمن بن عِاء عن ضبِ رجال الصحيح فيكون حسنًا.ضبِ 

، لكنها شاهدين ضعيفان، (3)أبي يعلى عن أنسعند ، و (2)والحديث له شاهدان عند أحمد عن أبي الدرداء
 واهلل أعلم.

قال السخاوي: وأيضا فابن عِاء قد اختلف فيه، فوثقه جماعة، ولينه آخرون، وقال البخاري: فيه نظر، 
كون الترمذي اعتمد توثيقه، أو حسنه لشاهده الذي أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند ضعيف أيضا من فإما أن ي

 .(4)حديث مالك بن دينار عن أنس به مرفوعا
 

 الحديث السادس عشر:
ٍْ َقاَل َقرَْأُت َعَلى َعْبِد اللَِّه ْبِن َناِفٍع َقاَل َأْخَبَرِني اْبُن َأِبي ِذْئٍب َعْن اْبنِ  قال اإلمام أبو داود:  َحدََّثَنا أحمد ْبُن َصاِل

اأْلََماَنِة اْلَمَجاِلُس بِ  :صلى اهلل عليه وسلمَأِخي َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
 ِإالَّ َثاَلَثَة َمَجاِلَس َسْفُك َدٍم َحرَاٍم َأْو َفْرٌج َحرَاٌم َأْو اْقِتَطاُع َماٍل ِبَغْيِر َحق  

 
 

 التخريج:
أحمد: )حديث جابر أخرجه (، و 4869رقم  4/268 )كتاب األدب، باب في نقل الكالم: أخرجه أبو داود:

 (.14749رقم  3/342 :رضي اهلل عنهبن عبد اهلل 
 تراجم الرجال:
 رجاله خمسة:

أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ابن الِبري، ثقة حافظ، تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، وجزم  -1
أنه عنى ابن الِبري، من العاشرة مات  سابن حبان أنه إنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي فظن النا

 .(5)( سنة78هـ( وله )248سنة )
اهلل بن نافِ الصائغ المخزومي موالهم أبو محمد المدني، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، من كبار عبد  -2

 .(1)هـ( وقيل بعدها206العاشرة، مات سنة )
                                                           

(1)
 . 13/148عون المعبود:  

(2)
 .28059رقم  6/445مسند أحمد:  

(3)
 . 4158رقم  7/179مسند أبي يعلى:  

(4)
 .1/84المقاصد الحسنة:  

(5)
 1/94، وتهذيب التهذيب: 8/25، والثقات: 2/56ينظر: الجرح والتعديل:  

 . 48رقم  103، وتقريب التهذيب: 68رقم 
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 ابن أبي ذئب: ثقة فقيه فاضل، تقدمت ترجمته في الحديث السابق. -3
 مجهول. ابن أخ جابر: -4
 لحديث الحادي عشر.جابر بن عبد اهلل: صحابي جليل، تقدمت ترجمته في ا -5

 الحكم على الحديث:
الحديث بهذا اإلسناد ضعيف واهلل أعلم، لجهالة ابن أخي جابر، قال المنذري: )ابن أخي جابر مجهول، 

 .(2)وفي إسناده عبد اهلل بن نافِ الصائغ مولى بني مخزوم.. فيه مقال(
حدث به من كتبه فهو فيه ثقة، قال عنه أبو قلت: عبد اهلل بن نافِ المذكور، المقال فيه من جهة حفظه، أما ما 

، وهو هنا لم يحدث (4)، وقال ابن حبان: صحيح الكتاب(3)حاتم. ليس بالحافظ هو لين في حفظه، وكتابه أصح
من حفظه بل من كتابه فإنه قال: أخبرنا وهو لفظ األداء لمن تحمل قراءة على الشيخ، فالضعف الذي في الحديث 

 ي جابر واهلل أعلم.هو بسبب جهالة ابن أخ
 

 المعنى العام للحديثين:
فكتم السرِّ هو من  ،من خالل ألفاظه الموجزة على أهم آداب العشرة وحسن الصحبةاألول دل الحديث 
فشاؤه فيه خيانة ونميمة ،أهم وسائل حفظ الودِّ   .(5)والنميمة إن كان مستخبراً  ،فالخيانة إن كان مؤتمناً  ،وا 

فيقول أكتم ما أقول لك،  ،بأن يِلب من أخيه كتمانه ،يلقي حديثًا لغيره فيستكتم ذلك لفظاً وقائل السر إما أن    
ما أن يتحرى القائل حال انفراده فيما يورده من خفض صوته أو إخفائه عن مجالسه وهو المراد من الحديث  .(6)وا 

سماع غيره له فإنما دل ذلك على أنه فالرجل إذا أفضى لصاحبه وأخيه بشيء ثم تلفت يمينًا وشمااًل خوفًا من    
وعلى هذا يجب أن ُيعرف أن المجالس إنما تحُسن وتُشرف بأمانة حاضريها على  ،سرٌّ يجب بمجالسه أن يكتمه

 .(7)ما يسمعه أو يراهى لعما يقِ فيها من قول وفعل بالحق فعلى صاحب المجلس أن يكون أمينًا 
أن تكون بالحق فال يقِ فيها ما يغضب اإلله أو يضر ويشتِر في هذه المجالس وكما في الحديث 

أو  ،عتداء على الفروجأو اإل ،سفك الدم المعصومالثاني من  بالمسلمين ولهذا استثنى فيها ما جاء في الحديث
ن كانت أسراراً  ،سرقة أموال الغير؛ فهذه األمور ونظائرها يجب إذاعتها ليقتص من فاعليها  ،وال يحسن كتمانها وا 

                                                                                                                                                                                                   
(1)

، 5/183، وينظر: الجرح والتعديل: 3659رقم  385تقريب التهذيب:  

، وتهذيب التهذيب: 5030رقم  2/395عتدال: ، وميزان اإل8/348والثقات: 

 . 4243رقم  3/268
(2)

 . 13/149عون المعبود:  
(3)

 . 5/183الجرح والتعديل:  
(4)

 . 8/348الثقات:  
(5)

 . 1/329ينظر: فيض القدير:  
(6)

 . 1/329ينظر: المصدر نفسه:  
(7)

 . 6/79ينظر: تحفة األحوذي:  



 

 77 

 

إن كره ذلك صاحب السر، ومن هنا ذكر العلماء أنه من قال في مجلس أريد قتل فالن أو الزنا بفالنة أو  وحتى
 .(1)أخذ مال فالن فال يجوز للمستمِ كتمه بل يجب إفشاؤه دفعًا للمفسدة

ئه على وجه الزنا ،فسفك الدم الحرام هو إراقته من مسلم بغير حق واقتِاع مال أي  ،وفرج حرام أي ِو
هذه المجالس الثالثة مستثناة من عموم الحديث  ،(2)جلس يقتِِ فيه مال لمسلم أو ذمي بغير حق شرعي يبيحهوم

 فإنه يجب إذاعتها ونشرها وكما تقدم ذلك آنفًا.األول 
 ما يستفاد من الحديثين:

ذاعتها. -1  في الحديث تأكيد على كتم األسرار ووجوب حفظها وعدم نشرها وا 
في حديثه إعالم بأنه يخاف أن يسمِ حديثه أحد، فكان قائمًا مقام أكتم هذا عني أي خذه عني التفات الرجل  -2

 .(3)وأكتمه وهو عندك أمانة
 .(4)المجالس إنما تكون باألمانة متى ما لم يحصل فيها ما يحرم من قول أو فعل -3
 

                                                           
(1)

 . 6/262ض القدير: فيو، 13/149ينظر: عون المعبود:  
(2)

 . 6/262ينظر: فيض القدير:  
(3)

 . 6/79ينظر: تحفة األحوذي:  
(4)

 ينظر: المصدر نفسه.  
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 المصادر والمراجِ
 القرآن الكريم: -
ألبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي  إبراز المعاني من حرز األماني: .1

  هـ(، دار الكتب العلمية.665الدمشقي المعروف بأبي شامة )ت: 
 هـ(، تعليق وشرح صالح محمد محمد774الدين إسماعيل بن كثير )ت: لعماد اختصار علوم الحديث .2

 م.1989 -هـ1409، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عويضة، ِ: 
بيروت،  -، دار البشائر اإلسالمية3: لإلمام البخاري، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، )ِ: األدب المفرد .3

 م.1989-هـ1409
، دار الجيل، 1هـ(، حققه علي محمد البجاوي، ِ: 463البر )ت  البن عبد االستيعاب في معرفة األصحاب: .4

 هـ. 1412بيروت، 
هـ(، حققه 852للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت اإلصابة في تمييز الصحابة: .5

 م. 1992 -هـ1412، دار الجيل، بيروت، 1علي محمد البجاوي، ِ: 
، مكتبة دار اليقين، البحرين، 1لصفاء الضـوي أحمد العدوي، ِ:  إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة: .6

 م.2001 -هـ1422
هـ(،الناشر: دار القلم، 1425لعبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة الميداني الدمشقي )المتوفى:  البالغة العربية: .7

 م. 1996 -هـ  1416دمشق، الدار الشامية، بيروت، الِبعة: األولى، 
لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري، حققه السيد هاشم الندوي، مكتبة الرياض الحديثة،  التاريخ الكبير: .8

 الرياض. )د. ت( .
هـ(، دار الكتب العلمية، 1353لمحمد بن عبدالرحمن المباركفوري )ت تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي: .9

 بيروت. )د. ت(.
ي تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: .10 هـ(، حققه عرفات العشا حسونــة، 911)ت لجالل الدين السيِو

 م. 2000 -هـ1420دار الفكـر، بيـروت، 
، دار 1هـ( حققه حمدي عبد المجيد السلفي، ِ: 507لمحمد ِاهر بن القيسراني )ت تذكرة الحفاظ: .11

 هـ.1415الرياض  -الصميعي
-هـ1420م، بيروت، ، دار أبي حز 1للحافظ ابن حجر العسقالني، حققه محمد عوامة، ِ: تقريب التهذيب: .12

 م. 1999
، دار 2لإلمام الذهبي، مِبوع بهامش المستدرك للحاكم، حققه مصِفى عبد القادر عِا، ِ:  التلخيص: .13

 م.1990-هـ1411بيروت،  -الكتب العلمية
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هـ(، حققه 463ليوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري )ت التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: .14
 هـ.1387المغرب  -لوي ومحمد البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالميةمصِفى الع

ي، المكتبة التجـارية، مصر،  تنوير الحوالك على موطأ مالك: .15  م.  1969-هـ1389للسيِو
البن حجر العسقالني، حققه الشيخ خليل مأمون شيحا وعمر السالمي وعلي بن مسعود،  تهذيب التهذيب: .16

 م. 1996-هـ1417، بيروت، ، دار المعرفة1ِ: 
هـ(، حققه د. بشار عواد معروف، 742ألبي الحجاج يوسف المزي )ت تهذيب الكمال في أسماء الرجال: .17

 م. 2002 -هـ1422، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ِ: 
ألبي إبراهيم محمد بن إسماعيل المعروف باألمير الصنعاني  توضيْ األفكار لمعاني تنقيْ األنظار: .18

، دار الكتب 1علق عليه ووضِ حواشيه أبو عبدالرحمن صالح بن محمد عويضة، ِ:  هـ(،1182)ت
 م. 1997 -هـ1417العلمية، بيروت، 

 م. 1987 -هـ1407، مكتبة المعارف، الرياض، 8للدكتور محمود الِحان، ِ:  تيسير مصطلْ الحديث: .19
، دار الفكر، 1لدين أحمد، ِ: هـ(، حققه السيد شرف ا354ألبي حاتم محمد بن حبان التميمي )ت الثقات: .20

 م. 1975 -هـ1395بيروت، 
، دار 2هـ(، حققه د. بشار عواد معروف، ِ: 279لإلمام محمد بن عيسى الترمذي )ت الجامع الكبير: .21

 م. 1998الغرب اإلسالمي، 
، مِبعة مجلس 1هـ(، ِ: 327لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي )ت الجرح والتعديل: .22

 هـ .1371الهند،  -المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن دائرة
هـ(، حققه عبدالفتاح 1138لنور الدين بن عبدالهادي السندي )ت حاشية السندي على سنن النسائي: .23

 م. 1986 -هـ1406، مكتبة المِبوعات اإلسالمية، حلب، 2أبوغدة، ِ: 
 هـ(1176للشاه ولي اهلل الدهلوي )ت:  حجة اهلل البالغة: .24

 م.2005 -هـ  1426، سنة الِبِ: 1لبنان، ِ:  –المحقق: السيد سابق، دار الجيل، بيروت 
ي، حققـه أبو إسحاق الحويني األثري، دار ابن عفان، السعودية،  الديباج: .25  م.1996 -هـ1416للسيِو
، 4هـ(، حققـه محمـد المنتصـر محمـد الكنـاني، ِ: 1345لمحمد بن جعفر الكتاني )ت الرسالة المستطرفة:  .26

 هـ. 1406دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 4لألمير الصنعاني، حققه محمد عبدالعزيز الخولي، ِ:  سبل السالم: .27

 هـ. 1379
هـ(، حققه حسين سليم أسد 255بدالرحمن الدارمي )تلإلمام أبي محمد عبداهلل بن عسنن الدارمي:  .28

 هـ. 2000 -هـ1421، دار المفتي للنشر والتوزيِ، السعودية، 1الداراني، ِ: 
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هـ(، راجِ النسخ وضبِ األحاديث 275لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت سنن أبي داود: .29
 بي، بيروت. )د. ت (. محمد محيي الدين عبدالحميد، دار إحياء التراث العر 

هـ(، حققه محمد عبدالقادر عِا، مكتبة 458لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت السنن الكبرى: .30
 م. 1994 -هـ1414دار الباز، مكة المكرمة، 

هـ(، حققه د. بشار عواد معروف، ِ: 275لإلمام أبي عبداهلل محمد بن يزيد القزويني )ت سنن ابن ماجه: .31
 م.1998 -هـ1418جيل، بيروت، ، دار ال1

نور بنت حسن  السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي ومكانتها من حيث االحتجاج والعمل:  .32
 قاروت، الناشر: مجمِ الملك فهد لِباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

إحياء التراث العربي، هـ(، دار 303لإلمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت سنن النسائي: .33
 م. 1986بيروت، 

هـ(، حققه شعيب األرناؤِو 748لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت سير أعالم النبالء: .34
 هـ. 1413، مؤسسة الرسالة بيروت، 9ومحمد العرقسوسي، ِ: 

هـ(، حققه أياد خالد الِباع، 660للعز بن عبدالسالم )ت شجرة المعارف واألحوال وصالْ األعمال واألقوال: .35
 م. 2000 -هـ1421، دار الفكر، دمشق، 3ِ: 

 -، دار الكتـب العلميـة1هــ(، ِ: 1122لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني )ت شرح الزرقاني على موطأ مالك: .36
 هـ.1411بيروت، 

، 2هــ(، 751ِبـابن قـيم الجوزيـة )ت لمحمـد بـن أبـي بكـر المعـروف شرح ابن القميم علمى سمنن أبمي داود:  .37
 م.2002-هـ1423بيروت  -دار الكتب العلمية

 هـ .1392، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2لإلمام النووي، ِ:  شرح صحيْ مسلم: .38
، دار الكتب 1هـ(، حققه محمد سعيد بسيوني، 458ِألحمد بن الحسين البيهقي )ت شعب اإليمان: .39

 هـ.1410بيروت  -العلمية
، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 1لإلمام البخاري، اعتنى به محمد محمد تـامر، ِ:  حيْ البخاري:ص .40

 م. 2004
 -، مؤسسة الرسالة2هـ( حققه شعيب األرناؤِو ِ: 354لمحمد بن حبان البستي )ت صحيْ ابن حبان: .41

 م.1993-هـ1414بيروت 
 -هـ1422، مكتبة الرشد، الرياض، هـ(261لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت صحيْ مسلم: .42

 م. 2001
 هـ.  1396، دار الوعي، حلب، 1لإلمـام البخاري، حققـه محمود إبراهيم زايد، ِ:  الضعفاء الصغير: .43
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ي، دار الكتب العلمية، بيروت،  طبقات الحفاظ: .44  هـ.1403للسيِو
، مكتبة 1هـ(، حققه د. محمد عمر، ِ: 230لمحمد بن سعد بن منيِ الزهري )تالطبقات الكبرى:  .45

 م. 2001الخانجي، القاهرة، 
هـ(، حققه نور الدين 643ألبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري ابن الصالح )ت علوم الحديث: .46

 م.2002 -هـ1423، دار الفكر، دمشق، 3عتر، ِ: 
بيروت،  -، دار الكتب العلمية2محمد شمس الحق العظيم آبادي، ِ: ل عون المعبود شرح سنن أبي داود: .47

 م.2002-هـ1423
، 1هـ(، حققه د. محمد عبدالمعيد خان، ِ: 244ألبي عبيد القاسم بن سالم الهروي )ت غريب الحديث: .48

 هـ. 1396دار الكتاب العربي، بيروت، 
 م. 1997-هـ1417بيروت، ، دار الكتب العلمية، 1للزمخشري، ِ:  الفائق في غريب الحديث: .49
البن حجر العسقالني، حققه محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين  فتْ الباري شرح صحيْ البخاري: .50

 هـ. 1379الخِيب، دار المعرفة، بيروت، 
هـ(، حققه األستاذ ربيِ محمود، 806لعبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت فتْ المغيث بشرح ألفية الحديث: .51

 م. 1995 -هـ1416بيروت، ، دار الفكر، 1ِ: 
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت. )د. ت(.902لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي )ت فتْ المغيث: .52
 البن عالن، ِبعة المكتبة اإلسالمية. الفتوحات الربانية في شرح األذكار النواوية: .53
لعبدالقادر شيبة الحمد، مِابِ أضواء البيان،  فقه اإلسالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام: .54

 الرياض. )د. ت(. 
-هـ1417القاهرة  -دار المنار -2للدكتور محمد بكر إسماعيل )ِ الفقه الواضْ من الكتاب والسنة: .55

 م.1997
 هـ.1356مصر،  -، المكتبة التجارية1لعبدالرؤوف المناوي، ِ:  فيض القدير شرح الجامع الصغير: .56
 .م1983 -هـ1403دار الفكر، بيروت، هـ(، 817لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت ط:القاموس المحي .57
، مِبعة 1هـ(، حققه: د. أحمد خِاب العمر، 338ِألحمد بن محمد النحاس )ت  :القطع واالئتناف .58

 .العالين، بغداد
 -هـ1418، ، دار الفكر، بيروت1للذهبي، قام بتوثيقه ومقابلته صـدقي جميل العِــار، ِ:  الكماشف: .59

 م. 1997
 م.2002-هـ1423بيروت  -لإلمام الذهبي، دار الريان كتاب الكبائر: .60
، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 1لإلمام مسلم، حققه عبدالرحيم محمد القشقري، ِ:  الكنمى واألسمماء: .61

 هـ. 1404
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هـ(، دار صادر بيروت. 711لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري )ت لسان العرب: .62
 )د. ت(.

ي حققه غياث عبد اللِيف دحدوح، ِ:  اللمع في أسباب الحديث: .63 بيروت  -، دار المعرفة1للحافظ السيِو
 م. 2004-هـ1425

ث ودار الكتاب العربي، القاهرة، هـ(، دار الريان للترا807لعلي ابن أبي بكر الهيثمي )ت مجمع الزوائد: .64
 هـ.1407بيروت

بغداد -، دار شمس األندلس1للدكتور قاسم محمد أحمد الخزرجي، ِ: محاضرات في الجرح والتعديل: .65
2016. 

 بيروت، )د.ت(. -هـ(، دار اآلفاق الجديدة456لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري )ت المحلى: .66
هـ( حققه مصِفى عبد القادر 405لمحمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري )ت المستدرك على الصحيحين: .67

 م.1990-هـ1411بيروت  -، دار الكتب العلمية1عِا، ِ
 م.2004، بيت األفكار الدولية، لبنان، 1هـ(، ِ: 241: لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني )تالمسند .68
، ِ: لإلمـام أحمد بن حنبل، حققـه الشيخ شعيب األر  المسنمد: .69 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ناؤِو

 م .2001-هـ1421
، دار 1هـ(، حققه حسين سليم أسد، ِ: 307ألحمد بن علي أبي يعلى الموصلي )ت مسند أبي يعلى: .70

 م. 1984 -هـ1404المأمون للتراث، دمشق، 
كز ، مر 1هـ(، حققه د. حسين أحمد صالح الباكري، ِ: 282للحارث بن أبي أسامة )ت مسند الحارث: .71

 م. 1992 -هـ1413خدمة السنة والسيرة، المدينة المنورة، 
 م.1959البن حبان البستي، حققه م. فاليشهر، دار الكتب العلمية، بيروت،  مشاهير علماء األمصار: .72
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ألحمد بن محمد األشموني )المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري(،  :منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا .79
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