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 ادلهخص
ًدًيث  اؼي أىٍىًؿ اإليمىاًف ًبًدرىاسىًة حى ىذا البحث كما ىك ظاىر مف اسمو "إٍتحى

مىى  اءً اٍستىًعينيكا عى كىاًئًج ًباٍلًكٍتمىاًف" قىضى يشتمؿ عمى دراسة ىذا الحديث ،  اٍلحى
التى تحتاج الى عناية كافراد بالتصنيؼ ، الختبلؼ عمماء  كىك مف االحاديث
، كلعدـ قياـ  كحاكـ عميو بالكضع كمضعؼ سفبيف محالحديث حكلو ما 

 احد بشرحو كبياف فقيو . 

لذلؾ قمت فى ىذا البحث بدراسة كؿ طرقو ، كتبيف لى بعدىا اف الحديث ركل 
رؽ كثيرة منيا ما ىك ضعيؼ ضعفان شديدان ، كمنيا ما ىك ضعيؼ مف ط

 ضعفان يسيران .

فطرؽ حديث معاذ كعبد اهلل بف عباس كعمر بف الخطاب كمعاكية مدارىا  
 عمى كذابيف كمترككيف كضعفاء .

كطرؽ حديث بريدة كعمى ال يكقؼ عمى حاؿ بعض ركاتيما لعدـ كجكد 
 ترجمة ليـ .

سيؿ بف عبد الرحمف ة يعؿ بركاية المجيكؿ كطريؽ حديث أبى ىرير  
الرحمف الرازل كغرابة  عبد بف اك بعدـ متابعة احد لركاية سيؿ، الجرجانى 

 طريقو، فاذا ضمت ىذه الطرؽ الى بعض عضد بعضيا بعضا.

كما اف الحديث ال يقكيو كثرة طرقو فقط بؿ ايضا ما يشيد لو مف القرائف التى 
صمى اهلل عميو ، كىك سنة فعمية  لسيد كلد آدـ تقكيو ، فقد كصى بو القراف 

تطبيؽ عممى ليذا الحديث فى االمكر  صمى اهلل عميو كسمـ ، فكؿ حياتوكسمـ
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الحنيؼ ، كعميو فالحديث حسف  ؤيد بالمقاصد العامة لمشرعم الميمة، كىك
 لغيره .

ثـ اتبعت ذلؾ بالرد عمى مف ضعفو مف المتقدميف بتكجيو رال مف قاؿ 
 بانو منكر ، ثـ بالرد عمى مف ضعفو مف المعاصريف .  بكضعو اك

ثـ قمت بشرح الحديث كبينت متى يحسف الكتماف كمتى يجب كمتى يحـر 
 كادلة كؿ ذلؾ .

ييا كبينت اىـ النتائج كفى نياية البحث ذكرت خاتمة لو لخصتو ف
 ، ثـ جعمت فيرسا لممصادر كالمراجع .كالتكصيات
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Abstract 

In The Name of Allah Most Gracious Most Beneficent 

This research, as it is apparent from its name "supplying the 

people of faith with hadeeth: seek help to fulfil your needs 

using secrecy," includes the study of this hadeeth, which is 

one of the hadeeths that needs attention and segregation  to 

classify. The scholars differed about it ranging from marking 

it as an improved , weak or false one. As no one has 

explained and clarifying its jurisprudence, I have made this 

research to study all its narrations' ways. 

Therefore, in this study I have studied all its narrations' 

ways, and I have found out later that the hadeeth narrated 

from many ways, including what is weak and very weak and 

slight weak. 

 And the hadeeth through Mu'adh, Abdullah bin Abbas, 

Omar ibn al-Khattab and Maawiyah narrated it on the basis 

of liars, and those who are abandoned and very weak.  

And the hadeeth of Buraydah and Ali's narrators are not 

known because there is no identification for them. 

  Abi Huraira narration's way is fault as of the narration of 

the unknown Sahl bin Abdul Rahman al-Jarjani, or no one 

has  followed on the narration way of Sahl bin Abdul 

Rahman Al-Razza and the strange way. Hence, if these ways 
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added together to each other, it can be reinforced each the 

other. 

As the multitude of ways hadeeth's narration does not 

strengthen it only, but also the evidences that witness to it  

strengthen it. The hadeeth has been recommended by the 

Koran, which is the actual Sunnah of the master of Adam's 

sons, peace be upon him,as all his life is a practical 

application of this hadeeth in the important matters, and it is 

supported by the general purposes of the Islamic Sharia, and 

therefore the hadeeth is good with support ofthe others. 

And then I followed it by responding to whom said of  its 

weakness of the precedent under the guidance of the opinion 

of those who said its status is false or as a denied, and then 

responded who said  to be weak of the contemporary. 

Then I explained the hadeeth and indicated when it is better 

to conceal it, and when it should and when it is haraam with 

the proofs of all that. 

At the end of the research, I mentioned a conclusion to 

summarize it and showed the most important findings and 

recommendations, and then made an index of resources and 

references. 
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ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى ، ـى  كالعىاًقبىةي لمميتىًقيفى ، اٍلحى مَّ سى مَّى المَّوي كى صى بىارىؾى كى مىى كى عى
ًميفى  ًميًع األىٍنًبيىاًء كىاٍلميٍرسى مىى جى اتىـً النًَّبيّْيفى ، كىعى مَّدو خى  أىمَّا بىٍعدي .،  سىيًّْدنىا ميحى

فاف عمماء الحديث قامكا بدكرىـ فى خدمة السنة خير قياـ كبذلكا جيكدان     
عظيمة فى جمعيا كتدكينيا كذب كيد خصكميا كأعدائيا كتكضيح مبيماتيا 
كالتعريؼ بركاتيا كشرح غريبيا كاستنباط أحكاميا كاستكشاؼ أسرارىا 

عمـ  لجيكد جبارة لـ تبذؿ مثميا جيكد في أ ىفكاقتباس أنكارىا كغير ذلؾ 
اهلل  كذلؾ مف تماـ حفظ التدقيؽ كالتمحيص كالدراسة ىمف العمـك األخرل ف

 . لدينو عز كجؿ

كمف ىذه الجيكد عنايتيـ باالحاديث الكاردة فى كتب الحديث اك التفسير    
اك العقيدة اك الفقو اك االصكؿ اك السير كالشمائؿ  اك غير ذلؾ  كتخريجيـ 

 . (ُ)ا ليا كحكميـ عمييا بما يميؽ بي
                                                           

، كتخريج  َُْكتخريج األربعيف النككية البف حجر كما فى  الرسالة المستطرفة ص  (ُ)
دار ابف خزيمة ، األحاديث كاآلثار الكاقعة في تفسير الكشاؼ لمزمخشرل لمزيمعي ط 

كتخريج أحاديث شرح العقائد لمسيكطي ط دار الرشد ، كنصب الراية ألحاديث اليداية 
بيركت ،كتخريج أحاديث المنياج لزيف الديف العراقي ط دار  -لمزيمعي ط مؤسسة الرياف 

بيركت ، كمناىؿ الصفا في تخريج أحاديث الشفا لمسيكطى ط مؤسسة الكتب  –البشائر 
دار الجناف ، كغير ذلؾ كثير راجع : عمـ التخريج كدكره في حفظ السنة النبكية  -الثقافية 

 ُٕصػ  - ٓلمدكتكر محمد بف ظافر الشيرل ص
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، اك صمى اهلل عميو كسمـ مف جكامع كمموكذلؾ اعتنكا باحاديث كجدكىا 
أك مختمؼ فييا  ، ، أك مشكمة تحتاج إلى جبلء كبيافكثيرة عمى فكائد تشتمؿ 

، فافردكىا بالتاليؼ كجعمكىا فى مصنؼ مستقؿ  اك غير ذلؾ صحة كضعفان 
ًديثيان أك فقييان أك لغكيان أك غير ذلؾ يياعم مكاكمتك   .  (ُ) عقديان أك حى

لكنيـ لـ يستكعبكا كؿ ىذه االحاديث ، فيناؾ احاديث كثيرة تحتاج الى عناية 
بجمع طرقيا كشكاىدىا كدراستيا ، بما يبيف صحيحيا مف سقيميا كيكشؼ 

ر ذلؾ عف عمميا ، كيجمع اقكاؿ العمماء فييا ببياف درجتيا اك شرحيا اك غي
 صمى اهلل عميو كسمـ، حتى تنتيى ىذه الدراسة الى اثبات ىذا القكؿ لمنبى 

كالحث عمى ركايتو كالعمؿ بو ، اك التنبيو عمى عدـ ثبكتو كنفيو عنو ، كىذا 
مقصد كثير مف اىؿ العمـ ، بؿ ككثير مف  -اعنى خبلصة ىذه الدراسة  -

 كـ عمى الحديث .المسمميف ال سيما عند اختبلؼ عمماء السنة فى الح

ٕا  التى تحتاج الى عناية كافراد بالتصنيؼ حديث كمف االحاديث   
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 -عديدة منيا : 

                                                           

ًديًث إنَّمىا اأٍلىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّاًت البف تيمية ط دار القاسـ ،  كبغية الرائد لما تضمنو  (ُ) كشىٍرًح حى
ار الكتب العممية ، كطرؽ حديث مف كنت حديث أـ زرع مف الفكائد لمقاضى عياض ط د

مكاله فيذا عمى مكاله لمذىبى تحقيؽ عبد العزيز الطباطبائى ، كغير ذلؾ كثير ، كقد جمع 
الباحث يكسؼ العتيؽ = األحاديث التي أفردت بالتصنيؼ في كتاب سماه "التعريؼ بما 

 الرياض . -أفرد مف األحاديث بالتصنيؼ"، ط دار الصميعي 



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

َُِٓ 

انو مف االحاديث التى كثر حكليا الخبلؼ بيف عمماء السنة سابقيـ  -ُ
،كتحتاج ىذه  كحاكـ عميو بالكضع كمضعؼ سفما بيف محكالحقيـ 

 االقكاؿ الى دراسة ، كبياف كجية نظر اصحابيا ، كترجيح قكؿ منيا .
ت ما قاـ بو بعض المعاصريف "خالد المؤذف" مف كال يعكر عمى ما ذكر 
 عمى البرىاف الحديث بالضعؼ بما سماه  " إقامةالحكـ عمى ىذا 

فمـ يعط  (1)بالكتماف" حكائجكـ قضاء عمى استعينكا حديث ضعؼ
الحديث حقو مف الدراسة ، ككتابو يحتاج الى اعادة صياغة بما يتكافؽ 

 . (2)كاصكؿ الحديث
بؿ اف كتابو ىذا مما شجعنى عمى دراسة ىذا الحديث كبياف كجو الحؽ 

أؿ عف ىذا الحديث مستند كثير مف المعاصريف ممف يسفيو النو 
 . كيضعفو تبعا لو

كجكد كثير مف القضايا الحديثية اليامة كقضية أحكاـ المتقدميف كابف  -ِ
معيف كأحمد ، ال سيما احكاميـ بالكضع عمى بعض االحاديث ، كىؿ 
كبلميـ مسمـ عمى اطبلقو اـ يمكف لغيرىـ اف يراجعيـ ؟ ، كقضية 

ماء الذيف تناكلكا الحديث فى اقكاليـ اك فى كتبيـ كأبى مناىج العم
حاتـ فى قكلو فى الحديث انو منكر ، كابف الجكزل كالصغانى ممف 

 أكرده فى كتبيـ فى المكضكعات .
 معرفة فقو الحديثىػ عف 405ت لحاكـفقيو ككما يقكؿ أبكعبد اهلل ا -ّ

                                                           

 ىػ . ُُُْط مطابع الفرزدؽ،الرياض مطبكع (ُ)
 . َُٔٔ سيأتى بياف ذلؾ عند الرد عميو صػ (ِ)
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 .(1) ثمرة ىذه العمـك كبو قكاـ الشريعةانو 

ا الحديث كاف كاف ظاىران باألمر باإلستعانة بالكتماف لقضاء ففقو ىذ    
الحاجات ، لكنو يحتاج الى تفصيؿ ببياف ما يستحب فيو الكتماف كما يجب 

 كما يحـر كما يتعمؽ بذلؾ مف قضايا كاحكاـ كفكائد .

لذلؾ كقع فى نفسى دراسة ىذا الحديث حتى يعطى حقو مف الدراسة المتأنية 
الشاممة التى تستكعب كؿ طرقو ، كتنتيى إلى الحكـ عميو بما يميؽ بو ، ثـ 

 تعرفنا فقيو كفكائده كغير ذلؾ مما يتعمؽ بو .  

ذِيِس كسميتو    
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 ، كرتبتو بعد المقدمة عمى بابيف كخاتمة . ان

فأبيف فييا أىمية المكضكع كأسباب اختيارل لو كخطة  : أيا ادلقذيــــــــح
 البحث كمنيجى فيو .

فيك فى تخريج الحديث كالرد عمى مف طعف فيو  ٔأيا انثـاب األٔل :
 كقسمتو الى فصميف :

  : تخػريػػج الحػػديػػث . الٔلانفصم ا 

 الرد عمى مف طعف فيو كقسمتو الى مبحثيف :   انفصم انصاَٗ :

 الرد عمى مف طعف فيو بالكضع . ادلثحس االٔل :

                                                           

 .ُُِمعرفة عمكـ الحديث صػ(ُ)
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 : الرد عمى مف طعف فيو بشدة الضعؼ . ادلثحس انصاَٗ 

 :الحػديػث كقسمتو الى ثبلثة فصكؿ فأتناكؿ فيو شػرح : ٔأيا انثـاب انصاَٗ

  ما يحسف فيو الكتماف . انفصم األٔل : 

 ما يجب فيو الكتماف . : انفصم انصاَٗ

 ما يحـر فيو الكتماف . : انفصم انصانس

 . ، مع بياف أىـ النتائج كالتكصيات: فضمنتيا خبلصة لمبحث   ٔايا اخلادتح
 ثـ ذيمت البحث بفيرس لممصادر كالمراجع  .

 ٔكاٌ يُٓجٗ فٗ ْزا انثحس يا يأذٗ :   
ككؿ كبلـ العمماء  وطرقما لو تعمؽ بالحديث مف جمع كاستقصاء كؿ  -ُ

مما تكفَّر عميو سكاء مما يتعمؽ بدرجتو اك بشرحو كفكائده كغير ذلؾ 
محاكالن استيعاب كؿ ما يتعمؽ بو ، ثـ دراسة طرقو كؿ  مف مراجع للد

 طريؽ عمى حدة ، كبياف كجو   الصكاب فيو .
يثى ىك بياف كجو الحؽ فى الحديث كاف شغمى الشاغؿ فى الشؽ الحد -ِ

اـ  صمى اهلل عميو كسمـبحؽ ، فالميـ فى الحديث ىؿ قالو المعصـك 
ال ؟ ،كأما الشؽ الثانى لمحديث "الكتماف" فبل يتكقؼ عمى الشؽ االكؿ 

صمى اهلل عميو ، فيك سنة عمؿ بيا االنبياء ، كعمؿ بيا سيد كلد آدـ 
تطبيؽ عممى ليذا الحديث فى  صمى اهلل عميو كسمـ ، فكؿ حياتوكسمـ

 األمكر الميمة .
كفاية  فيياف مف األحاديثعمى ما صٌح فى شرح الحديث  اقتصرت -ّ



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

َُٓٓ 

 .كغينية 
عزكت اآليات القرآنية الى سكرىا ، كخرجت األحاديث النبكية تخريجان  -ْ

 .كافيان كحكمت عمييا 
ذا كاف  -ٓ عزكت أقكاؿ أىؿ العمـ إلى مكاطنيا مف المصادر المختمفة ، كا 

 ىناؾ تصرؼ فى نقؿ كبلميـ فإننى أنبو عمى ذلؾ فأقكؿ " بتصرؼ ".
 شرحت الكممات الغريبة . -ٔ
 عرفت باألعبلـ الذيف كرد ذكرىـ فى البحث . -ٕ
ىذا كما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل كحده ، كما كاف مف تقصير فمنى كمف     

فع بو الشيطاف ، كاهلل أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ كأف ين
 قارئو ككاتبو كجميع المسمميف .

ىػ رحمو اهلل إذ يقكؿ : ٕٗٓكأختـ كبلمى بدعكة لئلماـ ابف الجكزل ت    
 قدمان  تنظر إلى عمـك تدؿ عميؾ كال كال عينان ، يخبر عنؾ  ال تعذب لسانان  ىإلي
، النار ى تدخمن ال فبعزتؾ ،  تكتب حديث رسكلؾ كال يدان ، إلى خدمتؾ  ىتمش
 .   (ُ)دينؾ أنى كنت أذب عف أىميا عمـ فقد

ٔصهٗ  اهلل ٔسهى ٔتاسك عهٗ سيذَا حمًذ ٔعهٗ آنّ ٔصحثّ 
 أمجعني .
 

                                                           

، شذرات الذىب في ٔٗ/ِالمقصد االرشد فى ذكر اصحاب االماـ احمد البف مفمح  (ُ)
 . ُّّ/ْاخبار مف ذىب البف العماد الحنبمى 
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َُٓٔ 

 
 
 
 

 انثـاب األٔل

 "ختـشيــج احلــذيــس"

 "ٔانشد عهٗ يٍ طعٍ فيّ "
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َُٕٓ 

 انثاب األٔل
 "ختشيـج احلـذيـس ، ٔانشد عهٗ يٍ طعٍ فيّ "

 انفصم االٔل
 " ختشيـج احلـذيـس "
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ٔعًش تٍ اخلطاب  عثاط تٍ اهلل ٔعثذ جثم تٍ يعار حذيس يٍ سٖٔ
 ْشيشج سظٗ اهلل عُٓى.  ٔأتٗ طانة أتٗ تٍ ٔعهٗ ٔيعأيح ٔتشيذج

 يعـار  حذيـس -1   
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كيىانى فى أخػرجػو    ،  "الضعفاء الكبير"  فىاٍلعيقىٍيًميّْ ، ك " مسنده" : الري
رىاًئًطى فى  المعجـ "، ك" الكبير المعجـ"  فىالطَّبىرىاًنٌى ،ك " القمكب اعتبلؿ"كالخى

 الكامؿ"فى  ل  اٍبفي عىدً ، ك"مسند الشامييف" ، ك " المعجـ الصغير"ك  ، "األكسط
 فى الحديث األمثاؿ"فى األىٍصبىيىاًنيّْ   الشىٍيخ ، كأبك "فى ضعفاء الرجاؿ

" بحر الفكائد المشيكر  في فى معجمو ، كالكىبلىبىاًذلًئ اٍلميٍقرً ، كابف "النبكل
ٍيعو  "، كابفاألخبار ىبمعان مى ٍيدىاكل فى "معجـ جي  نيعىٍيـ ، كأبك"الشيكخ الصى

اعى فى "مسند  أصبياف" ، كفى "أخبار" االكلياء حمية"فى  األىٍصبىيىاًنيّْ  ، كالقيضى
،كأنبيك بىكر محمد بف عبد الباقى " شعب اإليماف" فى الشياب" ، كالبىٍييىًقى

"المعركؼ بقاضى المارستاف" فى احاديث الشيكخ الثقات "المشيخة الكبرل" ، 
ٍكًزل كابف   . فى  "المكضكعات" الجى

كيىانى فى أخرجو    مَّدي قاؿ :  " مسنده"  الري دَّثىنا ميحى اًلحو ، حى اًرًث ٍبًف صى ٍبفي اٍلحى
ٍف ثىٍكًر ٍبًف يىًزيدى ، عىٍف  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميعىاًكيىةى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف سىبلـو ، عى دَّثىنا عى حى
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َُٖٓ 

بىؿو قىاؿى  ٍعدىافى ،عىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى اًلًد ٍبًف مى صمى اهلل عميو  قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  : خى
مىى قىضى  كسمـ: كىاًئًج ًباٍلًكٍتمىاًف فىًإفَّ كيؿَّ ذً اٍستىًعينيكا عى ًنٍعمىةو مىٍحسيكده  لاًء اٍلحى

 (ُ) . 

:  قاؿ خزيمة بف محمد حدثناهقاؿ :" الضعفاء الكبير" فى ىّْ اٍلعيقىٍيمً  كأخرجو    
 بو بنحكه . العطار سبلـ بف سعيد حدثنا

 .(ِ)بو  إال يعرؼ كال -يقصد سعيد بف سبلـ  - عميو يتابع كقاؿ عقبو : ال

رىاًئًطى فى  كأخرجو     البراء الحسيف بف عمى قاؿ : حدثنا "القمكب اعتبلؿ"الخى
 . (ّ)سبلـ بو بمفظو بف سعيد حدثنا:  قاؿ

 (ٓ) ك"األكسط" (ْ)معاجمو الثبلثة "الكبير" كأخرجو الطَّبىرىاًنٌى  فى    
دَّثىنىا (ٕ)الشامييف" كفى "مسند (ٔ)ك"الصغير" ، ميٍسًمـو  أىبيك قاؿ : حى دَّثىنىا اٍلكىشّْىي  حى

 اٍلعىطَّاري بو بمفظو . سىبلـو  بف سىًعيدي 

 بو تفرد اإلسناد بيذا إال معاذ عف الحديث ىذا يركل ال :" األكسط"كقاؿ فى  
 سعيد .

                                                           

ٍكيىانى " (ُ)  . (ُْٓ/  ُ) ُْْٕحديث مسند الري
 ( .َُٖ/  ِلمعقيمى ) الضعفاء الكبير(ِ)
 . ّّٓ/ِ َٖٔاعتبلؿ القمكب باب فضيمة حفظ السر كذـ اذاعتو حديث (ّ)
 . ْٗ/َِ ُّٖالمعجـ الكبير حديث (ْ)
 . (ٓٓ/  ّ)  ِْٓٓالمعجـ األكسط " حديث  (ٓ)
 . (ِِٗ/  ِ) ُُٖٔالمعجـ الصغير" حديث (ٔ)
 . (ِِٖ/  ُ) َْٖمسند الشامييف حديث(ٕ)
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َُٓٗ 

 مصبح بف عمى بف مصبح قاؿ : حدثنا"   الكامؿ"  في لٌ اٍبفي عىدً  كأخرجو   
 بف ثكر عف عمكاف بف حسيف ثنا منصكر أبك السكيف بف الحسيف ثنا البمدل
 بو بنحكه .  يزيد

 عف يركل عمكاف بف حسيف غير ثكر عف ركاه قد الحديث : كىذا الشيخ قاؿ
 .(ُ)يزيد  بف ثكر غير ثقة عنو يرك كلـًغيىاث  بف حفص

 ثنا األصبيانى العقيمى إبراىيـ بف محمد أيضا فى الكامؿ قاؿ : ثنا كأخرجو
 .(ِ)سبلـ بو بمفظو  بف سعيد ثنا عاصـأيسىٍيدي ٍبفي 

دَّثىنىا "فى الحديث النبكل األمثاؿ"فى  ىّْ األىٍصبىيىانً  الشىٍيخ كأخرجو أبك     قاؿ : حى
دَّثىنىا ، مىٍنصيكرو  ٍبفي  نيكحي  مَّدي  حى ٍعًقؿو  ٍبفي  ميحى مىبى  مى دَّثىنىا ، ًبحى ًكيعه  حى  ٍبفً  ثىٍكرً  عىفٍ  ، كى

لىكٍ  ـى  كىافى  اٍمرىءنا أىفَّ  يىًزيدى بو بنحكه كزيادة : " كى  النَّاسً  ًمفى  لىوي  لىكىافى  قىٍدحو  ًمفٍ  أىٍقكى
 .(ْ( )ّ)"  غىاًمزه 

 بف عثماف بف محمد بف محمد قاؿ : حدثنا "معجمو"فى ًئ اٍلميٍقرً ابف  كأخرجو
 في ، بكر أبك العكاـ بف الزبير بف المنذر بف اهلل عبد بف المنذر بف اهلل عبد

                                                           

 . (َّٔ/  ِالكامؿ ) (ُ)
 . (َْْ/  ّالكامؿ )(ِ)
يعنى: لـ يسمـ كاحد مف معاتب ككاجد عميو ، كنسب ابف مفمح فى اآلداب الشرعية  (ّ)
ـى ًمٍف قىٍدحو . َٕٓ/ّ ٍف غىدىا أىٍقكى ـي ًمٍف قىٍدحو ... كىاً   لمطَّاًئى قكلو : ذيك اٍلفىٍضًؿ الى يىٍسمى
. كمعنى غامز : ال معيب طاعف .  ِّٖصػ   ََِكل حديث األمثاؿ في الحديث النب(ْ)

 . ّٖٖ/ٓ. لساف العرب مادة غمز 
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َُُٓ 

بو  العطار سبلـ بف سعيد حدثنا ، الحسف بف حساف حدثنا البصرة جامع
 .(ُ)الشحناء  كتذىب تحابكا بمفظو كزيادة : كتيادكا

 حدثنا:  قاؿ األخبار ىالمشيكر بمعان" "بحر الفكائد فى الكىبلىبىاًذل كأخرجو   
دَّثىنا:  قاؿ ، البغدادل أحمد بف محمد :  قاؿ ، القاضى إسحاؽ بف إسماعيؿ حى
دَّثىنا  .(ِ)االعكر بو بمفظو  العطار سبلـ بف سعيد حى

مىٍيعو  ابف كأخرجو ٍيدىاكل فى  جي  عبد بف عمى قاؿ : حدثنا "الشيكخ معجـ"الصى
سبلـ بو  بف سعيد حدثنا معاكية بف العزيز عبد ، حدثنا (ّ) ةمٌ األيبى ب الكىاب
 . (ْ)بمفظو

                                                           

 (.ٓٗ)صػ ُِٖالمعجـ البف المقرئ حديث(ُ)
ابُّكا » قمت :  كردت فى حديث مف ركاية ابى ىريرة أخرجو : البخارل فى األدب « تىيىادىٍكا تىحى

، كأبك يعمى حديث ْٖٔ/ِ، ْٔٔ/ِ، كالدكالبى فى الكنىَِٖ" صػَْٓالمفرد حديث"
، كالبييقي فى السنف الكبرل كتاب اليبات، باب التحريض عمى اليبة  ٗ/ُُ   ُْٖٔ
 . ُّٖ/ُ ٕٓٔ، كالقضاعى فى مسند الشياب حديث ُٗٔ/ٔكاليدية 

( الى البخارل في األدب المفرد كالبييقي ُْ/ ِكعزاه العراقى فى تخريج أحاديث اإلحياء )
 ف حجر فى التمخيص الحبير الييما كحسف اسناده .بسند جيد أىػ ، كعزاه اب

 . ٖٗبحر الفكائد صػ (ِ)
االبمة : بضـ اليمزة كفتح الباء المكحدة كتشديد البلـ ، بمدة قديمة عمى أربعة فراسخ (ّ)

( ، لب المباب لمسيكطى ٕٓ/ ُمف البصرة ، كىى اقدـ مف البصرة . األنساب لمسمعانى )
 ( .ٔ)صػ 

 . ِّّالبف جميع الصيداكل صػ معجـ الشيكخ (ْ)
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ُُُٓ 

دَّثىنا "األكلياء حمية"ى فى األىٍصبىيىانً  نيعىٍيـ كأخرجو أبك     فاركؽ قاؿ : حى
دَّثىنا الخطابي  اٍلكىشّْىُّ  مسمـ كأبك القرشى معاكية بف عبدالعزيز خالد أبك حى

دَّثىنا قاال  العطار بو بمفظو .  سبلـ بف سعيد حى

 يحيى بف عىٍمرك بو حدث ثكر عنو بو تفرد خالد حديث مف غريب كقاؿ :
 .(ُ)ثكر  عف شعبة عف البصرل

دَّثىناقاؿ :  أيضا فى الحمية كأخرجو     الحسف بف كحبيب الخطابي فاركؽ حى
دَّثىنا قالكا آخريف في أحمد بف كسميماف الحسف بف أحمد بف كمحمد  أبك حى
دَّثىنا اٍلكىشّْىُّ  مسمـ  العطار بو بمفظو .  سبلـ بف سعيد حى

       .(ِ)عاليا سعيد حديث مف إال نكتبو لـ ثكر حديث مف كقاؿ :غريب

 جعفر بف محمد بف اهلل عبد قاؿ : حدثنا "أصبياف أخبار"ايضان فى  كأخرجو
 ثكر عف شعبة ثنا القرشى يحيى بف عمر ثنا زكرياء بف محمد ثنا أصمو مف
 .(ّ)يزيد بو بمفظو بف

اعى فى  كأخرجو    أىٍخبىرىنىا أىبيك يىٍعقيكبى ييكسيؼي ٍبفي  قاؿ : "الشياب مسند"القيضى
ٍبًد المًَّو  ـي ٍبفي عى ، ثنا ًإٍبرىاًىي زىاذى، ثنا ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى النًَّجيرىًميُّ رَّ يىٍعقيكبى ٍبًف خي

                                                           

 .(ُِٓ/  ٓالحمية )(ُ)
 .(ٔٗ/  ٔالحمية )(ِ)
 .ُٖٖ-ُٕٖ/ِأخبار أصبياف (ّ)
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ُُِٓ 

ـو اٍلعىطَّاري ح ، ثنا سىًعيدي ٍبفي سىبلَّ اٍلكىشّْيُّ
ٍبدي الرٍَّحمىفً  ، (ُ) مَّدو عى ٍبفي  كىأىٍخبىرىنىا أىبيك ميحى

، أ ـي ٍبفي  ا أىٍحمىدي ٍبفي بيٍيزىادى نبعيمىرى التًُّجيًبيُّ ٍبرىاًىي ًمي  السٍَّيرىاًفيُّ كىاً  ـي ٍبفي عى ، ثنا ًىشىا
ـو اٍلعىطَّاري  مىاعىةو قىاليكا: ثنا سىًعيدي ٍبفي سىبلَّ ًميفىةى ًفي جى  بو بمفظ مقارب.  فىٍيدو كىأىبيك خى

، أى الشياب قاؿ : كأخرجو أيضا فى مسند ًنيُّ ٍكالى ـى اٍلخى ٍخبىرىنىا ًىبىةي المًَّو ٍبفي ًإٍبرىاًىي
دىفً  قىاؿى  ًمي  الصَّ سىفي ٍبفي عى مَّدو اٍلحى ـي ٍبفي  ىُّ : ثنا أىبيك ميحى اؽى ًإٍبرىاًىي ، ثنا أىبيك ًإٍسحى

نىاكً  ًميّْ ٍبًف أىٍحمىدى اٍلحى ٍبًد المًَّو،ثنا سىًعي لُّ عى ـي ٍبفي عى ، ثنا ًإٍبرىاًىي ـو ًبًمٍصرى دي ٍبفي سىبلَّ
 .                                               (ِ) بو بمفظ مقارب اٍلعىطَّاري 

دَّثىنىا"  شعب اإليماف"  فى البىٍييىًقى كأخرجو    ـي  قاؿ : حى ا مى  سىٍيؿي  الطَّيّْبً  أىبيك اإلًٍ
مَّدً  ٍبفي  ءن  سيمىٍيمىافى  ٍبفً  ميحى اًمدي  ، أىنىا ًإٍمبلى مَّدً  ٍبفي  حى ٍبدً  ٍبفً  ميحى ًكلُّ ، نا اهللً  عى  اٍليىرى

ـي  ٍبدً  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ـو  ٍبفي  سىًعيدي  نا اٍلبىٍصًرلُّ ، اهللً  عى اٍلعىطَّاري بو بمفظو  سىبلَّ
(ّ).  

كأخرجو ابك بكر محمد بف عبد الباقى " المعركؼ بقاضى المارستاف " فى     
أخبرنا أبك شجاع فارس بف أحاديث الشيكخ الثقات "المشيخة الكبرل" قاؿ : 

                                                           

ىذه الحاء اختمؼ المحدثكف فى المراد منيا قاؿ النككل فى التقريب : إذا كاف لمحديث إسناداف (ُ)
ف تقدـ ، فكتب جماعة أك أكثر كتبكا عند االنتقاؿ مف إسناد إلى إسناد " ح " كلـ يعرؼ بيانيا عم

مف الحفاظ مكضعيا "صح" فيشعر بأنيا رمز صح ، كقيؿ ىى التحكيؿ مف إسناد إلى إسناد ، 
ألنيا تحكؿ بيف اإلسناديف فبل تككف مف الحديث ، كال يمفظ عندىا بشىء ، كقيؿ ىى رمز إلى 

ختار أف يقكؿ : " حا " قكلنا "الحديث" كأف أىؿ المغرب كانكا يقكلكف إذا كصمكا إلييا الحديث ، كالم
عمـك الحديث البف الصبلح   ، كراجع تفصيؿ ىذا الكبلـ فى : ٖٖ/ِكيمر أ.ىػ . تدريب الراكل 

 . قمت : كاستقر االصطبلح عمى انيا عند االنتقاؿ مف إسناد إلى إسناد . َِْ-َِّصػ 
 . ُِْ/ ُ َٖٕ، َٕٕحديث مسند الشياب(ِ)
 .(ّْ/  ٗ)  ِِٖٔشعب اإليماف حديث  (ّ)
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: أخبركـ أبك عمي الحسف بف أحمد  عميو قمت لوى الحسيف بف فارس بقراءت
اهلل بف جعفر قراءة عميو كأنت تسمع قاؿ أخبرنا أبك محمد عبد  بف إبراىيـ 

 لقاؿ حدثنا أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف الفسك  لالنحك  ىبف درستكيو الفارس
 .(ُ)بو بنحكه  قاؿ حدثنا أبك الحسف سعيد بف سبلـ العطار

ٍكًزل ابف كأخرجو      فمو معاذ حديث قاؿ : فأما" المكضكعات"فى  الجى
ٍيركف  بف عبدالممؾ بف محمد أنبأنا: االكؿ  الطريؽ: طريقاف   ابف أنبأناخى
 العيقىٍيًمى إبراىيـ بف محمد حدثنا عدل ابف أنبأنا يكسؼ بف حمزة أنبأنامىٍسعىدىةى 
دَّادي  أحمد بف حمد أنبأنا الباقى عبد بف محمد كأنبأنا عاصـ بفأيسىٍيدي  حدثنا اٍلحى
طَّاًبيُّ  فاركؽ أنبأنا الحافظ نعيـ أبك حدثنا  معاكية بف العزيز عبد حدثنااٍلخى

 بف سبلـ بو بمفظو .  سعيد قاال : حدثنا اٍلكىشّْىُّ  مسمـ كأبك القيرىشى
 حمزة ، أنبأنا مىٍسعىدىةى  ابف ، أنبأنا أحمد بف إسماعيؿ أنبأنا: الثانى  الطريؽ
 السكيف بف الحسف ، حدثنا البمدل عمى بف مصبح ، حدثنا عدل ابف أنبأنا
 .(ِ)يزيد ... بو بنحكه  بف ثكر عف عمكاف بف حسيف حدثنا

 ىف ل، كالعسكر  الدنيا ىبف أبكأكرده السخاكل فى المقاصد الحسنة كعزاه ال
 . (ّ)سعيد بف سبلـ العطار طريؽمف  فكائده ىف ى، كالخمع األمثاؿ

 كلـ اجده بعد بحث فى ىذه الكتب كال فى غيرىا مف مؤلفات ىؤالء االئمة .

                                                           

 ( .ُُِٕ/ ّ)ْْٔحديث رقـ (ُ)
 ( .ُٓٔ-ُْٔ/  ِالمكضكعات )(ِ)
 (.ُُِالمقاصد الحسنة )ص: (ّ)
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 ظير لنا اف مداره عمى رىًضيى اهللي عىٍنوي كبعد تخريج الحديث مف ركاية معاذ    
 يشفٕعا   (ّ)تٍ جثم يعار عٍ (ِ)يعذاٌ تٍ خانذ عٍ (ُ) يضيذ تٍ شٕس" 
  دافػػػػػمع الد بفػػخ بيف طاعػػرؽ ىى االنقػػػمة المشتركة بيف كؿ ىذه الطػػكالع "

                                                           

ثكر بف يزيد بف زياد الكبلعي ، كييقاؿ : الرحبي ، أبك خالد الشامى الحمصى ، ركل  (ُ)
لو الجماعة سكل مسمـ ، كثقو ابف سعد كابف معيف كاحمد بف حنبؿ كالعجمى كالنسائى 
كغيرىـ كقاؿ ابف حجر فى تقريب التيذيب : ثقة ثبت إال أنو يرل القدر مات سنة خمسيف 

يحيى  ، كتاريخ  ْٕٔ/  ٕخمسيف . طبقات ابف سعد : كمئة كقيؿ ثبلث أك خمس ك 
( ، تيذيب ُّّ/ ُ، رجاؿ صحيح البخارل لمكبلباذل ) ِٕ/  ِبركاية الدكرم : 

( ، تقريب ّّ/ ِ، تيذيب التيذيب ) ُٕٓ/  ُ( ،تذكرة الحفاظ : ُْٖ/ ْالكماؿ)
 ( .ُّٓ/ ُالتيذيب )

بد (ِ) اهلل الشامى الحمصى ، ركل لو  خالد بف معداف بف أىبي كريب الكبلعى ، أبك عى
الجماعة ، كثقو العجمى كيعقكب بف شيبة كمحمد بف سعد كابف خراش كالنسائي ، كقاؿ 

عابد يرسؿ كثيرا ، مات سنة ثبلث كمائة ، كقيؿ بعد  ابف حجر فى تقريب التيذيب : ثقة
/  ّ ، الجرح كالتعديؿ :ُٕٔ/ ّ، تاريخ البخارم الكبير ْٓٓ/ٕذلؾ . طبقات ابف سعد 

، سير أعبلـ النببلء ُُٖ/ ٓ، األنساب لمسمعاني ُٔٗ/ْ، ثقات ابف حباف  ُّٓ
،  َُٗ/ُ، تقريب التيذيبَُّ/ّ،تيذيب التيذيبِٕ/ُ، تذكرة الحفاظ ُْٓ-ّٔٓ/ْ

 .  ُِٔ/ُشذرات الذىب
اإلماـ المقدـ في عمـ  معاذ بف جبؿ بف عمرك أبك عبد الرحمف األنصارل الخزرجى  (ّ)

اـ ، شيد العقبة كبدرا كالمشاىد ككاف مف أفضؿ شباب األنصار، ككانت كفاتو الحبلؿ كالحر 
 .ذلؾ سنة سبع عشرة أك التي بعدىا كىك قكؿ األكثر كعاش أربعا كثبلثيف سنة كقيؿ غير

،اإلصابة فى ُٕٓ/ّ،تاريخ اإلسبلـ لمذىبى ُٗ/ُ،تذكرة الحفاظ َُٓ/ِٖتيذيب الكماؿ 
 .ُّٔ/ٔتمييز الصحابة
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، كأما بقية طرقو فكؿ طريؽ منيا ال  (ُ) منو يسمع كمعاذ بف جبؿ فيك لـ
ليؾ تفصيؿ ذلؾ :    يخمك مف مقاؿ كا 

  :يضيذ كال  يٍ  تٍ شٕس عٍ احلذيس يشٔيّ
 .(ِ)" شٕس عٍ انعطاس سالو تٍ " سعيذ-1  

                                                           

عف أبيو قاؿ : ... كحديثو  ِٓ/ُسماعو منو ابف أبي حاتـ في المراسيؿ  ذكر عدـ (ُ)
عف معاذ مرسؿ لـ يسمع منو كربما كاف بينيما اثناف ...اىػ ،  كقاؿ البغكل فى شرح 

( : كخالد بف معداف لـ يدرؾ معاذان اىػ ، كقاؿ المزل في تيذيب الكماؿ  َُْ/  ُّالسنة )
خالد بف معداف : .. كمعاذ بف جبؿ كلـ يسمع منو  ( كىك يعدد مف ركل عنيـُٖٔ/  ٖ)

، كىأىًبي ّٕٓ/  ْاىػ ، كقاؿ الذىبى فى سير أعبلـ النببلء ) بىؿو ( : كىأىٍرسىؿى عىٍف: ميعىاًذ بًف جى
ٍيرًًىـ اىػ ، كقاؿ اب رَّاًح كىغى اًمًت، كىأىًبي عيبىٍيدىةى بًف الجى اًئشىةى، كىعيبىادىةى بًف الصَّ ف حجر الدٍَّردىاًء، كىعى

 ( : كارسؿ عف معاذ كأبي عبيدة بف الجراح كأبي ذر كعائشة.َُِ/ ّفى تيذيب التيذيب)
تقدـ ذكر كؿ ركايات حديث معاذ عند تخريج الحديث  ، كاليؾ مف اخرجو مف ىذا  (ِ)

ٍكيىانى فى " مسنده " حديث ( ، كالعقيمى فى "الضعفاء ُْٓ/  ُ) ُْْٕالطريؽ : الري
كالخرائطى فى "اعتبلؿ القمكب" باب فضيمة حفظ السر كذـ اذاعتو ( .، َُٖ/  ِالكبير" )
.  ْٗ/َِ ُّٖكالطبرانى فى فى معاجمو الثبلثة "الكبير" حديث  ، ّّٓ/ِ َٖٔحديث 

( ، ِِٗ/  ِ) ُُٖٔ( ، ك " الصغير " حديث ٓٓ/  ّ)  ِْٓٓك " األكسط " حديث 
" الكامؿ فى ضعفاء  ( . ، كابف عدل فيِِٖ/  ُ) َْٖكفى "مسند الشامييف" حديث

(، كالكبلباذل في " ٓٗ)صػ ُِٖ( ، كابف المقرئ فى معجمو حديثَْْ/  ّالرجاؿ" )
فى معجـ الشيكخ"  ، كابف جميع الصيداكل " ٖٗبحر الفكائد المشيكر بمعانى األخبار" صػ

(، كالقضاعى ٔٗ/  ٔ(، )ُِٓ/  ٓ، كأبك نعيـ االصبيانى فى "حمية االكلياء" ) ِّّصػ 
، كالبييقى فى  "شعب اإليماف" حديث  ُِْ/ ُ َٖٕ، َٕٕند الشياب" حديثفى "مس
==  ( ، كابك بكر محمد بف عبد الباقى "المعركؼ بقاضى المارستاف" ّْ/  ٗ) ِِٖٔ
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بف سبلـ ،كىك كما جاء فى  سعيد ىذا الطريؽ ركاه عف ككؿ مف ركاه مف
 ترجمتو :

 البصرل . الحسف أبك العطار، سبلـ بف سعيد    

 .  بأس بو ال:   الثقات"" كتاب فى  قاؿ العجمى  

، كقاؿ احمد بف حنبؿ : اضرب عمى حديث سعيد بف  نمير : كذاب ابف كقاؿ 
نكر الحديث ، كفى التاريخ سبلـ ، كقاؿ البخارل فى التاريخ الكبير: م

: كقاؿ أبك حاتـ ، ضعيؼ  : دابكداك كقاؿ  الحديث، بكضع يذكر :الصغير
 ، كقاؿ ابف ى: ضعيؼ ... متركؾ الحديثكقاؿ النسائ،  الحديث جدان منكر 
كالساجى  ىكذكره الدكالب،  الضعؼ كركايتو حديثو عمى : يتبيف عدل

كقاؿ ابف عبد اليادل كما  ،الضعفاء  ىكالعقيمى كابف السكف كابف الجاركد ف
اًج :نصب الراية في  مىى تىٍرًؾ ااًلٍحًتجى ،  كاه، كقاؿ الذىبى :  ًبوً أىٍجمىعى اأٍلىًئمَّةي عى

 . (ُ) كقاؿ ابف حجر فى فتح البارل : ضعيؼ
                                                           

/  ِفى احاديث الشيكخ الثقات "المشيخة الكبرل" ، كابف الجكزل فى "المكضكعات")==
ُْٔ-ُٔٓ.) 

، الضعفاء الصغير  ُّْ/ِ،التاريخ الصغير لمبخارل  ُْٖ/ّالتاريخ الكبير لمبخارل (ُ)
، الضعفاء كالمترككيف لمنسائى صػ  ََْ، معرفة الثقات لمعجمى   صػ  ٕٔلمبخارل صػ

، الكامؿ  ُّ/ْ، الجرح كالتعديؿ البف ابى حاتـ  َُٖ/ِ، الضعفاء الكبير لمعقيمى  ُِٕ
، المقتنى فى سرد  ُُْ/ِ، ميزاف االعتداؿ  ُِّ/ُيف ، المجركح َْْ/ُالبف عدل 

، لساف الميزاف  ٕٓ/ٗالبارل( ، فتح ُٖٓ/ ْ، نصب الراية ) ّّ/ٖالكنى لمذىبى 
ّ/ُّ.  



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُُٕٓ 

انفرد العجمى بتعديؿ سعيد بف سبلـ ، كال يقبؿ قكلو فيو لشذكذه ، كلما عرؼ 
، كالجميكرعمى تضعيفو ، بؿ رماه بعضيـ بالكذب ، عنو مف تساىؿ 
 كاه كما قاؿ الذىبى .  كخبلصة القكؿ : انو

 حديث معاذ ألجؿ سعيد بف سبلـ :  كقد حكـ عمى ضعؼ   
 طريؽ يصح ، أما ال حديث المكضكعات بقكلو : ىذا الجكزل فى ابف -ُ

سبلـ...، ثـ اخذ يذكر اقكاؿ العمماء فى  بف سعيد بو االكؿ فالمتيـ معاذ
 . (1)تضعيفو

 سعيد كفيو الثبلثة ، في الطبرانى الزكائد قاؿ : ركاه الييثمى فى مجمع -ِ
 كبقية كغيره، أحمد ككذبو بو، بأس ال: العجمى  قاؿ العطار، سبلـ بف

 .(2)معاذ  مف يسمع لـ معداف بف خالد أف إال ثقات ، رجالو
 مف كالطبرانى الدنيا أبى األسفار عزاه البف حمؿ عف العراقى فى المغنى -ّ

 .(3) ضعيؼ بسندو  معاذ حديث

 

                                                           

 (.ُٔٔ/  ِالمكضكعات )(ُ)
 ( . ّٕٓ/  ٖمجمع الزكائد كمنبع الفكائد )(ِ)
 (.ْٖٔ/  ِ) ُّٕٓالمغني عف حمؿ األسفار حديث(ّ)
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ُُٖٓ 
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 بف "نكح أجد لو ترجمة ، كفيو : لـ معقؿ" بف الطريؽ فيو "محمدكىذا    
،  " كالكارديف عمييا" طبقات المحدثيف بأصبياف  في الشيخ أبك ذكره منصكر"

 عف المصرييف كعف الشافعى ، كتب عنده كاف " :كقاؿ مسمـ ، ككناه بأبى
 خمس سنة بيا كتكفى شيراز الى العراقييف ، خرج كعف كالربيع ، يكنس

 فيو يذكرا كلـ ، (ّ) نعيـ ألبي " أصبياف أخبار"  فى ككذا ،(ِ)كمئتيف" كتسعيف
 . كال تعديبلن  جرحان 

 أخرجو بقكلو : ... الحسنة كقد أعؿ ىذا الطريؽ : السخاكل فى المقاصد   
 .(ْ) ثكر عف ككيع عف ضعيؼ بسند أيضان  العسكرل

 .(ٓ) كالمكضكعة الضعيفة األحاديث كأعمو االلبانى فى سمسمة

 .(ٔ) يضيذ " تٍ شٕس عٍ عهٕاٌ تٍ " حسني-3  
  كعمة ىذا الطريؽ ىك حسيف بف عمكاف كىك كما جاء فى ترجمتو :

  .ى الككفي الكمب ىالحسيف بف عمكاف أبك عم   

                                                           

 . ِّٖصػ  ََِالشيخ االصبيانى فى األمثاؿ فى الحديث النبكل حديث اخرجو : أبك (ُ)
(ِ) ّ/َُّ. 
(ّ)(ِ /ِّّ. ) 
 . ُُِالمقاصد الحسنة صػ(ْ)
 . (َُُّ-َُِٗ/ ُْ) ْْٗٔحديث  (ٓ)
 . ُٔٔ/ِ، كابف الجكزل فى المكضكعاتُّٔ-َّٔ/ِأخرجو ابف عدل في الكامؿ (ٔ)
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ُُٓٗ 

كقاؿ ،كقاؿ ابف حباف : كذبو احمد بف حنبؿ ، كذاب :  بف معيف قاؿ يحيى 
متركؾ :  ىالنسائى ك الدارقطن، كقاؿ  الحديثكاه ضعيؼ متركؾ  : أبك حاتـ
بف حباف صالح جزرة كا كقاؿالحديث ،  يضع عدل : كاف ابف ، كقاؿ الحديث

مف الثقات كغيره بف عركة عمى ىشاـ ، زاد ابف حباف : كاف يضع الحديث : 
، كقاؿ ابف عدل :  التعجب جيةحديثو إال عمى  ةباحؿ كتتال ،  كضعان 

عداد مف يضع  ىاديث كثيرة كعامتيا مكضكعة كىك فكلمحسيف بف عمكاف أح
 .(ُ)، كقاؿ الذىبى فى المغنى : متركؾ ىالؾ الحديث

 . (ِ) فى المكضكعات الجكزل قمت : كقد أعمو بو ابف
 .(ّ)يضيذ "  تٍ شٕس عٍ شعثح "-4   
يحيى" ، كىك كما  بف راكيو عف شعبة "عمر -ُكىذا الطريؽ فيو عمتاف : 

 القرشى . يحيى بف عمرجاء فى ترجمتو : 
لممة بف عبد  ىكأظنو عمر بف يحيى بف عمر بف أبقاؿ ابف حجر :      

 مالؾ كضعفو  حديث مالؾ مف ركايتو عف ىف ىالرحمف فقد ركل لو الدارقطن
     ال أعرفو تركو  ، كقاؿ الذىبى : الحديث متركؾ:  نعيـ أبك ... ، كقاؿ

                                                           

( ،الكامؿ ُٔ/ ّرح كالتعديؿ البف ابى حاتـ )( ، الجُِٓ/  ُالضعفاء الكبير لمعقيمى )(ُ)
( ، الضعفاء كالمتركككف ِْْ/ُ( ، المجركحيف البف حباف )ّٗٓ/  ِالبف عدل )

تاريخ بغداد لمخطيب ،  (ْٕ، الضعفاء البى نعيـ األصبيانى )صػ  ُٕلمدارقطنى صػ 
الضعفاء  ( ،المغنى فىُِٓ/ ُ( ، الضعفاء كالمترككيف البف الجكزل )ِٔ/ ٖالبغدادل )
 . ِٗٗ/ ِ، لساف الميزاف البف حجر  ُّٕ/ُلمذىبى 

 ( .ُٔٔ/  ِالمكضكعات البف الجكزل ) (ِ)
 .ُٖٖ-ُٕٖ/ِأخرجو أبك نعيـ فى أخبار أصبياف  (ّ)
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َُِٓ 

إسناده  ىكقاؿ ف ان...عف مالؾ حديث الركاة ىكأكرد لو الخطيب ف ، أبك نعيـ
 . (ُ)غير كاحد مف المجيكليف 

: ...  ميزاف االعتداؿيزيد ، قاؿ الذىبى فى  بف ثكر عف عدـ ركاية شعبة-ِ
 .(ِ)كال نعمـ لشعبة عف ثكر ركاية

 .  عثـاط سظٗ اهلل عًُٓا تـٍ انهـّ عثـذ حـذيـس-2  
 فى "تاريخ بغداد" ، كابف : ابف حباف فى "المجركحيف" ، كالخطيب أخػرجػو

 الجكزل فى "المكضكعات" .
 ابف عف محمد بف حجاج عف أخرجو ابف حباف فى "المجركحيف" قاؿ : كركل

 : صمى اهلل عميو كسمـاهلل  رسكؿ قاؿ :قاؿ  عباس ابف عف عطاء عف جريج
 . "محسكد نعمة ذل كؿ فإف بالكتماف الحكائج عمى نجاح استعينكا"

 بف طاىر حدثنا: قاؿ ميٍشكىافى  بف أيكب بف محمد أيضا (ّ)بالحديثيف أخبرنا
  .محمد  بف حجاج حدثنا قاؿ الحمبي الفضؿ

                                                           

، المغنى فى  َِّ/ّميزاف االعتداؿ ،ُِٗ/ِالضعفاء كالمترككيف البف الجكزل(ُ)
تعميقا عمى حديث ىك احد ركاتو ، (عرضا ُٖٕ/  ّ، تذكرة الحفاظ )ْٕٔ/ ِالضعفاء

 .ّّٕ/ ْ( ، لساف الميزاف )ُٗٗالكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث )ص: 
 (.َِّ/ ّميزاف االعتداؿ )(ِ)
يقصد ىذا الحديث كالحديث الذل قبمو الذل ركاه مف طريؽ  حجاج بف محمد االعكر  (ّ)

مَّى المَّوي عف ابف جريج عف عطاء عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ـى : "ما  صى مَّ سى مىٍيًو كى عى
نعمة اهلل عمى عبد إال عظمت عميو مئكنة الناس فمف لـ يتحمؿ مئكنة الناس  عظمت

  .ّْٖ/ ُعرض تمؾ النعمة لزكاليا " المجركحيف 
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ُُِٓ 

  بيذا حجاج حدث كما فيو الشؾ محمد بف الحجاج عمى مكضكعاف كىذاف
 .(ُ)قط 

الفضؿ ، كىك كما  بف الحديث مف ىذا الطريؽ راكيو طاىرقمت : كعمة    
 الفضؿ الحمبى  . بف جاء فى ترجمتو :  طاىر

 الحديث يضع كالناس ، عيينة بف سفياف عف يركل قاؿ ابف حباف : شيخ ،
 الصحيحة، باألسانيد الكاىية المتكف يمزؽ االسانيد كيقمب الثقات كضعان  عمى
: ركل  كقاؿ الحاكـالتعجب ،  جية عمى إال حديثو كتابة يحؿ ال

 .(ِ)المكضكعات

 جعفر بف مخمد بف إبراىيـ أخبرنا قاؿ :فى تاريخ بغداد  الخطيب كأخرجو   
 عبيد بف الحسيف اهلل عبد أبك حدثنا الخطبي عمي بف إسماعيؿ حدثني قاؿ
 قاؿ المأمكف حدثنى الجكىرل سعيد بف إبراىيـ حدثنا السمعة صاحب اهلل

 تطمعف ال قاؿ شيئان  إليو أسر أنو الميدل عف المؤمنيف أمير الرشيد حدثنى

                                                           

 ( .ّٖٓ-ّْٖ/  ُالمجركحيف ) (ُ)
كالمترككيف البف ، الضعفاء ٔٗ،الضعفاء ألبى نعيـ صػّْٖ/ُالمجركحيف البف حباف (ِ)

، ميزاف االعتداؿ ُّٗ( ، الكشؼ الحثيث عمف رمى بكضع الحديث صػّٔ/  ِالجكزل )
 .َِٕ/  ّلساف الميزاف ،ُّٓ/ُ(، المغنى فى الضعفاء ّّٓ/  ِ)
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ُِِٓ 

عباس  ابف عف أبيو عف حدثنى المنصكر يعني المؤمنيف أمير فاف أحدان  عميو
 .(ُ)مختصران 

 فمو عباس ابف حديث قاؿ : كأما الجكزل فى المكضكعات كأخرجو ابف    
 منصكر أبك أنبأنا المدبر عمى بف يحيى أنبأنا: االكؿ  الطريؽ: طريقاف 
 محمد بف عبيد اهلل أحمد أبك أنبأنا العكبرل العزيز عبد ابف محمد بف محمد

 لّْ اأٍلىٍبزىارً  عبيد اهلل بف الحسف حدثنى الخكاص محمد ابف جعفر أنبأنا الفرضى
 عميو تطمع ال: كقاؿ بشئ المؤمنيف أمير أمرنى قاؿ سعيد بف إبراىيـ حدثنى
 المؤمنيف أمير أف حدثنى - الميدل يعنى - المؤمنيف أمير فإف أحدان ،

 عباس مختصران  ابف عف عطاء أبيو عف عف حدثو المنصكر

 أنبأنا ثابت بف عمى أحمد أنبأنا محمد بف عبدالرحمف أنبأنا: الثانى  الطريؽ
 اهلل عبد أبك حدثنا الخطيبى عمى بف إسماعيؿ حدثنى مخمد بف إبراىيـ

 حدثنى الجكىرل سعيد بف إبراىيـ حدثنا لّْ اأٍلىٍبزىارً  كىك اهلل عبيد الحسف ابف
 عميو تطمعف ال:كقاؿ  شيئا إليو أسر أنو الميدل عف الرشيد حدثنى المأمكف
 ابف عف أبيو عف حدثنى - المنصكر يعنى - المؤمنيف أمير فإف أحدا،

  . (ِ) عباس مختصران 

                                                           

 ( .ٔٓ/  ٖتاريخ بغداد )(ُ)
 (.ُٔٔ-ُٓٔ/  ِ) المكضكعات(ِ)
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ُِّٓ 

، كىك كما (ُ) لّْ اأٍلىٍبزىارً  اهلل عبيد بف قمت : كعمة ىذا الطريؽ راكيو الحسف 
 ، كيقاؿ الحسيف . لّْ اهلل اأٍلىٍبزىارً  الحسف بف عبيد جاء فى ترجمتو :

كذاب ، كقاؿ الذىبى فى ميزاف االعتداؿ :  كاف كذابان : قاؿ أحمد بف كامؿ 
 .(ِ)ئ كذاب جر ، كفى المغنى فى الضعفاء :  قميؿ الحياء

 . (ّ)كقد أعمو بو ابف الجكزل فى المكضكعات

 حـذيـس عـًـش تـٍ اخلـطاب -3   
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 .(ْ)القمكب  أخػرجػو : الخرائطى فى اعتبلؿ 

 ابف جريج قاؿ ، عف محمد بف حمبس حدثنا: قاؿ حرب بف عمي قاؿ :حدثنا 
ٍنوي : الخطاب بف عمر قاؿ: رباح أبي بف قاؿ عطاء:   رسكؿ قاؿرىًضيى اهللي عى

 كؿ ليا ،فإف بالكتماف حكائجكـ قضاء عمى استعينكاصمى اهلل عميو كسمـ:اهلل 
 (ٓ)محسكد نعمةذل 

                                                           

لى بيع  اأٍلىٍبزىاًرلّْ : بالفتح فالسككف فالزال فألؼ فراء إلى(ُ) أبزار قرية قرب نيسابكر ، كا 
 ( .ْٕ/ ُاألبزار كىى ما يتعمؽ بالقدر . األنساب لمسمعانى )

المغنى ،  (ُْٓ/  ُميزاف االعتداؿ )، ( ُِْ/  ُالضعفاء كالمترككيف البف الجكزل)(ِ)
 ( .ِٕٗ/  ِ(،لساف الميزاف )ََُ،الكشؼ الحثيث )صػُّٕ/ُفى الضعفاء 

 (.ُٔٔ/  ِالمكضكعات )(ّ)
الى الشيرازل في األلقاب مكقكفا عمى  ُِّ/  ِنسبو ابف عراؽ فى تنزيو الشريعة  (ْ)

 عمر رضى اهلل عنو .
 . ّّٓ/ِ َٖٔاعتبلؿ القمكب حديث (ٓ)
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ُِْٓ 

محمد كىك كما جاء فى  بف كالحديث معمكؿ باكثر مف عمة ففيػو :حمبس    
 ى .حمبس بف محمد الكبلبترجمتو : 

،  متركؾ الحديث:  ىقاؿ الدارقطن، ك  : بصرل منكر الحديث قاؿ ابف عدل
 . (ُ) : متركؾ الحديث، كقاؿ ابف حجر  كاهى : لذىبكقاؿ ا

كما قاؿ  كلد في خبلفة عثماف بف عفافكفيو انقطاع فعطاء بف أبى رباح 
 . رىًضيى اهللي عىٍنوي ، فمـ يدرؾ أمير المؤمنيف عمر  (ِ)المزل 
،  (ّ) األخبلؽ حديثان آخر بنفس االسناد قمت : كركل الخرائطى فى مكاـر    

 الخرائطى كركاه األسفار بقكلو : ... حمؿ عف كقد أعمو العراقى فى المغنى
أحد  محمد بف حمبس كفيو منقطع بإسناد عمر حديث مف األخبلؽ مكاـر في

 كتاب فى القدير كعزاه لمخرائطى كأكرده المناكل فى فيض .(ْ)المترككيف
 .(ٓ)كضعفكه  القمكب ثـ قاؿ : اعتبلؿ

                                                           

 ِٕٕ/ُ، المجركحيف البف حبافْٕٓ/ِالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدل (ُ)
، المقتنى فى سرد ُٗٔ/ٓ، العمؿ لمدارقطني ُٕ،الضعفاء كالمتركككف لمدارقطنى صػ

 .ّْْ/ ِ، لساف الميزاف البف حجرٕٖٓ/ُ، ميزاف االعتداؿ لمذىبى ْ/ِالكنى لمذىبى 
 (.َٕ/ َِتيذيب الكماؿ )(ِ)
قاؿ : حدثنا عمى بف حرب الطائي ، حدثنا  ْٖصػ  ٖٗمكاـر األخبلؽ لمخرائطى حديث (ّ)

حمبس بف محمد حدثنا ابف جريج عف عطاء قاؿ : قاؿ عمر بف الخطاب رضى اهلل عنو : 
ـى قاؿ رسكؿ اهلل  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : ما أنعـ اهلل عمى عبد نعمة إال كثرت مؤنة الناس  صى

 لـ يتحمؿ مؤنيـ فقد عرض تمؾ النعمة لزكاليا  عميو ، فإف
 ( .َٓٗ-َْٗ/  ِالمغني عف حمؿ األسفار )(ْ)
 ( .ُّٔ/  ُفيض القدير شرح الجامع الصغير )(ٓ)
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 . األشراؼ أخػرجػو : الببلذرل فى أنساب

 معاكية أف الشعبى عف مجالد عف عدل بف الييثـ عف العمرل حدثنى قاؿ :
 .(ُ)محسكد  نعمةو  ذل كؿ فإف بالكتماف الحكائج عمى استعينكا: قاؿ 

 كالحديث معمكؿ بأكثر مف عمة ففيػو :   

  .المؤرخ  الككفى الرحمف عبد أبك زيد بف عبدالرحمف بف عدل بف الييثـ

  النسائى كقاؿ ، عنو سكتكا: البخارل  ، كقاؿ كذاب: داكد  كأبك معيف ابف قاؿ
 ركل ما الكاقدل ، كقؿ بابة مف ، كقاؿ الذىبى : كىك الحديث متركؾ: كغيره 
 .(ِ)كمئتيف  سبع سنة فى المسند ... تكفى مف

ركل لو  بسطاـ أبكعمركالككفى ، بف عيمىير بف سىًعيد بف كفيػو : مجالد    
          .ل بغيره ، كالباقكف سكل البخار  مسمـ مقركنان 

ف بف ميدل ككفى جائز الحديث حسف الحديث إال أف عبد الرحمقاؿ العجمى : 
قكل منو كالناس ال يتابعكنو عمى ىذا كاف مجالد أ كاف يقكؿ أشعث بف سكار
قىاؿ يعقكب بف سفياف : قد تكمـ الناس فيو ، أرفع مف أشعث بف سكار كى

                                                           

 ( .َِ/ٓ) ِٔأنساب األشراؼ حديث (ُ)
، الضعفاء كالمترككيف لمنسائي  ُِْ/  ِ، التاريخ الصغير ُِٖ/  ٖالتاريخ الكبير (ِ)

، َُٔ/ ٔ، كفيات األعياف ّٓ/  ُْ، تاريخ بغداد  ٖٓ/  ٗكالتعديؿ ، الجرح َُْصػ 
 .َِٗ/ ٔ، لساف الميزاف  ِّْ/ْ، ميزاف االعتداؿ َُّ/َُسير أعبلـ النببلء
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ُِٓٔ 

قىاؿ:  النَّسىائى ، كقىاؿسىًعيد كىك ثقةكبخاصة يحيى بف   مكضع في ثقة ، كى
: البخارل  بحديثو ، كقاؿ يحتج ال:  كقاؿ ابف مىًعيف ، بالقكل ليس:  آخر
 عنو يركل ال ميدل بف الرحمف عبد ككاف ، يضعفو سىًعيد بف يحيى كاف

كقاؿ الدارقطني: بشئ ، ليس:  يقكؿ شيئان  يراه ال حنبؿ ابف ككاف شيئا ،
 : ليس التيذيب ل :ضعيؼ ، كقاؿ ابف حجر فى تقريبقاؿ النكك ك  ،ضعيؼ
 .(ُ)ليف ل فتح البار عمره ، كقاؿ فى  آخر فى تغير كقد بالقكل

يكتب حديثو لبلعتبار فما كافؽ فيو الثقات قبؿ كما ال فبل ،  سىًعيد بف فمجالد
بجماعة مف  مقركنان  ركل لو حديثنا كاحدان  كأما عف اخراج مسمـ لو فقد

 كمجالد ضعيؼ ـ : شرح صحيح مسم ىف لقاؿ النكك ، ك  (ِ)أصحاب الشعبي 

                                                           

، الضعفاء الصغير لمبخارل  ٗ/ٖالتاريخ الكبير لمبخارل  ّْٗ/  ٔطبقات ابف سعد :  (ُ)
/  ّكالتاريخ لمفسكل  ( ،المعرفة ِْٔ/ ِ، معرفة الثقات لمعجمي ) َُّصػ

،  ُّٔ/ٖ، الجرح كالتعديؿ البف ابى حاتـ  ِِّ/ْ.الضعفاء الكبير لمعقيمى ََُ
، تيذيب الكماؿ َُِ/ َُ،شرح صحيح مسمـ لمنككل  َُ/ّالمجركحيف البف حباف 

،  ّٗ/َُ، تيذيب التيذيب  ِّٗ/ِ، الكاشؼ  ّْٖ/ّ، ميزاف االعتداؿ ُِٗ/ِٕ
 .ّْٗ/ٕ، لساف الميزاف ِٓٓ/ُّ،  َِٓ/ِتقريب التيذيب 

دَّثىًنى   ِّٔ/ُ ّٖٕٕ" اٍلميطىمَّقىةي ثىبلىثنا الى نىفىقىةى لىيىا حديث ٔكتاب الطبلؽ ،باب" (ِ) قاؿ : حى
ٍسمىاًعيؿي بٍ  اًلده كىاً  ميجى ميًغيرىةي كىأىٍشعىثي كى ٍيفه كى حيصى ـه أىٍخبىرىنىا سىيَّاره كى دَّثىنىا ىيشىٍي ٍربو حى في أىًبى زيىىٍيري ٍبفي حى

دي كيمُّيي  دىاكي اًلدو كى اًء رىسيكًؿ خى مىى فىاًطمىةى ًبٍنًت قىٍيسو فىسىأىٍلتييىا عىٍف قىضى ٍمتي عى ـٍ عىًف الشٍَّعًبىّْ قىاؿى دىخى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍمتيوي ًإلىى رىسيكًؿ  المًَّو صى اصى يىا اٍلبىتَّةى ، فىقىالىٍت فىخى ٍكجي مىٍييىا فىقىالىٍت طىمَّقىيىا زى عى

مَّى المَّ  المًَّو  ـى صى مَّ سى مىٍيًو كى ـٍ يىٍجعىٍؿ ًلى سيٍكنىى كىالى نىفىقىةن  -قىالىٍت  -ًفى السٍُّكنىى كىالنَّفىقىًة  وي عى فىمى
ٍكتيكـو .  كىأىمىرىًنى أىٍف أىٍعتىدَّ ًفى بىٍيًت اٍبًف أيْـّ مى
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
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ُِٕٓ 

نما ذكره مسمـ ىنا متابعة كالمتابعة يدخؿ فييا بعض الضعفاء،   .(ُ) كا 
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"  فى السممى الرحمف عبد أخػرجػو : ابف قتيبة فى "عيكف االخبار" ، كأبك
 . " الصحبة آداب

: قاؿ  الخميؿ بف أحمد أخرجو ابف قتيبة فى عيكف االخبار قاؿ : حٌدثنى   
 أخيو عف بريدة بف الٌمو عبد بف أكس حٌدثنى: قاؿ  الحصيب بف محمد حٌدثنا
 :قاؿ  بريدة عف سيؿ

 فإفٌ  بالكتماف الحكائج عمى استعينكا : صمى اهلل عميو كسمـالٌمو  رسكؿ قاؿ 
 . (ِ) محسكدنعمة  ذل كؿٌ 

بف  بف عبد اهلل بف بريدة كىذا الطريؽ فيو اكثر مف عمة ، ففيػو : أكس  
 الحصيب االسممى المركزل . 

ركايتو  ىفأما المناكير ف،  ئكاف ممف يخط: ذكره بف حباف في الثقات كقاؿ  
، كقاؿ الساجى : فيو نظر  ل :قاؿ البخار ال منو ، ك  فإنما ىي مف أخيو سيؿ

، كقاؿ ابف عدل بعد اف ذكر لو  ليس بثقة ، كقاؿ النسائى : منكر الحديث
 بف عبد اهلل غير ما ذكرت مف األحاديث شيئان  كألكسعدة مناكير كاباطيؿ : 

                                                           

(ُ)(َُ /َُِ.) 
ائج" ( ، "كتاب الحك ٔٗ/ ُعيكف االخبار "كتاب السمطاف " السر ككتمانو كاعبلنو )(ِ)

 (.ُّٓ/ ُاستنجاح الحكائج )
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ُِٖٓ 

كقاؿ الييثمى : ، متركؾ:  نىكقاؿ الدارقط، بعض أحاديثو مناكير  ىكف يسيران 
 .(ُ) مجمع عمى ضعفو

، كذكر ابف حباف لو فى كتاب  بف عبد اهلل فقد اتفؽ االئمة عمى ضعؼ أكس
الثقات كاعترافو بانو ممف يخطئ فيو تساىؿ ظاىر ،خاصة كأف أحاديثو عمى 
قمتيا فييا جممة مف المناكير ، كدعكل ابف حباف أف العيدة فييا عمى أخيو 
سيؿ غير مقبكلة ،الف العقيمى كابف عدل ذكرا لو حديثان منكران عف غير أخيو 

البخارل : فيو نظر يعنى بو ترؾ حديثو ، قاؿ العراقى كاآلفة فيو منو ،كقكؿ 
كفيو نظر كسكتكا عنو : التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح فى 

 . (ِ)أىػ فيمف ترككا حديثو لكىاتاف العبارتاف يقكليما البخار 
 بف بريدة متركؾ الحديث كاهلل أعمـ .  بف عبد اهلل فتبيف بعد ىذا اف أكس 

 . عبد اهلل بف بريدة سيؿ بف كفيػو :

                                                           

،الضعفاء الكبير لمعقيمي ُٔٓ،الضعفاء كالمترككيف لمنسائي صػ ُٕ/ِالتاريخ الكبير (ُ)
 ٖ، ثقات ابف حباف َُٔ/ِ، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  َّٓ/ِ،الجرح كالتعديؿُِْ/ ُ
، ْٗ/ُ، المغنى فى الضعفاء لمذىبى ُِٗ/ُ،الضعفاء كالمترككيف البف الجكزل  ُّٓ/

، لساف ِّٓ/ُ،تعجيؿ المنفعة ْٖ/َُمجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمى 
 . َْٕ/ُالميزاف

 .ُّٔصػ (ِ)
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ُِٓٗ 

، ال يجكز أف  منكر الحديث يركل عف أبيو ماال أصؿ لو :بف حباف اقاؿ  
 ركل عف أبيو أحاديث مكضكعة في فضؿ مرك: كقاؿ الحاكـ  يشتغؿ بحديثو،

 . (ُ)، كقاؿ الييثمى : ضعيؼ

 قاؿ معقؿ بف عمي بف إبراىيـ أنا قاؿ : الصحبة فى آداب السممى كأخرجو   
 أنا السينانى قاؿ أنا قاؿ يكنس بف عيسى أنا قاؿ المركزل الفضؿ أبك أنا

مىٍيًو  عف النبى  أبيو عف بردة أبى ابف عف كاقد بف الحسيف مَّى المَّوي عى صى
ـى  مَّ سى  .(ِ)... كى

المقدسى ت  طىاًىر قمت : اثنى عمى ىذه الركاية لحديث بريدة : محمد بف   
ًديث أحاديث الكشاؼ فقاؿ :كىأما ىػ فيما نقمو عنو الزيمعى فى تخريجَٕٓ  حى
ٍيدىة كىاهي  بيرى ٌمي بف ًإٍبرىاًىيـ فىرى ٍيوً  بف عى دثنىا الثٍَّمًجي بىالىكى دثنىا الطَّاًلًبيُّ  حى  ًإٍبرىاًىيـ حى
دثنىا معقؿ دثنىا اٍلمركًزل اٍلفضؿ أىبيك حى دثنىا ييكنيس بف ًعيسىى حى السينىاًنى  حى
دثنىا ٍيدىة اٍبف عىف كىاقد بف اٍلحيسىٍيف حى صمى اهلل عميو النًَّبى  عىف أىًبيو عىف بيرى
ٍسنىاد ، كىىىذىاكسمـ  ًفي كرد مىا أىجكد فىييكى  أعرفوي  لـ فىًإنّْي الطَّاًلًبيُّ  مف سمـ ًإف اإلًٍ

دىقىة لىعىمَّو اٍلمركًزل اٍلفضؿ ،كىأىبيك ًإٍبرىاًىيـ ًثقىة اٍلبىاب ،فىًإف أحد  بف اٍلفضؿ صى
ًديث أىٍركىاف بف ميكسىى ًثقىة  اٍلفضؿ ،كالسينانى ًثقىة ،كىًعيسىى الحى

(ّ). 
                                                           

، ميزاف االعتداؿ  َٗ، الضعفاء ألبى نعيـ األصبياني صػ  ّْٖ/ُالمجركحيف (ُ)
، تعجيؿ المنفعة صػ ٖٖٔ/َُ،مجمع الزكائد ِٕٖ،المغني في الضعفاء صػ  ِّٗ/ِ

 .ٔٔ/ُ، تنزيو الشريعة َُِ/ّزاف ، لساف المي َُٕ
 . (َٕ)صػ  ّٕآداب الصحبة حديث (ِ)
 (.ّّٔ-ِّٔ/  ِتخريج أحاديث الكشاؼ ) (ّ)
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َُّٓ 

ابك عبد مخرجو غير معركؼ كما قاؿ محمد بف طاىر، ك  قمت : كالطَّاًلًبىُّ   
 محمد ، قاؿ عنو الذىبى فى السير: السممى ضعيؼ متيـ ىالسممالرحمف 

المحدث  الحافظ االـ ، االماـ مكسى االزدل السممى بف محمد بف الحسيف بف
النيسابكرل الصكفى  الرحمف عبد الصكفية ، أبك ككبير خراساف ، شيخ
، كفى (ُ)فى الحديث بالقكل ىك التصانيؼ...ثـ قاؿ بعد ذلؾ : كما صاحب
 .(ّ)كليس بعمدة تكممكا فيو:  ميزاف االعتداؿ، كفى (ِ)الحفاظ : ضعيؼ تذكرة
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 . " الفكائد"  فى ىٌ اٍلًخمىعً :   أخػرجػو

اج قاؿ :  جَّ مَّد ٍبف الحى مَّد ٍبف  أىٍنبىأنىا أىبيك اٍلعىبَّاس أىٍحمىد ٍبف ميحى أىٍنبىأىنىا أىبيك بىٍكر ميحى
مَّد اٍلقىٍرقىسىانً  دَّثىنىا أىٍحمىد ٍبف عىٍبد اهلل بف عبد الرٍَّحمىف  ىُّ أىٍحمىد ٍبف ميحى العىطَّار حى

دَّثىنىا شيٍعبىة عىٍف مىٍركىاف اأٍلىٍصفىر عىًف النزاؿ ٍبف  دَّثىنىا غٍندر حى ًمي   حى سىٍبرة عىٍف عى
كىاًئًج  : صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى قىاؿى رىسيكؿ اهلل اًء اٍلحى مىى قىضى اٍستىًعينيكا عى

مىاًف لىيىاًباٍلًكتٍ 
(ْ). 

                                                           

(ُ)(ُٕ  /ِْٕ( ، )ُٕ  /َِٓ. ) 
(ِ)(ّ  /ُٔٔ. ) 
 ّ، األنساب لمسمعانى ِْٗ، ِْٖ/  ِ( كانظر ترجمتو فى : تاريخ بغداد ِّٓ/  ّ)(ّ)
،لساف ِٔٓ/ْ،النجـك الزاىرةُٓ/ُِكالنياية،البداية ُّْ/ْ،طبقات السبكي  ِٕٗ/

 .َُْ/ٓالميزاف 
 ( .ٖٔ/  ِالآللي المصنكعة ) (ْ)
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ُُّٓ 

مَّد اٍلقىٍرقىسىانً  كأىبي كىذا االسناد فيو :     مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ،  العىطَّار ىُّ بىٍكر ميحى
أبك بكر: محمد بف كقاؿ : فتح الباب في الكنى كاأللقاب ذكره ابف منده فى 

. كلـ يذكر فيو   (ُ) ىثنا عف : النسائ ،نزؿ مصر ، ىمحمد بف أحمد القرقسان
كذكره المزل فى ،  (ِ)جرحان كال تعديبلن ، كركل عنو حديثان فى كتاب االيماف 

كلـ أقؼ عمى أحد  ذكره ،  (ّ)فى مف ركل عف النسائى تيذيب الكماؿ 
 غيرىما .

ٍبد اهلل بف عبد الرٍَّحمىفكفيو :   لـ اقؼ لو عمى ترجمة ، كبقية  أىٍحمىد ٍبف عى
اجّْ  ىك : ىُّ ٍلًخمىعً اركاتو ثقات ، شيخ  مًَّد ٍبًف اٍلحى أىبيك اٍلعىبَّاًس أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
ٍشًبيًمٌي ، نزيؿ مصر كاسـ  ، (ْ)االماـ المحدث الثقة ، قاؿ عنو الذىبى :  اإلًٍ

 جده " الحاج " كليس الحجاج ، كغندر ىك : محمد بف جعفر اليذلى :

مركاف األصفر أبك خميفة ك ،  (ٔ) متقف ثقة حافظ :شعبة بف الحجاج ك ،(ٓ)ثقة

                                                           

 (.َُِ)صػ  (ُ)
 .َٖٓ/ِ ِْٗحديث (ِ)
(ّ)(ُ /ِّّ.) 
/ ُ، حسف المحاضرة ُُٗ/  ّ، كراجع ترجمتو فى : العبر  ِّٗ/ُٕسير أعبلـ النببلء(ْ)

 .َِِ/  ّ، شذرات الذىب ِّٕ
/  ٗ( ، سير أعبلـ النببلء : ٓ/ ِٓ، تيذيب الكماؿ ) َٓ/  ٗابف حباف : ترجمتو في : ثقات (ٓ)

 . ِْٕ/ ِ، تقريب التيذيب  ٖٗ - ٔٗ/  ٗ، تيذيب التيذيب ََّ/  ُ، تذكرة الحفاظ :  ٖٗ
،  ّٖٖ/  ٖأنساب السمعاني :  ،ِٓٓ/  ٗ، تاريخ بغداد :  َِٖ/  ٕطبقات ابف سعد :  (ٔ)

/ ِ، تقريب التيذيب ُّٗ/ُ، تذكرة الحفاظ ِِٖ – َِِ/ٕ( ، سيرْٕٗ/ ُِتيذيب الكماؿ 
ِٔٔ . 
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ُِّٓ 

،  (ِ)كقيؿ إف لو صحبة  ى : ثقة ،النزاؿ ٍبف سىٍبرة اليبللك  ، (ُ)ثقة لالبصر 
ٍنوي  أمير المؤمنيف ىكعمى ك  رىًضيى اهللي عى

(ّ)  . 

األحاديث المكضكعة  ىمفكائد المجمكعة فكقاؿ المعممى فى تحقيقو ل  
 . (ْ) السند مف لـ أعرفو ىكف لمشككانى :

   لـ جعفر بف محمد كاسمو غندر دكف ، مف مظمـ إسناد كىذا :كقاؿ االلبانى  
 . (ٔ( )ٓ)... أعرفيـ

                                                           

،تيذيب َُْ/ِٕ، تيذيب الكماؿ ِْْ/  ٓ، ثقات ابف حباف  ُِّطبقات خميفة : (ُ)
 . ِٔٓ/ ِ، تقريب التيذيب  ٖٗ/ َُالتيذيب

،  ُْٖ/  ّ، ثقات ابف حباف  ْٖٗ/ ٖ، الجرح كالتعديؿ  ْٖ/  ٔطبقات ابف سعد : (ِ)
،تقريب  ِّْ/َُ،تيذيب التيذيبّّْ/ِٗ،تيذيب الكماؿ ُِْٓ/ْ،االستيعاب ِْٖ/ ٓ

 . َٔٓ/ِالتيذيب 
،  ُُْ - ُّّ/  ُ، تاريخ بغداد  ُِ / ٔك ُٗ/  ّك ّّٕ/  ِطبقات ابف سعد  ( ّ)

تيذيب التيذيب  ، ِْٕ/ َِ، تيذيب الكماؿ  ُٔ/ ْأسد الغابة   ، َُٖٗ/ ّاالستيعاب
ٕ  /ّّْ. 
(ْ)(ُ  /ِٕٖ. ) 
 . ّْٔ/  ّ"  ُّْٓالسمسمة الصحيحة حديث " (ٓ)
ركاىا  كؿ ما يتعمؽ بركايات الحديث فقد بقيت ركاية لحديث عمى  قمت : كتتمة لذكر (ٔ)

ىػ فى كتابو العجالة ًفى ُُُْركاىا عمـ الديف أبك الفيض محمد ياسيف الفادانى المكى ت
اًديث المسمسمة صػ تحت عنكاف "المسمسؿ باألشراؼ )العترة الطاىرة( "  ُٕ-َٕاأٍلىحى

ـى : اٍستىعً  باسناده الى عمى بف ابى طالب  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ينيكا قىاؿى قىاؿى رىسيكؿ اهلل صى
كىاًئج ًباٍلًكٍتمىاًف . كركل بيذا االسناد اربعكف حديثان منيا الحديث الذل معنا .  =عمى اٍلحى
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ُّّٓ 

ظِ  ْـشيـشج أتـٗ حـذيـس-7   
َ
 س

َ
ٗ  

ُ
ّ
ْ
ُ
َ
 ع
ُ
 . اهلل

فى "  الفضبلء " ، كالسيمى كنزىة " ركضة العقبلء فى حباف أخػرجػو : ابف
 حمب " . تاريخ فى الطمب فى " بغية ابف العديـجرجاف " ، ك  تاريخ

                                                           

ىذه الركاية احد مف أصحاب الحديث ممف أكرد الحديث كتكمـ عمى  قمت : كلـ يذكر=
، كالسخاكل فى المقاصد  ّٔٔ-َٔٔ/ِطرقو كالزيمعى فى تخريجو الحاديث الكشاؼ

كغيرىـ ،   ِٕ/ْ ُّْٓااللبانى فى السمسمة الصحيحة حديث ، ك  ُُُالحسنة صػ
  كلذلؾ اكتفيت باالشارة الييا فقط .

 كالحديث كاف كاف مف ركاية العترة الطاىرة ، لكنو لـ يخؿ مف مقاؿ فى بعض ركاتو 
:عمى بف ابى طالب البزاز القرشى الراكل عف ابى طالب النقيب كاف ذكره ابف حباف ففيو

ف قاؿ ابف معيف : ليس بشئ ، كذكر لو ابف عدم ثبلثة أحاديث مناكير. فى ثقاتو ، لك
.  كفيو ِّٓ/ْ،لساف الميزافُّّ/ّ،ميزاف االعتداؿ ُُِ/ٓراجع ترجمتو فى : الكامؿ 
 مف لـ اقؼ لو عمى ترجمة .

كذكر الدكتكر ببلؿ فيصؿ البحر فى مقالة لو نشرت عمى شبكة االلككو بعنكاف "تعريز 
الكاتب فى الكبلـ عمى حديث التائب " يقصد حديث "التائب مف الذنب كمف العاتب كتعزير 

ال ذنب لو" ، كىك احد االحاديث االربعيف المركية بيذا االسناد المسمسؿ بالسادة االشراؼ 
، قاؿ بعد ايراده ليذا الحديث بيذا االسناد : كال ريب فى فضؿ آؿ البيت النبكل عمييـ 

ية ديف ، فتحمميا كأدائيا شئ كالفضؿ كالشرؼ شئ آخر، كىذا السبلـ كشرفيـ ، لكف الركا
الحديث بيذه النسخة فيو مف ال يعرؼ بالركاية كالعمـ ، كمف لـ يكقؼ لو عمى ترجمة 
،كفييا عمى بف ابى طالب الراكل لو عف ابى طالب النقيب ، كىك منكر الحديث ،كىك راكل 

ا : ابك طالب الحسف النقيب كقد ذكره خبر التكسعة عمى العياؿ فى عاشكراء ، كفيو ايض
ابك منصكر الحمبى فى الخبلصة ، كنقؿ عف النجاشى انو قاؿ : رأيت بعض اصحابنا 

 يغمز عميو فى بعض ركاياتو .  فيك خبر مجيكؿ منكر اليصح االعتبار بو.
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ُّْٓ 

 فارس سميماف بف بف محمد ركضة العقبلء قاؿ : أنبأنا فى حباف أخرجو ابف
 أيكب بف الييثـ ، حدثنا العبدل سعيد بف إبراىيـ بف محمد ، حدثنا الدالؿ
 أبىميطىرّْؼو بف  محمد ، عف الرحمف عبد بف سيؿ ، حدثنا السممى العطار

 : قاؿ قاؿ ىريرة أبي عف،  عركة ، عف المنكدر بف محمد غساف ، عف
 لكؿ فإف السر بكتماف الحكائج استعينكاعمى صمى اهلل عميو كسمـ اهلل رسكؿ
 حاسدا .           نعمة

 كاف عركة إف غريب كطريؽ حسف إسناد عنو : ىذا اهلل رضى حاتـ أبك قاؿ 
 حديثو فمذلؾ أرل حفظ ما سبلـ بف ، كسعيد العكاـ بف الزبير ابف ىك ىذا

 .(ُ)ذكره عف تنكبت

كىأىٍخبىرىنىا أىبيك بىٍكرو اإًلٍسمىاًعيًميُّ جرجاف" قاؿ :  تاريخ" فى كأخرجو السيمى  
دَّثىنىا سىيَّاري ٍبفي نىٍصًر ٍبًف سىيَّارو اٍلبىزَّازي اٍلبىٍغدىادً  دَّثىًني أىبيك بىٍكًر ٍبفي عيمىٍيرو حى  لُّ حى

دَّثىنىا اٍليىٍيثىـي ٍبفي أىيُّكبى  مىبى حى انً  ىُّ الطَّاًلقىانً ًبحى ٍرجى ٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلجي دَّثىنىا سىٍيؿي ٍبفي عى  ىُّ حى
 .(ّ)بو بمفظو  (ِ)لىًقيتيوي ًباٍلبىاًديىًة ًبسيكًؽ فىٍيدى 

 قاؿ : أنبأنا حمب" تاريخ فى الطمب كأخرجو كماؿ الديف ابف العديـ فى"بغية   
 يكف لـ إف إجازة السمرقندل بف القاسـ أبك أخبرنا: قاؿ  المكتب حفص أبك

                                                           

 (.ُٖٖ-ُٕٖركضة العقبلء ، ذكر الحث عمى لزـك كتماف السر )صػ (ُ)
         قيؿ : مىكًضعه بالباًديىًة ، كقيؿ : )قىٍمعىةه( ، كفي )المراصد( : بيمىٍيدةه  فىٍيده : ماءه ، ك  (ِ)

،مراصد االطبلع ِِٖ/ْ) بطريًؽ مىكَّةى (   في ًنٍصًفيا مف الككفىًة. معجـ البمداف 
 . ُٓٓ/ٖ، تاج العركس َُْٗ/ّ
 (.ِِّتاريخ جرجاف )صػ (ّ)
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ُّٓٓ 

 حمزة أبكالقاسـ أخبرنا: قاؿ  مسعدة إسماعيؿ بف القاسـ أبك ،أخبرنا سماعان 
قاؿ: أخبرنا اإلسماعيمي قاؿ: حدثني أبك بكر بف عمير السيمى  يكسؼ بف

بحمب قاؿ: حدثنا سيؿ  لقاؿ: حدثنا سيار بف نصر بف سيار البزاز البغداد
 .(ُ)بو بمفظو بف عبد الرحمف الجرجاني

 أحمد أبك فارس بف سميماف بف كاسػناد ابػف حػباف كؿ ركاتو ثقات  : محمد 
 البخارل تبلميذ أشير النيسابكرل شيخ ابف حباف ثقة ، كىك مف (ِ)الدالؿ
الكماؿ فى ترجمة  الكبير كما قاؿ المزل فى تيذيب التاريخ ، كراكية اهلل رحمو

 القدامى كالمعاصريف ًفىكصحح لو عدد مف االئمة ، (ّ)ابى عبد اهلل البخارل
اًديث  بف إبراىيـ بف ، كفيو : محمد(ْ)فارس بف سميماف بف أخرل لمحمد أحى

                                                           

 . ّْْٕ- ّْْٔ/َُبغية الطمب في تاريخ حمب (ُ)
الدالؿ: بفتح الداؿ الميممة كتشديد البلـ ألؼ، ىذه الحرفة لمف يتكسط بيف الناس فى (ِ)

 ( .ُٗٓ/  ِالبياعات كينادل عمى السمعة مف كؿ جنس . األنساب لمسمعانى )
، ٗٓصػ فتح الباب في الكنى كاأللقاب البف منده، كراجع ترجمتو في : ّْٓ/ِْ(ّ)

، َِٓ-ُٗٓ/ِ، األنساب لمسمعانى ُّّ/ُاألسامي كالكنى ألبي أحمد الحاكـ
،العبر في خبر  ٖٗٓ-ٖٖٓ/ّاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث البى يعمى الخميمى 

، تذكرة الحفاظ  َْْ/ِّ، تاريخ اإلسبلـ لمذىبى ْٓٔ-ْْٔ/ُمف غبر لمذىبى 
 . ِٓٔ/ِعرضا ، شذرات الذىب  ٖ/ّ

، كابف حجر فى مقدمة  َٕصػُّٓ،ُّْالقراءة خمؼ اإلماـ حديث فى  كالبييقى (ْ)
، كشعيب االرناؤكط فى تعميقو عمى صحيح ابف حباف عند تعميقو عمى حديثيف ٓالفتح صػ

(صفة الصبلة ، ذكر َُباب) كتاب الصبلة -ُركاىما ابف حباف فى صحيحو كىما : 
==           البياف بأف ىذه الكممات مف خير الكممات ال يضر المرء بأييف بدأ حديث 
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ُّٓٔ 

، قاؿ ابف  ئمة المسمميفأماـ مف إ (ُ)ىٌ اٍلبيكشىٍنجً  اهلل عبد العبدل ابك سعيد
أبكًعٍمراف  (ّ)العطار السممى أيكب بف ،كالييثـ (ِ)ثقة حافظ فقيوحجر : 
،  (ٔ) ثقة المدنى غساف أبك داكد مطرؼ بف بف كمحمد،  (ٓ) ثقة (ْ)ىٌ الطَّاٍلقىانً 

                                                           

( صدقة الفطر ، ذكر األمر بإعطاء صدقة ٖكتاب الزكاة باب ) -ِ،  ُُٖ/ٓ ُُِٖرقـ ==
 .ّٗ/ٖ ِّٗٗالفطر قبؿ خركج الناس إلى المصمى حديث رقـ 

فتح الشيف كسككف النكف كفي آخرىا الجيـ ، ىذه النسبة إلى بكشنج ، البكشنجي: بضـ الباء ك (ُ)
 . (ُّْ/ ُكىي بمدة عمى سبعة فراسخ مف ىراة يقاؿ ليا بكشنؾ . األنساب لمسمعاني )

فتح الباب  ، ُِٓ/  ٗ، ثقات ابف حباف ُٕٖ/  ٕ، الجرح كالتعديؿ ِّٕ/ٓاألسامي كالكنى (2)
، طبقات الحنابمة   ِّْ/  ِ، تاريخ أصبياف البى نعيـ  ْْٗب البف منده صػ في الكنى كاأللقا

 ُّ، سير أعبلـ النببلء  َّٖ/  ِْ، تيذيب الكماؿ ِْْ/  ُاالكماؿ البف ماككال  ، ِْٔ/  ُ
، طبقات السبكى   ّّٔ،  ُِٖ،  ِٔٔ،  َٗ/  ِ، العبر :  ُٖٔ/  ِ، تذكره الحفاظ   ُٖٓ/ 
/  ِ، شذرات الذىب  ْٓٔ/  ِ، تقريب التيذيب  َُ - ٖ/  ٗ، تيذيب التيذيب   ُٖٗ/  ِ

َِٓ . 
السممى: ىذه النسبة بضـ السيف كفتح البلـ إلى سميـ ، كىي قبيمة مف العرب مشيكرة يقاؿ ليا (3)

:سميـ بف منصكر بف عكرمة بف خصفة بف قيس عيبلف بف مضر، تفرقت في الببلد، كجماعة 
 . ِٖٕ/ ّكثيرة منيـ نزلت حمص . األنساب لمسمعاني 

الطالقانى : بفتح الطاء، كسككف البلـ ، بعدىا القاؼ المفتكحة ،"طالقاف" بمدة بيف مرك الركذ (4)
كبمخ مما يمى الجباؿ ، ك" طالقاف " كالية أيضا عند قزكيف ،كيقاؿ لبلكلى طالقاف خراساف ،كالثانية 

 .ِٗ/ْ: طالقاف قزكيف . األنساب لمسمعاني 
 ، ّٓٔ-ّْٔ/  َّ، تيذيب الكماؿ  ِّٕ/  ٗثقات ابف حباف  ، ٖٔ/  ٗالجرح كالتعديؿ (5)

 .  ٕٕٓ/ ِ، تقريب التيذيب ٕٗ/ ُُ، تيذيب التيذيبّْٖ/ ُالمقتنى في سرد الكنى 
تاريخ ،  ِْٔ/ ٕ، ثقات ابف حبافََُ/ٖ، الجرح كالتعديؿ ِّٔ/ُتاريخ البخارم الكبير (ٔ)

== ، تذكرة  ِٓٗ/ٕ، سير أعبلـ النببلء  َْٕ/ِٔ، تيذيب الكماؿ  ِٓٗ/ّبغداد  
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ُّٕٓ 

،  (ِ) ثقة فاضؿ (ُ)ىٌ التٍَّيمً  ىعىبد اهلل بف اليذير القرش محمد بف المنكدر بفك 
، كأبكىريرة  (ّ) مشيكر فقيو فيك ثقة العكاـ بف الزبير ابف كعركة اف كاف ىك

 .            (ْ)ىك الصحابى الجميؿ  رىًضيى اهللي عىٍنوي 
لكف يبقى راك كىك"سيؿ بف عبد الرحمف" يتكقؼ عميو الحكـ عمى ىذا االسناد 

 كيحتاج الى ترجمة مفصمة لمكصكؿ الى حكـ يميؽ بو فدكنكو : 
 سٓم تٍ عثذ انشمحٍ .   

ف :"سيؿ بف عبد الرحمف ىذا الراكل ال يخرج عف اثنيف فيك إما أف يكك
ما أف يككالجرجانى" ليؾ ترجمة كؿ ف "سيؿ بف عبد الرحمف الرازل" ، ، كا  كا 
 منيما :

                                                           

، ّْ/ْ، ميزاف االعتداؿ ُٖٔ/ُ، العبر  ِِِ/ِ، الكاشؼ  ِِْ/ُالحفاظ ، ==
 .ِٖٓ/ُ، شذرات الذىب َٕٓ/ِ،تقريب التيذيب ُْٔ/ٗتيذيب التيذيب 

 ( .ْٖٗ/ ُألنساب لمسمعاني )التيمى : ىذه النسبة إلى " قبائؿ " اسميا تيـ . ا(ُ)
 ، ٕٔٔ/ ِ، رجاؿ صحيح البخارل لمكبلباذل  َّٓ/ٓ، ثقات ابف حباف ُِٗ/ُالكبير  التاريخ(ِ)

 ّّٓ/ ٓسير أعبلـ النببلء ، َّٓ/ِٔ، تيذيب الكماؿ ُِّ/ِرجاؿ صحيح مسمـ البف منجكية 
 .َٖٓ/ ِ، تقريب التيذيب ُْٕ/ٗ، تيذيب التيذيب  ِِْ/ِ، الكاشؼ ٓٗ/ُتذكرة الحفاظ  ،
 ،ُّّ/ِ، ثقات العجمي ،  ُّ/  ٕ، تاريخ البخارم الكبير :  ُٖٕ/  ٓطبقات ابف سعد :  (ّ)

/  ٓ، ثقات ابف حباف ّٓٗ/ ٔ( ، الجرح كالتعديؿ ُٖٓ/  ِرجاؿ صحيح البخارل لمكبلباذل )
،  ُْْ/  ِ،  ّّ/  ُ،  معجـ البمداف  ُُٔ/  ِ، رجاؿ صحيح مسمـ البف منجكية  ُْٗ

، الكاشؼ   َٓ/ُ، تذكرة الحفاظ   ّْٕ،  ُِْ/ْ، سير أعبلـ النببلء ُُ/  َِتيذيب الكماؿ 
 .ِٔ/ ُ، شذرات الذىب  ّٖٗ/  ِ، تقريب التيذيب  َُٖ/  ٕ، تيذيب التيذيب  ُٖ/ ِ
( ّٔٔ/  ّْ، تيذيب الكماؿ)ُّٖ/ٔ، اسد الغابة ُٖٕٔ/ْ، االستيعاب ِٓ/ْطبقات ابف سعد(ْ)

 . ّٔ/ُِاالصابة  ،ِّ/ُلحفاظ . تذكرة ا
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
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ُّٖٓ 

 االٔل : سٓم تٍ عثذ انشمحٍ اجلشجاَٗ  .
كقد رجح اف ىذا الراكل ىك " الجرجانى " كليس غيره : خالد المؤذف فى 

 . (ُ) دراستو حكؿ ىذا الحديث

كىذا الراكل لـ يترجـ لو غير بمديو السيمى فى تاريخ جرجاف ، كلـ يحؾ  
فيو جرحان كال تعديبلن ، كاكتفى فى ترجمتو بركاية ىذا الحديث ، كحديث آخر 

 . (ِ)مف طريقو

ككتاب السيمى "تاريخ جرجاف" كما ىك ظاىر مف اسمو اقتصر فيو عمى  
العمماء كالفقياء كالركاة ذكر تاريخ جرجاف ، كعمى ذكر تراجـ اىميا مف 

 كممف دخميا ، كركل عف كؿ كاحد منيـ . كالمفسريف كالمصنفيف

                                                           

 (فى كتابو " إقامة البرىاف عمى ضعؼ حديث استعينكا عمى قضاء حكائجكـ بالكتماف" .ُ)
ـي أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي ِِّ( ىك ما ركاه في تاريخ جرجاف )صػ ِ) ا ( بقكلو : أىٍخبىرىنىا اإًلمى

دَّثىنىا أىبيك  ـى اإًلٍسمىاًعيًميُّ حى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا سىيَّاري ٍبفي نىٍصًر ٍبًف سىيَّارو اٍلبىزَّازي حى ٍيرو حى بىٍكًر ٍبفي عيمى
مَّدي ٍبفي  دَّثىنىا ميحى اًنيُّ حى ٍرجى ٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلجي دَّثىنىا سىٍيؿي ٍبفي عى  ميطىرّْؼو اٍليىٍيثىـي ٍبفي أىيُّكبى الطَّاًلقىاًنيُّ حى

ًد ٍبًف اٍلميٍنكى  مَّ : قىاؿى عىٍف ميحى ٍنوي قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ًدًر عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًَّب عىٍف أىًبي ىيرى
"   قىاليكا يىا رىسيكؿى المَّوً  ـٍ ـٍ عىٍف أىٍعرىاًضكي ـى : "ذيبُّكا ًبأىٍمكىاًلكي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  كىٍيؼى رىسيكؿي المًَّو صى

افيكفى ًمٍف ًلسىاًنًو". كاخرجو : نىذيبُّ ًبأىٍمكىاًلنىا عىٍف أى  مىٍف تىخى ٍعرىاًضنىا قىاؿى : "ييٍعًطي الشَّاًعرى كى
( ،كاكرده العجمكنى فى كشؼ الخفاء صػ َُٕ/ ٗالخطيب البغدادل في تاريخ  بغداد )

، كنقؿ عف ابف الغرس قاؿ قاؿ شيخنا حجازل حديث حسف لغيره ، كاكرده األلبانى  ُْٔ
 . ْْٓ/ّصحيحة  فى سمسمة االحاديث ال
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ُّٓٗ 

سألني بعض إخكاني أخرج عف كؿ مف كقد صرح رحمو اهلل بذلؾ حيث قاؿ :  
أذكر اسمو مف العمماء كالفقياء كالركاة كالمفسريف كالمصنفيف في ىذا 

دخؿ جرجاف مف العمماء عنيـ كعف كؿ مف  لالكتاب حديثا أك حكاية أف أرك 
كحدث بيا كمات بيا أك مف أىؿ جرجاف كانتقؿ منيا إلى بمد آخر فأجبت إلى 

 .(ُ)ذلؾ كبنيت عميو
كمعنى ىذا اف كتابو كتاب تاريخ كغيره مف كتب تاريخ البمداف حكل تراجـ 
كركايات الصحاب تمؾ التراجـ ، كلـ يشترط عمى نفسو اف يعدؿ اك يجرح ، 

الحديثية تظير عميو فى ثنايا الكتاب فيجرح كيعدؿ اك ينقؿ  كاف كانت الصنعة
 .(ِ)كبلـ العمماء
اعنى سيؿ بف عبد الرحمف  - وبىمىًديُّ  -اعنى السيمى  -انو كال يعترض ب
تقديـ أىؿ ، ك لمف لو معرفة بالراك ، كاف عمماء الحديث يقدمكف  -الجرجانى 

يكجب زيادة عمـ بخبره عمى ما  بمدهمف أىؿ  ، الف ككنو عمى غيرىـ هبمد
 .(ّ) عممو الغريبي

                                                           

 (.ٖٓتاريخ جرجاف )ص: (ُ)
 َُٔ، ٗٔراجع تاريخ جرجاف فيمف عدليـ اك نقؿ عف احد العمماء تعديميـ صػ  (ِ)

 كغير ذلؾ كثير .  ّٔٔ، ِٕٗ، ُِٔ،  ُِٓ، ُْٔ، ُِٖ،
، ّٕٔ، ُِِكراجع تاريخ جرجاف فيمف جرحيـ اك نقؿ عف احد العمماء تجريحيـ صػ  

 ، كغير ذلؾ .ّٕٓ
قاؿ حماد بف زيد : كاف الرجؿ يقدـ عمينا مف الببلد  تضافرت أقكاؿ العمماء عمى ذلؾ (ّ)

كيذكر الرجؿ كيحدث عنو كيحسف الثناء عميو فإذا سألنا أىؿ ببلده كجدناه عمى غير ما 
 ==يقكؿ . 
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َُْٓ 

ىذا فى غير ىذا المكضع عندما يعدؿ السيمى اك يجرح ، اما فى كتابو    
تاريخ جرجاف فاف عدؿ اكجرح اثبتناه فى ترجمة الراكل ، بؿ كقدمنا قكلو 
عمى قكؿ غيره ، اما مف ذكرىـ فقط مف اىؿ جرجاف كركل حديثا اك حكاية 

منيـ ، فاالمر فييـ كفى امثاليـ ممف ذكركا فى ىذه الكتب عف كؿ كاحد 
عمى االحتماؿ فيحتممكف التعديؿ كيحتممكف التضعيؼ كيبحث عف ىكالء 

 الركاة العطائيـ ما يستحقكف .
ركضة العقبلء بعد ركايتو لو بسنده  تحسيف ابف حباف ليذا االسناد فىكاما 

 ابف الزبير ابف ىك ىذا عركة كاف إف غريب كطريؽ حسف إسناد بقكلو : ىذا
 .(ُ)...  العكاـ

                                                           

 ( .َُٔكقاؿ ايضان : بمدل الرجؿ اعرؼ بالرجؿ . الكفاية في عمـ الركاية )صػ ==
المركذل : سألت أحمد بف حنبؿ عف قطيف الذل ركل عنو مغيرة ؟ فقاؿ : " كقاؿ أبك بكر 

ال أعرفو إال بما ركل عنو مغيرة " ، قمت : إف جريران ذكره بذكر سكء ، قاؿ : " ال أدرل ، 
،كجريره ىكى ابفي  ِْ( صػ  ٖٗجرير أعرؼ بو كببمده "عمؿ أحمد ركاية المركذل) النص : 

 عبد الحميد .
أبك زرعة الدمشقي : قمت ألبي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ : يا أبا  عبد اهلل ، ما كقاؿ        

رعة صػ نما قاؿ َْٓتقكؿ في سعيد بف بشير ؟ قاؿ : " أنتـ أعمـ بو " تاريخ أبى زي ، كا 
 أحمد ذلؾ ألف سعيدان ىذا دمشقي .

رجبلن  سعد بف سعيد يمقب سعدكيو جرجاني يكنى أبا سعيد كاف» كقاؿ ابف عدل :       
صالحان ... كلـ أر لممتقدميف فيو كبلمان ، كانكا غافميف عنو ، كىك مف أىؿ بمدنا كنحف 

 .(ّٓٗ-ّٖٓ/ ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )«أعرؼ بو 
 (.ُٖٖ-ُٕٖ/  ُركضة العقبلء  ) (ُ)
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ُُْٓ 

فابف حباف كما ىك معركؼ يتساىؿ في مثؿ ىذا ، كالراكل "سيؿ بف عبد 
الرحمف" لـ يترجـ لو حتى ابف حباف في ثقاتو كال فى ضعفائو ، كيبلحظ فيو 

، كيظير اف مراده  العكاـ ابف الزبير ابف التكقؼ عمى عركة اف كاف ىك
سند ليس فيو مجركح اك سبب يطعف في الحديث مف اجمو بالحسف ىنا اف ال

 في نظره ىك رحمو اهلل .

كالذل جعمنى اقكؿ ذلؾ اننى كجدت ابف حباف قد اطمؽ الحسف عمى حديث 
سىًف قاؿ : ركضة العقبلء اخر كتكقؼ فيو ، فقد اخرج فى  ًميُّ ٍبفي اٍلحى أىٍنبىأىنىا عى

بَّاًر ًبنىًصيًبيفى  ٍبًد اٍلجى ًكيعه عىًف الثٍَّكًرمّْ ٍبًف عى دَّثىنىا كى ٍربو الطَّاًئيُّ حى ًميُّ ٍبفي حى دَّثىنىا عى حى
ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف ًمينىا عىفٍ  ٍيجو عىًف اٍلعىبَّاًس ٍبًف عى رى ٍكدىافى قىاؿى قىاؿى  عىًف اٍبًف جي جى

ـٍ :  رىسيكؿي المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ مىٍيًو مىٍف اٍعتىذىرى ًإلىى أىًخيًو فىمى يىٍقبىٍؿ كىافى عى
اًحًب مىٍكسو  ًطيئىًة صى ًمٍثؿي خى
(ُ). 

                                                           

صػ  َّٖٓ،  ّْٖٗالمعاذير حديث  ِّاخرجو ابف ماجو ، كتاب االدب ، باب  (ُ)
، كابف ابى عاصـ في االحاد كالمثانى  ُِٓفي المراسيؿ حديث  ،كابك داكد ّٓٓ-ّْٓ
، كابف قانع في معجـ الصحابة  ِٕٔ-ِٕٓ/ِ، كالطبرانى في المعجـ الكبير  ُٖٕ/ٓ
، كاكرده ُِِ/ُْ، كالمزل فى تيذيب الكماؿ  ُِّ/ٔ،كالبييقى في الشعب  ُٔٓ/ُ

اؿ ًإٍسنىاده ًثقىات ًإالَّ كقاؿ  ُُْ/ْالبكصيرل في مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو  ًرجى :كى
ٍحبىة كىىيكى مىٍجييكؿ ا.ىػ، كاكرده االلبانى  اًتـ : جكذاف ىىذىا لىٍيسى لىوي صي أىنو ميٍرسؿ ، قىاؿى أىبيك حى

 . َْٗ/ْ َُٕٗفي السمسمة الضعيفة حديث حديث
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ُِْٓ 

مىٍيًو دلس  ةأنا خائؼ أف يككف ابف جريج رحمكقاؿ بعده :   المَّو كرضكانو عى
سمعو مف العباس ٍبف عىٍبد الرحمف فيك حديث  (ُ) )فاف كاف(ىذا الخبر 

 . (ّ)غريب  (ِ)حسف

، (ْ)ت لو صحبة ، كىك مجيكؿ كالحديث فيو : جكداف قاؿ فيو ابك حاتـ: ليس
، كذكر ابك داكد حديثو فى المراسيؿ (ٓ)كقاؿ ابف حباف : يقاؿ اف لو صحبة 
 .(ٔ)مما يدؿ عمى عدـ ثبكت صحبتو عنده

كفيو ايضا :عنعنة ابف جريج كىك مدلس ، كلذا قاؿ ابف حباف فاف كاف 
كقد ذكر سمعو ... . كمراده بالحسف ىنا ايضا اف السند ليس فيو مجركح ، 

، كقاؿ ابف (ٖ)كاحتج بو في صحيحو  (ٕ)العباس بف عبد الرحمف في ثقاتو
 كاهلل اعمـ.   (ٗ)حجر : مقبكؿ

                                                           

 .ِٓٓ/ُ( االضافة مف االصابة في تمييز الصحابة ُ)
 .ِٓٓ/ُ( االصابة ِ)
 (.ُّٖ-ُِٖعقبلء كنزىة الفضبلء )ص: (ركضة الّ)
 ( .ِْ(المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص: ْ)
 ( .ٓٔ/ ّ(الثقات البف حباف )ٓ)
 .ُِٓ(المراسيؿ حديث ٔ)
 ( .ِٗٓ/ٓ(الثقات البف حباف )ٕ)
 ( .َّٗ/ ُْ) ّٗٗٔ(صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف حديث ٖ)
، تيذيب  ُُِ/ٔكالتعديؿ ،كراجع ترجمتو فى : الجرح ِّٗ/ِ(تقريب التيذيب ٗ)

 .ُُِ/ٓ، تيذيب التيذيب   َِِ/ ُْالكماؿ
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ُّْٓ 

ابف  ذكراال عدـ " سيؿ بف عبد الرحمف الجرجانى " كليس ليذا الراكلقمت : 
عدل لو فى كتابو الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ كىك بمديو "جرجانى" ، ككتابو 
ىذا استكعب فيو بذكر كؿ مف ذكر بضرب مف الضعؼ ، بؿ كذكر فيو ايضان 

، كأثنى عمى  (ُ)مف اختمؼ فييـ فجرحو بعضيـ كعدلو البعض االخركف 
 .  (ِ)العمماء  كتابو ىذا كثير مف

                                                           

( بيف ابف عدل فى مقدمة كتابو ، كفى اثناء بعض تراجمو منيجو كطريقتو فى ىذا ُ)
: كذاكر فى كتابي ىذا كؿ مف ذكر بضرب مف الضعؼ، كمف ِ/ُالكتاب فقاؿ فى المقدمة 

رجح قكؿ أحدىما مبمغ عممي منغير اختمؼ فييـ فجرحو البعض كعدلو البعض اآلخر، كم
محاباة، فمعؿ مف قبح أمره أك حسنو تحامؿ عميو أك ماؿ إليو كذاكر لكؿ رجؿ منيـ مما 
ركاه ما يضعؼ مف أجمو، أك يمحقو بركايتو، كلو اسـ الضعؼ لحاجة الناس إلييا، القربو 

منيـ، كال عمى الناظر فيو كصنفتو عمي حركؼ المعجـ ليككف أسيؿ عمى مف طمب راكيا 
يبقى مف الركاة الذيف لـ أذكر ىـ إال مف ىك ثقة أك صدكؽ كاف كاف ينسب إلى ىكل كىك 

 فيو متاكؿ .
: كألبى أحمد بف عدل كتاب الكامؿ ، ىك أكمؿ  ِ/ ُقاؿ الذىبى فى ميزاف االعتداؿ  (ِ)

( : كصنؼ في ِٕٔالكتب كأجميا في ذلؾ ا.ىػ ، كقاؿ السيمى فى تاريخ جرجاف )ص: 
الدارقطني  رفة ضعفاء المحدثيف كتابا مقدار ستيف جزءا سماه الكامؿ سألت أبا الحسفمع

أف يصنؼ كتابا في ضعفاء المحدثيف فقاؿ لي أليس عندؾ كتاب بف عدم فقمت نعـ قاؿ 
 فيو كفاية ال يزاد عميو .. ككاف أبك أحمد بف عدل حافظا متقنا لـ يكف في زمانو مثمو .
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ُْْٓ 

مف   -فى كتابو " الكامؿ فى ضعفاء الرجاؿ " أل فى عدـ ذكره لو  -كتبعو 
،  (ُ)ألؼ كتاباى جمع فيو بيف المعدليف كالمجرحيف كالذىبى فى ميزاف االعتداؿ

كغيرىما ، فمـ يذكره أحد منيـ ، ككذلؾ لـ   (ِ)كابف حجر فى لساف الميزاف 
 يذكره أحد ممف ألؼ فى الضعفاء عامة .
كالذل  -الرحمف الجرجانى راكل الحديث بعد كؿ ىذا أقكؿ : اف سيؿ بف عبد 

لـ يذكر فيو أحد جرحان كال تعديبل سكاء مف اىؿ بمده اك  -ىك بخبلؼ الرازل 
غيرىـ ، كليس لو راك اال الييثـ بف ايكب الطالقانى ، فالظاىر انو 

 ، كالمجيكؿ ال يحتمؿ اف يتفرد بمثؿ ىذا االسناد كاهلل أعمـ . (ّ)مجيكؿ

                                                           

( : كفيو مف تكمـ فيو مع ثقتو كجبللتو بأدنى ِ/ ُاف االعتداؿ )قاؿ الذىبى فى ميز ( ُ)
ليف، كبأقؿ تجريح، فمكال أف ابف عدل أك غيره مف مؤلفى كتب الجرح ذكركا ذلؾ الشخص 
لما ذكرتو لثقتو، كلـ أر مف الرأل أف أحذؼ اسـ أحد ممف لو ذكر بتمييف ما في كتب 

  أني ذكرتو لضعؼ فيو عندل .األئمة المذككريف خكفان مف أف يتعقب عمٌي ال
:ثـ ألؼ الحفاظ في أسماء المجركحيف كتبا كثيرة  ّ/ُقاؿ ابف حجر فى لساف الميزاف (ِ)

كؿ منيـ عمى مبمغ عممو كمقدار ما كصؿ اليو اجتياده كمف اجمع ما كقفت عميو في ذلؾ 
عمى كجيو كتاب الميزاف الذم الفو الحافظ أبك عبد اهلل الذىبي كقد كنت أردت نسخو 

فطاؿ عمي فرأيت اف احذؼ منو أسماء مف اخرج لو األئمة الستة في كتبيـ أك بعضيـ 
 فمما ظير لي ذلؾ استخرت اهلل تعالى ككتبت منو ما ليس في تيذيب الكماؿ ... .

( بقكلو: ٖٗ-ٖٖالمجيكؿ عرفو الخطيب البغدادل فى الكفاية في عمـ الركاية  )ص: (ّ)
ـٍ ييٍشتىيىري ًبطىمىًب اٍلًعٍمـً ًفي نىٍفًسًو ، كىالى عىرىفىوي اٍلمىٍجييكؿي ًعٍندى أى  ًديًث : ىيكى كيؿُّ مىٍف لى اًب اٍلحى ٍصحى

يىا ًديثيوي ًإالَّ ًمٍف ًجيىًة رىاك كىاًحدو ... كىأىقىؿُّ مىا تىٍرتىًفعي ًبًو اٍلجى ـٍ ييٍعرىٍؼ حى مىٍف لى == لىةي اٍلعيمىمىاءي ًبًو ، كى
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شاصٖ ،ادلشٕٓس تانسُذٖ تٍ ذ انشمحٍ انانصاَٗ : سٓم تٍ عث
 .عثذٔيّ

، كبنى تحسينو  لحديث  (ُ)كىذا ما رجحو االلبانى فى السمسمة الصحيحة 
ابى ىريرة عميو جازمان بذلؾ ، كىك اجتياد ال أستطيع قبكلو مطمقان أك رده 

 مطمقان ، بؿ أقكؿ يحتمؿ الصكاب كالخطأ لما يأتى :
شيخو يحتمؿ الصكاب : الف سيؿ بف عبد الرحمف الرازل مف ىذه الطبقة ، ك  

كتمميذه فى  مطرؼ" مف طبقة شيكخو ، بف "محمدفى ركايتو ليذا الحديث 
السممى" مف طبقة تبلميذه ، كاليؾ  أيكب بف الييثـركاية ىذا الحديث ىك "

 بياف ذلؾ :

كركل عف عممائيما ، كما "السندل بف عبدكية " رحؿ الى المدينة كالعراؽ 
ذكر ابف حباف فى الثقات ، كالسمعانى فى االنساب ، كابف حجر فى لساف 

 .(ّ)بالكفيات ىالكافكما نقؿ الصفدل فى  بعد المائتيف ىٌ تكفك  ، (ِ)الميزاف

  بف مطرؼ بف كالذل ركل عنو سيؿ بف عبد الرحمف ىذا الحديث ىك : محمد
 . (ْ)المتكفى بعد الستيف كمئة،  المدنى غساف أبك مطرؼ بف داكد

                                                           

ـي أىٍف يىٍرًكمى عىًف == ٍك اًعدنا ًمفى اٍلمىٍشييكًريفى ًباٍلًعٍمـً ... ًإالَّ أىنَّوي الى يىٍثبيتي لىوي حي ًؿ اٍثنىاًف فىصى الرَّجي
ٍنوي .   اٍلعىدىالىًة ًبًركىايىًتًيمىا عى

 .ّْٔ/  ّ" ُّْٓحديث "(ُ)
 . ُُٔ/ّ، لساف الميزاف  ُٔٓ/ِ، االنساب  َّْ/ ٖالثقات(2)
(ّ)(ُٓ/ِٗٔ.) 
 .َُٓٓتقدـ ذكر مصادر ترجمتو صػ  (4)
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ُْٓٔ 

 . (ِ()ُ)كحدث بيا ، كنزؿ عسقبلف الشاـ قدـ بغداد قاؿ المزل : 
 قمت : كىك مف طبقة شيكخو ، كمف اىؿ المدينة ، كنزؿ بغداد .

السممى أبك ًعٍمراف  أيكب بف كأما الراكل عنو فى الحديث فيك : الييثـ  
، كىك مف طبقة (ّ)كمئتيف  كثبلثيف ثماف سنة بالطالقاف المتكفى ىُّ الطَّاٍلقىانً 

بيف مرك الركذ  التىاف " قى الٍ " طى تبلميذه ، كمف بمد مجاكر لبمده ، فبمدتو اما 
، كيقاؿ  عند قزكيف التىكالية الاف " قى الٍ " طى اما  ، ك  الجباؿ ىكبمخ مما يم

  . (ْ): طالقاف خراساف كلىلؤل 

                                                           

عسقبلف: بفتح العيف كالميممة كسككف السيف كفتح القاؼ، ىذه لمكضعيف،أحدىما إلى بمدة مف (1)
مما يمى حد مصر يقاؿ ليا :عسقبلف الشاـ ، كالثانى إلى محمة ببمخ يقاؿ ليا  ببلد الساحؿ

 . َُٗ/ْعسقبلف . األنساب 
 (.َْٕ/ ِٔتيذيب الكماؿ )(2)
 .َُٓٓ(تقدـ ذكر مصادر ترجمتو صػ ّ)
خراساف : بضـ الخاء كفتح الراء كالسيف ، ىى ببلد كبيرة كاسعة، أكؿ حدكدىا مما يمي (ْ)

العراؽ أزاذكار قصبة جكيف كبييؽ، كآخر حدكدىا مما يمي اليند طخارستاف كغزنة 
مف  كسجستاف ككرماف، كليس ذلؾ منيا إنما ىك أطراؼ حدكدىا، كتشتمؿ عمى أٌميات

الببلد منيا نيسابكر كىراة كمرك، كىي كانت قصبتيا، كبمخ كطالقاف كنسا كأبيكرد 
كسرخس كما يتخمؿ ذلؾ مف المدف التي دكف نير جيحكف، كقد فتحت أكثر ىذه الببلد 

 .َّٓ/ِمعجـ البمداف ،ّّٕ/ِعنكة كصمحا . األنساب لمسمعاني 
ف حدكد دكلة إيراف الجنكبية قمت : كىى اآلف مرسكمة عمى الخرائط الجغرافية ضم 

الشرقية كىى عمى الخريطة إنما تمثؿ جزءان مف ببلد خرساف القديمة ، كقد دخؿ مكاضع 
 ==مف خراساف القديمة فى حدكد دكلة أفغانستاف كمكاضع أخرل فى حدكد الجميكريات
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 .(ُ) طالقاف قزكيف : كالثانية

كلـ يتبيف لى إلى أييما ينتسب الييثـ بف أيكب السممى ، كسكاء كاف مف    
طالقاف خراساف أك طالقاف قزكيف فكبلىما قريبتاف مف الرل فبل يبعد أف 
يذىب الييثـ بف ايكب الى السندل بف عبدكية ليسمع منو بالرل ، اك بقزكيف 

 اف .،ال سيما اف السندل بف عبدكية كاف عمى قضاء قزكيف كىمذ

كال يعترض عمى اجتياد االلبانى بعدـ ذكر مف ترجـ لمسندل بف عبدكية     
 السممى" مف تبلميذه . أيكب بف مطرؼ" مف شيكخو ، ك"الييثـ بف "محمد

الجرح ى ف ألف الغالب عمى المؤلفات التى يترجـ أصحابيا لمركاة سكاء كانت
يـ يذكركف أىـ شيكخ أكغير ذلؾ أن ،كالطبقات،أكالتراجـر،أكالسي،أكالتعديؿ

كاإلحاطة  ىالتقص جتيدكا فىلـ يى الراكل كأىـ تبلميذه كال يستقصكف فى ذلؾ،ك 
 (ِ)اال فى مؤلفات قميمة مثؿ ما ألؼ عمى رجاؿ الكتب الستة  مشيكخ كالتبلميذل

                                                           

رىا السكفيتية التى انفصمت أخران عف ركسيا السكقيتية. انظر معجـ األمكنة الكراد ذك==
 .   َِٗفى صحيح البخارل لسعد بف جنيدؿ صػ 

( ، ِٗٔ/ ِ( ، المباب في تيذيب األنساب البف االثير)ِٗ/ ْ(األنساب لمسمعاني )ُ)
 ( .ّٓلب المباب في تحرير األنساب لمسيكطى)صػ 

الذل ييتـ باستقصاء شيكخ كتبلميذ ركاة الكتب الستة كعميو المعكؿ في استيعاب ذلؾ  (2)
 ىػ .ِْٕ"تيذيب الكماؿ فى أسماء الرجاؿ" البى الحجاج المزل ت كتاب  
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ُْٖٓ 

كذلؾ لتعذر استيعاب كؿ شيكخ الراكل ككؿ ،  (ُ)المؤلفات الخاصة بالشيكخ أك
 . ه تبلميذ

كاف لـ يذكر الشيخ اك التمميذ فى ترجمة الراكل فيناؾ قرائف يمكف مف  
خبلليا اف نحكـ عمى ىذا الشيخ بانو شيخو ، كالتمميذ بأنو تمميذه مثؿ 
الطبقة كالبمد ، أعنى ىؿ ىذا الشيخ مف طبقة شيكخو ، اك ىؿ ىذا البمد 

 يمكف اف يمتقيا فيو . 

بأنو كيؼ يترجـ لو السيمى فى كتابو كال يعترض ايضان عمى اجتياد االلبانى 
قد ينسب الى الخاص بأىؿ جرجاف كىك مف اىؿ الرل ، الف الراكل اك العالـ 

 .  (ِ)بيا  كثر مقامواكثر مف بمد النو نزؿ ىذه البمدة اك 

                                                           

مثؿ المؤلفات فى شيكخ العمماء عامة ، مثؿ : معجـ شيكخ الصدفي  لمقاضي عياض  (1)
 ( .َُّ، ذكره فى كتاب الغنية )ص: 

كمثؿ المؤلفات فى شيكخيـ فى كتبيـ خاصة ، كالمؤلفات فى شيكخ البخارل فى الصحيح 
مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارل مف مشايخو الذيف ذكرىـ في مثؿ : أسامي 

 ىػ .ّٓٔجامعو الصحيح  البف عدل ت 
اكالمؤلفات فى شيكخ البخارل كمسمـ  فى الصحيحيف مثؿ:المعمـ بشيكخ البخارل كمسمـ 

مىفيكف ت  ىػ .ّٔٔالبف خى
اء شيكخ االئمة اك فى شيكخ اصحاب الكتب الستة مثؿ : المعجـ المشتمؿ عمى ذكر اسم 

 ىػ ، كغير ذلؾ .ُٕٓالنيٍبؿ  البف عساكر ت 
ٍعًرفىةي أىٍكطىاًف  َْٓقاؿ ابف الصبلح فى مقدمتو صػ (ِ) اًمسي كىالسّْتُّيفى : مى .تحت النٍَّكعي اٍلخى

مىٍف كىافى ًمفى النَّاًقمىًة ًمٍف بىمىدو ًإلىى بىمىدو  كىأىرىادى اٍلجى  ،...كى ـٍ بيٍمدىاًنًي كىاًة كى == ٍمعى بىٍينىييمىا ًفي الرُّ
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ُْٓٗ 

ىذا مف ناحية ، كمف ناحية اخرل فاف مف عادة مف يصنؼ فى تاريخ بمد    
تاريخ مدينة السبلـ كخبر بنائيا كذكر كبراء نزاليا كذكر  معيف كالخطيب فى "

تاريخ " ، المشيكر بتاريخ بغداد ، كابف عساكر فى "كاردييا كتسمية عممائيا
مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف حميا مف االماثؿ أك اجتاز بنكاحييا 

،  " ، كغيرىما اف يترجـ الىمو كلمف دخمو مف غير اىمومف كاردييا كأىميا
 . (ُ)كقد صرح بذلؾ فى كتابو تاريخ جرجافكىذا ما فعمو السيمى فى 

كقد ترجـ " لسيؿ بف عبد الرحمف الرازل" السخاكل فى "التحفة المطيفة       
عمى ساكنيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ كالتحية فى تاريخ المدينة الشريفة" 

لمدينة مع احتماؿ ككتبتو ىنا لظف أنو أقاـ با:  ، كقاؿ عقب ترجمتوكاإلكراـ 
  .(ِ)عدمو

كالذل يزيد عمى ذلؾ اف الرحمة مف الرل الى جرجاف ، اك العكس سيمة   
، كليست كاحدة فى   (ّ)جدان ، فيما بمدتاف متجاكرتاف يتبعاف اآلف إيراف 

                                                           

مىى الثَّاًني كىًممى == سىفه أىٍف ييٍدًخؿى عى حى ًؿ ثيَـّ ًبالثَّاًني اٍلميٍنتىًقًؿ ًإلىٍيًو كى ةى  " ااًلٍنًتسىاًب فىٍميىٍبدىٍأ ًباأٍلىكَّ
فه اٍلًمٍصًرمُّ ثيَـّ  "،فىييقىاؿي ًفي النَّاًقمىًة ًمٍف ًمٍصرى ًإلىى ًدمىٍشؽى مىثىبلن : فيبلى  الدّْمىٍشًقيُّ اىػ.ثيَـّ

 . َّ(، كسبؽ ذكر نص كبلمو صػ ٖٓتاريخ جرجاف )صػ (ُ)
  (.ِْٗ/ ُالتحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )(ِ)
اما الرل : بفتح أكلػو كتشديد ثانيو ، مدينة مشيكرة مف أميات الببلد كأعبلـ المدف ، ( ّ)

لى قزكيف سبعة عشر كثيرة الفكاكو كالخيرات ، بينيا كبيف نيسابكر  مائة كستكف فرسخان كا 
 ==. ُُٕػ  ُُٔ/ّفرسخان ، كالرل قرل كبار كؿ كاحدة أكبر مف مدينة . معجـ البمداف 
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أقصى الشرؽ كالثانية فى اقصى الغرب حتى يستحيؿ ذىاب أحد مف ىذه الى 
اف تجد كاحدان منيـ لـ يرحؿ الى اقصى  ، ناىيؾ أف عمماء الحديث قؿ ذاؾ

  الببلد فضبلن عما جاكره منيا .

اقصد اجتياد االلبانى اف ىذا  -كأما عف احتماؿ الخطأ فى اجتياد الشيخ    
 -الراكل ىك سيؿ بف عبد الرحمف الرازل المشيكر بالسندل بف عبدكيو 

                                                           

قمت : كىى اليـك تسمى طيراف عاصمة إيراف الحالية كما ذكر الدكتكر يحيى الشامى ==
رية مف قرل بقكلػو: إف طيراف كانت فى األصؿ ق ِِٕفى مكسكعة المدف العربية صػ 

الرل بؿ قؿ إف طيراف اليـك ىى مدينة الرل نفسيا تمؾ المدينة التى كانت مف اميات 
 الببلد كأعبلـ المدف .

ىػ" ذكره ابف حجرفى ُّٖقمت : كليا تاريخ يسمى "تاريخ الرل" البى الحسف بف بابكيو "ت
 .  َُٗ-َُٖ/ ِ؛ كالداككدل فى طبقات المفسريف َْٕ/ ٗتيذيب التيذيب 

ىػ  تاريخ الرل ايضان ، ذكره حاجى  ُِْكألبى سعد اآلبي منصكر بف الحسيف الرازل ت 
 ( .ِٓٗ/ ُخميفة فى كشؼ الظنكف )

: جرجاف : بالضـ  ُُٗ/ِكاما جرجاف فقد قاؿ عنيا ياقكت الحمكل في معجـ البمداف
كآخره نكف ، مدينة مشيكرة بيف طبرستاف كخراساف ، فبعض يعدىا مف ىذه ، كبعض 

عدىا مف ىذه ، كقيؿ إف أكؿ مف أحدث بناءىا يزيد بف الميمب بف أبى صفرة ، كقد خرج ي
منيا خمؽ مف األدباء كالعمماء كالفقياء كالمحدثيف ، كليا تاريخ ألفو حمزة بف يزيد 
السيمى ، كليس بالمشرؽ بعد أف تجاكز العراؽ مدينة أجمع كال أظير حسنان مف جرجاف 

 عمى مقدارىا ... .
: كىى اآلف بنفس االسـ مدينة تابعة لمجميكرية اإليرانية تقع بيف شاىركد كبندر قمت 

شاه الكاقعة عمى بحر قزكيف . انظر مكسكعة المدف العربية كاالسبلمية لمدكتكر يحيى 
 .   ِِٔالشامى صػ 
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ر معركؼ فيك: اف سيؿ بف عبدالرحمف المعركؼ بالسندل بف عبدكيو مشيك 
عند اىؿ الحديث ، كمثمو ال يخفى عمى السيمى ، بؿ قد عرفو كركل لو 

ٍيو السَّنىًدمُّ " كلقبو"أىبيك اٍليىٍيثىـً حديثان ذكره فيو بكنيتو " ٍبدىكى "، كما تميز بو ٍبفي عى
 .                         (ُ)مف ككنو كاف عمى قضاء ىمذاف كقزكيف

ىذا مف ناحيو ، كمف ناحية اخرل : فاف السيمى لما ذكره لـ يذكر لقبو اك   
كنيتو اك ماتميز بو مف ككنو كاف عمى قضاء قزكيف كىمذاف كما يذكر كؿ 

، بؿ ترؾ اىـ شئ كىك نسبتو الى بمده "الرل" ،  (ِ)مف يترجـ لو اكيسميو
                                                           

اًفظي أىٍخبىرىنى  ّٖٓتاريخ جرجاف صػ (ُ) نىا أىبيك أىٍحمىد ٍبف عىًدم  اٍلحى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبف قاؿ: أىٍخبىرى ا عى
كؼو أىخٍ  مَّدي ٍبفي ًزيىاًد ٍبًف مىٍعري دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو ميحى افى حى ٍرجى ًمٌي ٍبف زيىىٍيرو أىبيك سىًعيدو ًبجي مَّد ٍبف عى نىا ميحى بىرى

قىٍزًكيفى أىٍخبىرىنىا عى  ٍيًو اٍلقىاًضي ًبيىمىذىافى كى ٍبدىكى ٍف أىبيك اٍليىٍيثىـً السَّنىًدمُّ ٍبفي عى ك ٍبفي أىًبي قىٍيسو عى ٍمري
ٍبًد المًَّو عىفً النًَّبيّْ  اًبًر ٍبًف عى ًد ٍبًف اٍلميٍنكىًدًر عىٍف جى مَّ ـى ميحى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى : "أىٍنتى  صى

." مىاليؾى ألىًبيؾى  كى
ارىاًت باب) وقمت : كالحديث اخرجو ابف ماج ًؿ ًمٍف مى ْٔكتاب التّْجى لىًدًه حديث ( مىا ًلمرَّجي اًؿ كى

(  ، كفى شرح معاني ِٕٕ/  ْ، كالطحاكل فى شرح مشكؿ اآلثار ) ُّّ" صػ،ِّٕٗ"
سناده صحيح عمى شرط البخارل كما قاؿ البكصيرل في مصباح ُٖٓ/  ْاآلثار ) ( ، كا 

( كقاؿ : ركاه ابف ُِٖ/  ْ( ، كاكرده الييثمى فى مجمع الزكائد )ّٕ/  ّالزجاجة )
اه الطبراني في األكسط كرجالو رجاؿ الصحيح خبل شيخ الطبرانى ماجة باختصار . رك 

 حبكش بف رزؽ اهلل كلـ يضعفو أحد.
كلمحديث شكاىد كثيرة منيا عف عبد اهلل بف عمرك كعائشة كابف مسعكد كعمر كسمرة 

 كعبد اهلل بف عمر رضى اهلل عنيـ .
مف ترجمكا لو فسيأتى ذكر كبلميـ ، كذكر الكتب التى ترجمكا لو فييا عند الترجمة  اما(ِ)

 ==لو .
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لى الرل فقاؿ فذكر انو جرجانى فقط ، كلك كاف السندل بف عبدكيو لنسبو ا
، كمنيـ السيمى فى  (ُ)"الرازل الجرجانى" ، كىذا ما يفعمو العمماء فى كتبيـ

تاريخ جرجاف ، فيك ينبو عمى مف كاف أصمو مف جرجاف ، أك مف كاف مف 
 .(ِ)غير أىميا كاستكطنيا

ىذا باالضافة الى أننى لـ أجد احدان ممف ترجـ لسيؿ بف عبد الرحمف الرازل     
رجاف مع استقصائيـ فى الببلد التى ينسب إلييا كما سياتى عند            نسبو الى ج
لكف كما قمت كأقكؿ : اجتياد الشيخ االلبانى يمكف اف يككف ،  ترجمتو 

 مصيبان فيو ، كأف يككف مخطئان ، كالعمـ عند اهلل عز كجؿ .
ليؾ ترجمة سيؿ بف عبد الرحمف الرازل كمعرفة أقكاؿ العمماء ف     :  يوكا 

                                                           

كاما مف ذكر ذلؾ عرضان عند ترجمة غيره فمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ : المزل فى تيذيب  ==
أبك أحمد الككفى  ( فى ترجمة : القاسـ بف الحكـ بف كثير بف جندبّْٓ/ِّالكماؿ )

قىاؿ أبك شجاع شيركيو بف شيردار الديممي اليمذاني : كلي  قاضي ىمذاف ... قاؿ : كى
القضاء عمينا أياـ الرشيد ، ككاف قاضي ىمذاف إلى أف مات بيا ، كأعقب كىك أكؿ مف 
 تفرد بقضاء ىمذاف ، ككاف قبؿ ذلؾ عمى ىمذاف كعمى قزكيف السندل بف عبدكيو الرازل .

 .ّٖ-ّٕ راجع ما ذكرتو صػ (ُ)
اًنيٌ : أبك زرعة أىٍحمىد بٍ ُٔتاريخ جرجاف صػكقكلو في (ِ) ٍرجى كقكلو ،  ف حميد الصيدالني اٍلجي

اف : أىٍحمىد ٍبف أى  ْٔصػ  ٍرجى ة : أىٍحمىد ٍبف سمم ٓٔكقكلو صػ ، ًبي ركح البغدادم سكف جي
اف  ٍرجى افى ٔٔكقكلو صػ ، ٍبف عمرك الككفي سكف جي ٍرجى :أىٍحمىد ٍبف ىاركف اآلممي حدث ًبجي

: أىٍحمىد ٍبف يحيى ٍبف ترؾ القكمسي  َٕكقكلو صػ ، ع كستيف كمائتيف ًفي سنة تس
اف . ٍرجى  ّٖ، صػ  ِٖ، صػ  ُٖ، صػ  ِٕكغير ذلؾ مف االمثمة  كراجع  صػ ، سكف جي

 كغير ذلؾ . ُٗ، صػ  ٖٖ، صػ  ٖٔ، صػ 
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ٍبدكيو لُّ دً نٍ السً  ىك :  يمقب سيؿ ، ك  (ْ)ىكً ىى الدى  (ّ) الذيٍىًمىٌ  لٌ الرَّازً  ٍبفي عى
ٍبًد  لٌ السٍّْندً  : كقيؿ ، عبدكيو بف سيؿ كيقاؿ ، كأبكه بعبدكيو (ٓ)لبالسند ٍبفي عى
بًّْو   . (ٕ)الكىٍمًبىأىبيك اٍليىٍيثىـً  ، ككنيتو(ٔ)، كيمقب أيضان سندانة رى

                                                           

الكندل : بكسر الكاؼ كسككف النكف كفى آخرىا الداؿ الميممة ، ىذه النسبة الى كندة (1)
 . َُْ/ٓكىى قبيمة مشيكرة مف اليمف  . األنساب لمسمعانى  ،
الرازل : بفتح الراء كالزال المكسكرة بعد األلؼ ، ىذه النسبة إلى الرل كىى بمدة كبيرة (2)

مف ببلد الديمـ بيف قكمس كالجباؿ كألحقكا الزال فى النسبة تخفيفان ، ألف النسبة عمى 
 . ِّ/ّالياء مما يشكؿ كيثقؿ عمى المساف لفتحة الراء. أنساب السمعانى

مة كسككف الياء كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى قبيمة الذىمي: بضـ الذاؿ المعج(3)
لى ذىؿ بف شيباف . األنساب لمسمعانى )  (.ُٖ/ ّمعركفة كىك ذىؿ بف ثعمبة، كا 

الدىكي: بفتح الميممة كالياء كفي آخرىا الكاؼ، ىذه النسبة إلى دىؾ )كىي إحدل قرل (4)
 ِؿ الرل . األنساب لمسمعانى)الرل(، كالمشيكر بيا السندم ابف عبدكيو الدىكى، مف أى

 (.ُٗٓ/  ُ( ، المباب في تيذيب األنساب البف االثير)ُٔٓ/ 
-ٕٕىػ فى األنساب المتفقة )صػ َٕٓقاؿ ابك الفضؿ محمد بف طاىر المقدسى ت  (5)

( : الٌسٍندل كالٌسٍندل كالٌسٍندل كالٌسٍندل األكؿ: منسكب إلى السند... الثانى : أسماء ٖٕ
ثيف ... الثالث : لقب سيؿ بف عبد الرحمف المعركؼ بالسندل ابف جماعة مف المحدٌ 

ٍبدىكٍيو الرازل ... الرابع : منسكب إلى الٌسندل بف شاىؾ ... .  عى
:"سندانة" ىك سيؿ بف عبد ّٖٕ/ُ( قاؿ ابف حجر فى نزىة األلباب في األلقاب ٔ)

 الرحمف الرازل 
لراكل،كاليؾ نص كبلميـ :قاؿ الخطيب ( كؿ ىذه الكنى كااللقاب ذكرىا العمماء ليذا إ)

== : ذكر سيؿ بف عبدكيو  ُّٔ-ُّْ/ِالبغدادل فى مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ 
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كالتعديؿ فى مكضعيف مف كتابو : االكؿ :  ذكره ابف ابى حاتـ فى الجرح   
 لبف عبدكيو الراز  لسيؿ بف عبد الرحمف المعركؼ بالسندفى سيؿ كقاؿ:

ر بف كجري زىير بف معاكية كشريؾ كمندؿ: ركل عف  ، الييثـ ىيكنى بأب
رافع كحجاج بف حمزة كأبك عبد اهلل  عمرك بف:  ركل عنو، حاـز كغيرىـ 

 ،  كمحمد بف عمار كغيرىـ ىالطيران

أعمـ بالحديث  ل: لـ أر بالر  سمعت أبا الكليد يقكؿ،  يقكؿ ذلؾ ىسمعت أب
 ىسئؿ أبل ، السند ىمف رجميف يحيى بف الضريس كمف زائد األصبع يعن

 .(ُ): شيخ عنو فقاؿ
كاسمو سيؿ  لبف عبدكيو الراز  لسند كالمكضع الثانى : فى سندل كقاؿ :   

 ، ككاف ىكيقاؿ سيؿ بف عبدكيو ككنيتو أبك الييثـ الكمب،  بف عبد الرحمف

                                                           

الرازل ... كىك السندل بف عبدكيو الذل ركل عنو محمد بف عمار بف الحارث الرازل ==
 ... ىك سيؿ بف عبدكيو السندل الذل ركل عنو محمد بف حماد الطيرانى ... كىك سيؿ

 بف عبد الرحمف ... .اىػ باختصار 
( : سيؿ َّٖكقاؿ ابف الجكزل فى تمقيح فيـك أىؿ األثر فى عيكف التاريخ كالسير )صػ 

ابف عبدكيو الرازل ركل عنو أبك مسعكد أحمد بف الفرات كىك السندل ابف عبدكيو الذم 
ركل عنو محمد بف عمار الرازم كىك سيؿ بف عبدكيو السندل الذل ركل عنو محمد بف 

 بد الرحمف أبك الييثـ الرازل ركل عنو الطيرانى أيضا .حماد الطيرانى كىك سيؿ بف ع
 . َُِ/  ْ(الجرح كالتعديؿُ)
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 كيقكؿ : كرأيتو ذلؾ يقكؿ أبى سمعت ...(ِ)كقزكيف (ُ)ىمذاف عمى قاضيان 
 أبا أبى سمعت كبلمو ، نا كسمعت عنو اكتب كلـ (ّ) كالمحية الرأس مخضكب
 قاضيكـ مف رجميف مف بالحديث أر بالرل أعمـ لـ :يقكؿ  الطيالسى الكليد
 .(ٓ)عبدكيو  السندل ابف االصبع الزائد ، كمف (ْ)الضريس بف يحيى

 أبى  بف ايركل عف  لمف أىؿ الر :  كقاؿ فى الثقات حباف ابف كذكره   
                                                           

ىمذاف : بالياء كالميـ المفتكحتيف كالذاؿ المنقكطة بعدىما، مدينة بالجباؿ مشيكرة ، (ُ)
كىى مف أحسف الببلد كأنزىيا كأطيبيا كأرفييا ،كمنيا جماعة مف العمماء كاألئمة 

 . َُْ/ٓ،معجـ البمداف ْٗٔ/ٓصى .أنساب السمعانى المحدثيف عالـ ال يح
قمت:كىى اآلف مدينة إيرانية فى الطرؼ الشمالى الغربى مف جباؿ زارغكث مف الشرؽ مف 

     .ِٖٖكرمنشاه كالغرب مف مدينة قـ. انظر مكسكعة المدف العربية صػ 
قزكيف : بفتح القاؼ كسككف الزال، إحدل المدائف المعركفة بأصبياف كيقاؿ ليا باب  (ِ)

 .ّْٗ/ْالجنة . أنساب السمعانى 
بي بو ( 3) بي بو ًمف ًحنَّاءو ككىتىـو كنحكه كفي الصحاًح الًخضابي ما ييٍختىضى الًخضابي ما ييٍخضى

بى الشيءى يىٍخًضبيو خىضٍ  ب بالحنَّاًء كنحكه كخىضى ٍفرةو كاٍختىضى ٍمرىةو أىك صي بىو غيَّر لٍكنىو بحي بان كخىضَّ
   ( .ّٕٓ/ ُأىك غيرًىما . لساف العرب )

، أبك زكريا الرازم قاضى الرل ، ركل لو مسمـ الضريس بف يسار البجمي  يحيى بف(4)
كالترمذل ،قاؿ ابف معيف : كاف كيسان ثقة ، كقاؿ أبك حاتـ : سمعت عثماف بف أبي شيبة 

معجبان بيحيى ابف الضريس كاثنى عميو عثماف ، كقاؿ النسائى :ليس بو  يقكؿ كاف جرير
بأس، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ربما خمط ، كقاؿ الذىبى : ثقة قاؿ إبراىيـ بف 

، ّّٖ/ ُّمكسى : منو تعممنا الحديث ، مات سنة ثبلث كمائتيف . تيذيب الكماؿ 
 .َِْ/ ُُ، تيذيب التيذيب ّٖٔ/ ِالكاشؼ

 ( .ُّٗ-ُّٖ/  ْالجرح كالتعديؿ )(ٓ)
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ُٓٓٔ 

 ىحماد الطيرانركل عنو محمد بف ، أكيس كأىؿ المدينة كأىؿ العراؽ 
 .(ُ)يغرب

سىٍيًف الدّْمىٍشقً كقاؿ     ـى بًف الحي مًَّد بًف ًإٍبرىاًىٍي  ىٌ أىبيك القىاًسـً الحيسىٍيفي بفي ميحى
ٍبًد الرٍَّحمىفً ...  : ىػْٗٓى تالًحنَّائً   .(ِ) شىٍيخه ًعٍندىنىا أىبيك اٍليىٍيثىـً سىٍيؿي ٍبفي عى

األنساب ىػ فى َٕٓالفضؿ محمد بف طاىر المقدسى ت كقاؿ أبك    
ككاف مف عمماء أىؿ  : ... األنساب ىػ فىِٔٓ، كالسمعانى ت المتفقة

مع ىالحديث ككاف قاض  . (ّ) ا لوتىمذاف كقزكيف كىك أٌكؿ مف جي

 لكرك  ، رآه أبك حاتـ كسمع كبلمو : ... تاريخ اإلسبلـكقاؿ الذىبى فى    
بف عبدكية  لأعمـ مف السند لٌ : مىا رأيت بالر  قاؿ ىأٌف أبا الكليد الطيالس
 . (ْ)ابف ثابت  ءجز  ىقع حديثو بعٌمك فً ك  قمت : ، كمف يحيى الضريس

 .(ٓ)بعد المائتيف ىٌ كتكف: ...  بالكفيات ىالكافىػ فى ْٕٔكقاؿ الصفدل ت

                                                           

 ( .َّْ/ ٖ()الثقات " )ُ)
 ( .َُُُ/ ِ(فكائد الحنائى "الحنائيات" )ِ)
 (.ُِّ/  ّ، األنساب ) ٖٕ(األنساب المتفقة صػ ّ)
(ْ( )ُْ  /ُٖٔ) 
( ، كانظر ترجمتو ايضا فى : التدكيف في أخبار قزكيف ألبي القاسـ الرافعى ِٔٗ/ُٓ)(ٓ)
لمذىبى  ،المقتنى في سرد الكنىُٗٓ/ُثير تيذيب األنساب البف اال المباب في  ، ِٔ/ّ
،التحفة المطيفة في تاريخ َُٗ/ٓ( ، تكضيح المشتبو البف ناصر الديف ُُّ/ ِ)

 ِْٗ/ ُالمدينة الشريفة لمسخاكل
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ُٕٓٓ 

 .  (ُ)صحيحو فى عكانة أبك لو الميزاف : كاخرج فى لساف حجر كقاؿ ابف 

نىفً كاكرده   الثقات فى كتابو " ىػٕٖٗى ت زيف الديف قاسـ بف قيٍطميكبيغىا الحى
 . (ِ) "ممف لـ يقع في الكتب الستة

الرحمف الرازل اال كؿ ثناء ، كليس فيو ما  عبد بف قمت : ليس فى سيؿ   
، فأقؿ احكالو اف يككف صدكؽ حسف الحديث ، بؿ يمكف أف  (ّ)يجرح بو
 أعمى مف ذلؾ لما يأتى :يككف 

                                                           

. كالمكضع الذل اخرج لو فيو ابك عكانة فى صحيحو ىك  (ُٓٗ / ْلساف الميزاف) (1)
االٍسًتٍسقىاء ، ًزيىادىاته ًفي االٍسًتٍسقىاًء ما لـ يخرجو مسمـ رحمو اهلل فى كتابو ًكتىاب فى : 
 . َٗ/ّ َِِّحديث 

 . َُٓ-ُْٗ/ٓالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ِ)
اما قكؿ ابى حاتـ فيو "شيخ " فيك ممف عنده تعنت ، كلذا فيك معدكد مف المتشدديف  (ّ)

ف كاف مف ألفاظ ا لتعديؿ عند عمماء النقد ، إال أنو مف أدناىا ، كاليؾ ترتيبو كىذا المفظ كا 
: ... ككجدت االلفاظ ّٕ/ِعند ابى حاتـ رحمو اهلل : قاؿ أبك محمد فى الجرح كالتعديؿ 

ذا  قيؿ لمكاحد إنو ثقة أك متقف ثبت فيك ممف  في الجرح كالتعديؿ عمى مراتب شتى كا 
ذا قيؿ لو  صدكؽ أك محمو ا لصدؽ اكال بأس بو فيك ممف يكتب حديثو يحتج بحديثو ، كا 

ذا قيؿ شيخ فيك بالمنزلة الثالثة يكتب حديثو كينظر فيو  كينظر فيو كىى المنزلة الثانية، كا 
ذا قيؿ صالح الحديث فانو يكتب حديثو لبلعتبار...   اال انو دكف الثانية، كا 
( : كلـ ْ-ّ/ ُكبيف الذىبى معناىا فى مكاضع مف كتبو فقاؿ فى مقدمة الميزاف )

أتعرض لذكر مف قيؿ فيو : محمو الصدؽ، كال مف قيؿ فيو : ال بأس بو، كال مف قيؿ : ىك 
صالح الحديث ، أك يكتب حديثو ، أك ىك شيخ ، فإف ىذا كشبيو يدؿ عمى عدـ الضعؼ 

 == المطمؽ .
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ُٖٓٓ 

الطيالسى : بانو لـ ير بالرل أعمـ  الكليد النقاد كأبى شيادة كبار -ُ   
بالحديث منو كمف يحيى بف الضريس ،كشيادة ابف القيسرانى كالسمعانى 

 بانو مف عمماء الحديث.

 .(ُ)ايراد ابف قطمكبغا لو فى ثقاتو -ِ 

                                                           

: لـ اذكر فيو مف قيؿ فيو: محمو الصدؽ ، ْ/ُكقاؿ فى مقدمة المغني فى الضعفاء ==
مف قيؿ فيو : يكتب حديثو ، كال مف ال بأس بو ، كال مف قيؿ فيو : ىك شيخ ، أك ىك كال 

 صالح الحديث فإف ىذا باب التعديؿ .
فيذه العبارة " شيخ "منزلتيا  فى مراتب التعديؿ انيا مف الفاظ التعديؿ الخفيؼ ، كال تدؿ 

: سألت أبى ِٗٔ/ٓعمى جرح ، كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ ابف أبى حاتـ فى الجرح كالتعديؿ 
عنو ػ يعنى :  عبد الرحمف بف عطاء المدينى ػ فقاؿ شيخ ، قمت : أدخمو البخارل فى 

 كتاب الضعفاء ؟ فقاؿ يحكؿ مف ىناؾ .
( ، ٕٔ-ٔٔ/  ُكراجع فى ذلؾ ايضا : مقدمة محمد عكامة عمى الكاشؼ لمذىبى )

 (.ِٕٔ-ِٓٔ/ُّ) ِٖٖٔسمسمة األحاديث الضعيفة لبللبانى عند كبلمو عمى حديث
صػ كاما قكؿ ابف حباف فيو " يغرب " فقد فسرىا شيخ االسبلـ ابف حجر فى مقدمة الفتح 

بقكلو فى ترجمة مقدـ بف محمد بف يحيى بف عطاء المقدمى:... كثقو أبك بكر  ْْٓ
البزار كالدارقطنى كابف حباف لكف لما ذكره في الثقات قاؿ يغرب كيخالؼ ، فيذا إف كاف 

 .كثر منو حكـ عمى حديثو  بالشذكذ
و ثقة ( : .. فمف صىحَّ عندم منيـ أنِٔٓ-ِٓٓ/ُبيف منيجو فيو بقكلو فى مقدمتو ) (ُ)

أدخمتو في ىذا الكتاب؛ ألنو يجكز « الفصؿ بيف النقمة»بالدالئؿ النيّْرة التي بينتييا في كتاب 
االحتجاج بخبره، كمف صح عندم منيـ أنو ضعيؼ بالبراىيف الكاضحة التي ذكرتيا في كتاب 

 يجكز ألنو ال«  الضعفاء»، لـ أذكره في ىذا الكتاب، لكني ذكرتو في كتاب «الفصؿ بيف النقمة»
 االحتجاج بخبره. 
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ُٓٓٗ 

كما ذكر شيخ  مسمـفي مستخرجو عمى صحيح لو عكانة  ىج أباخر ا-ّ
 .(ُ)االسبلـ فى ترجمتو فى لساف الميزاف مستأنسان بذلؾ 

لكف مع كؿ ىذا اقكؿ : األحكط كاألسمـ اف يكضع فى مرتبة مف يحكـ عمى 
مَّدً  كأىبي ، كىذا ما انتيى اليو  حديثو بالحسف  سىٍيفي بفي ميحى ى الًحنَّائً  القىاًسـً الحي

فقد حسنا لو  ، "البداية كالنياية  " فى كثير فى " فكائده " ، كابف  ىػْٗٓت
ًديثو  ًفى ٍنوي األنصارل  لبابة الى أبى بسنده  لسيؿ ىذا آخر حى  فىرىًضيى اهللي عى

سىفه  ىىذىااالستسقاء ، فقاؿ ابك القاسـ  الحنائى عقب ركايتو لو :  ًديثه حى  (ِ)حى
اليو االلبانى  كىذا ايضان ما انتيى ،  (ّ) إسناد حسف ، كقاؿ ابف كثير : كىذا

ـي  (ْ) فقد صرح فى اكثر مف مكضع مف كتبو بذلؾ   كىالمَّوي أىٍعمى

                                                           

  . (ُٓٗ / ْلساف الميزاف) (1)
( قمت : كقد ركاه ايضا : أبكعكانة فى مستخرجو َُُُ/ ِفكائد الحنائى "الحنائيات" ) (2)

 ّٖٓ( ، كالطبرانى فى المعجـ الصغير حديث َٗ/ ّ)َِِّعمى صحيح مسمـ  حديث
ٍبًد الرٍَّحمىًف تىفىرَّدى بً  ِّٕصػ  ٍبدي المًَّو ٍبفي عى ٍرمىمىةى ًإالَّ عى ـٍ يىٍرًكًه عىًف اٍبًف حى ًو سىٍيؿي ٍبفي ، كقاؿ :لى

بًّْو الرَّاًزمُّ ، كفى الدعاء حديث  ٍبًد رى ،كالبييقى في السنف الكبرل  ََٔ/ ُ ُِٖٔعى
،كالرافعى فى التدكيف في ِٗٓ،كالبغكل فى األنكار في شمائؿ النبي المختار صػ  ْْٗ/ّ

 . ِِّ/ُ،كابف االثير فى أسد الغابةِٔ/ّأخبار قزكيف 
 ( .َُُ-ََُ/  ٔ) -البداية كالنياية ( ّ)
، سمسمة األحاديث الضعيفة  ّٓ/ْ ُُْٔالسمسمة الصحيحة تعميقا عمى حديث (ْ)

(، سمسمة األحاديث الضعيفة تعميقا عمى ِٗٔ -ِٔٔ/ُّ)ِٖٖٔتعميقا عمى حديث 
 . ِٕٓ/ُّ ّّٔٔحديث
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َُٓٔ 

 اد حذيس اتٗ ْشيشج :احلـكى عهـٗ اسـُ
اسناده رجالو ثقات سكل "سيؿ بف عبد الرحمف" ، فاف كاف ىك الجرجانى 

 الذل بخبلؼ الرازل فيك مجيكؿ .
فاالسناد ظاىره انو حسف ، عبدكية  بف كاف كاف ىك الرازل الممقب بالسندل

فقد اثنى عميو ابكالكليد الطيالسى كابف القيسرانى كالسمعانى ، فأقؿ احكالو 
ًديثً  اف يككف حسف الحديث ، كقد حسف ليذا الراكل ًفى القىاًسـً  كأىبي آخر:  حى

 .  (ِ)كثير ، كابف (ُ)ىالًحنَّائً 
الحديث عنده ىك سيؿ كىذا ما استند اليو االلبانى فى تحسيف الحديث فراكل 

 عمى حد كبلمو : بف عبد الرحمف الرازل المعركؼ بالسندل بف عبدكية ، كىك
الصحيحة تعميقا عمى  ، كليذا قاؿ فى السمسمة(ّ) الحديث كسط حسف ثقة

 كقاؿ أيضان  ، (ْ)عندل جيد بيذا اإلسناد فالحديث : اسناد حديث ابى ىريرة
سناد   .(ٓ)نقدل فى حسف ىريرة أبى ... كا 

                                                           

 ( .َُُُ/ ِفكائد الحنائى "الحنائيات" )(1)
 ( .َُُ-ََُ/  ٔ) -البداية كالنياية ( ِ)
الثقة ىك مف يجمع بيف العدالة كالضبط كما أجمع جماىير األئمة ، انظر مقدمة  قمت :(ّ)

كيككف حديثو صحيحان ، أما مف يكصؼ بأف حديثو حسف فيك مف ُُْابف الصبلح صػ 
قيؿ فيو صدكؽ اك ال بأس بو كنحك ذلؾ مف العبارات التى تدؿ عمى خفة الضبط ، كلعؿ 

التى تمى مراتب الثقات العالية فعبر بثقة كسط كانو  الشيخ رحمو اهلل يقصد انو فى المرتبة
 حسف الحديث عنده كاهلل أعمـ .

 . ّْٔ/  ّ"  ُّْٓالسمسمة الصحيحة حديث"(ْ)
 ( .َُُّ-َُِٗ/ ُْ) ْْٗٔسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة حديث  (ٓ)
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ُُٓٔ 

 لكف يعكر عمى ىذا التحسيف ما ياتى :

كعدـ متابعة احد لو ، عف  بيذا الخبرتفرد "سيؿ بف عبد الرحمف الرازل" -ُ
الحفاظ الثقات،  مطرؼ بف محمدمف بيف سائر أصحاب  مطرؼ ، بف محمد
محمد بف عيسى بف القرشى ك آدـ بف أىبي إياس كالكليد بف مسمـ :  مثؿ

،  كغيرىـ مف العالميف بحديثو كابف المبارؾ كابف كىب لنجيح البغداد
 أبيف األدلة، كأكضح البراىيف ، مف  ، المعتنيف بأخباره الضابطيف لركاياتو

  .عمى ضعؼ ما تفرد بو

غرابة ىذا الطريؽ كما قاؿ ابف حباف ، فميس ىناؾ حديث يركل مف ىذا  -ِ
 الطريؽ اال ىذا الحديث .

 ىؿ ىك ابف الزبير بف العكاـ اـ ال .شؾ ابف حباف فى عركة  -ّ

محمد بف المنكدر عف عركة شيئا مف مسند ابي ىريرة كانما  عدـ ركاية  -ْ
ركل عف عائشة رضي اهلل عنيا مف صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

   .(ُ)كسمـ

كؿ ىذا يجعمنى استبعد القكؿ بتحسينو لذاتو ، كال اكافؽ االلبانى رحمو اهلل 
الصحيحة تعميقا عمى اسناد  فى ىذا ، فقد قاؿ فى السمسمة عمى عباراتو

                                                           

ـى  ّٖمثاؿ ذلؾ ما اخرجو البخارل كتاب االدب بىاب   (ُ) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ يىكيٍف النًَّبيُّ صى لى
شنا حديث   . ُِّّ/ّ َٖٗٔفىاًحشنا كىالى ميتىفىحّْ

كتاب البر كاإلحساف ذكر رضاء اهلل جؿ كعبل عمف  كما اخرجو ابف حباف فى صحيحو
 ( . كغير ذلؾ .َُٓ/ ُ)ِٕٔالتمس رضاه بسخط الناس حديث 
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُِٓٔ 

سناد ، كقاؿ أيضان (ُ)عندل جيد بيذا اإلسناد فالحديث حديث ابى ىريرة:  : كا 
  .(ِ)نقدل فى حسف ىريرة أبى

لكف عند التامؿ فى طرؽ الحديث نجد اف منيا ما ىك ضعيؼ ضعفان شديدان  
 ، كمنيا ما ىك ضعيؼ ضعفان يسيران .

فطرؽ حديث معاذ كعبد اهلل بف عباس كعمر بف الخطاب كمعاكية مدارىا  
 عمى كذابيف كمترككيف كضعفاء .

 ًفي كرد مىا أىجكد كاما طريؽ حديث بريدة ، فيى أجكد ىذه الركايات ، اك
فبل يكقؼ عمى حاؿ  - (ّ)طىاًىر المقدسى عمى حد كبلـ محمد بف -اٍلبىاب 

ليـ ، كمثميا ركاية حديث عمى فى عدـ بعض ركاتيا لعدـ كجكد ترجمة 
 معرفة حاؿ بعض ركاتيا .

سيؿ بف عبد الرحمف كطريؽ حديث أبى ىريرة يعؿ بركاية المجيكؿ  
الرحمف الرازل كغرابة  عبد بف اك بعدـ متابعة احد لركاية  سيؿ، الجرجانى 
فاذا ضمت ىذه الطرؽ الى  -كما سبؽ عند دراسة ىذه االحاديث  -طريقو 
 . ضد بعضيا بعضابعض ع

                                                           

 . ّْٔ/  ّ"  ُّْٓالسمسمة الصحيحة حديث"(ُ)
 ( .َُُّ-َُِٗ/ ُْ) ْْٗٔسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة حديث  (ِ)
 (.ّّٔ-ِّٔ/  ِتخريج أحاديث الكشاؼ ) (ّ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُّٓٔ 

 كيستأنس لويقكؿ عقب ذكره لطرؽ الحديث :  للسخاك كلعؿ ىذا ما جعؿ ا
ًإفَّ أًلىٍىًؿ :  األكسط مف حديث ابف عباس مرفكعان  ىف ىبما أخرجو الطبران

كىيـٍ  النٍّْعمىًة حيسَّادان   ، (ُ) فىاٍحذىري

إذا انضـ بعضيا إلى بعض التى األحاديث  الضعيفة فيككف حديثنا مف  
 .(ِ)تجعمو فى حيز القبكؿ  أحدث قكةعضد بعضيا بعضا ك 

                                                           

 ِٕٕٕقمت : كالحديث أخرجو الطبرانى فى األكسط حديث  ُُِالمقاصد الحسنة صػ(1)
 ِّٗصػ  َُِالشيخ االصبيانى فى األمثاؿ فى الحديث النبكل حديث  ، كأبك َِْ/ ٕ

( كقاؿ: ركاه الطبرانى في ُِٓ/  ٖ)ُّّٖٕ، كأكرده الييثمى فى مجمع الزكائد حديث 
 األكسط ، كفيو إسماعيؿ بف عمرك البجمى ، كىك ضعيؼ كقد كثقو ابف حباف .

حديث بالشكاىد كمف ذلؾ قكؿ (االمثمة عمى ذلؾ كثيرة مف كبلـ االئمة فى تقكية الِ)
( عند كبلمو عمى حديث : ال قكد في َُٗ/ ٔفى معرفة السنف كاآلثار ) ْٖٓالبييقي ت

المأمكمة كال الجائفة كال المنقمة بعد اف ساقو عف ابف عمر كابف عباس بنحكه كركل 
 مرفكعا : كىذه اآلثار كميا غير قكل إال أنيا إذا ضـ بعضيا إلى بعض أحدث قكة فيما

 اجتمعت فيو في المعنى كاهلل أعمـ.
مىى ًعيىاًلًو كىأىٍىًمًو يىٍكـى ّّّ/ ٓكقاؿ فى شعب اإليماف ) سَّعى عى ( بعد ركايتو لحديث " مىٍف كى

مىٍيًو سىاًئرى سىنىًتًو " . " مف ركاية جابر كابف مسعكد كابى سعيد الخدرل  سَّعى اهللي عى عىاشيكرىاءى كى
ذىٍت قيكَّةن، كابى ىريرة : ىىًذًه اأٍلىسى  يىا ًإلىى بىٍعضو أىخى َـّ بىٍعضي ًعيفىةن فىًييى ًإذىا ضي ٍف كىانىٍت ضى اًنيدي كىاً 

ـي .  كىاهللي أىٍعمى
ذا ْٔٗ/ ُكقاؿ المناكل فى فيض القدير ) ( عند شرح حديث )إذا شربتـ فاشربكا مصا ، كا 

ف القطاف في اغترارا بقكؿ اب -ال السيكطى  -استكتـ فاستاككا عرضا( ... رمز لضعفو 
== محمد بف خالد ال يعرؼ ، كفاتو أف الحافظ ابف حجر رده عمى ابف القطاف بأف محمدا 
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
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ُْٓٔ 

أك كذبو فبل  لكأما الضعيؼ لفسؽ الراك  ل : ...تدريب الراك قاؿ السيكطى فى 
 يؤثر فيو مكافقة غيره لو إذا كاف اآلخر مثمو لقكة الضعؼ كتقاعد ىذا الجابر

نعـ يرتقي بمجمكع طرقو عف ككنو منكرا أك ال أصؿ لو صرح بو شيخ  ،
قاؿ بؿ ربما كثرت الطرؽ حتى أكصمتو  -ال الحافظ ابف حجر  -سبلـ اإل

الحفظ بحيث إذا كجد لو طريؽ آخر فيو ضعؼ  ئإلى درجة المستكر الس
 .(ُ)قريب محتمؿ ارتقى بمجمكع ذلؾ إلى درجة الحسف

مف المشيكر عند :  تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنةكقاؿ االلبانى فى 
أىؿ العمـ أف الحديث إذا جاء مف طرؽ متعددة فإنو يتقكل بيا كيصير حجة 

ف كاف كؿ طريؽ منيا عمى انفراده ضعيفا  كلكف ىذا ليس عمى إطبلقو بؿ ، كا 
ىك مقيد عند المحققيف منيـ بما إذا كاف ضعؼ ركاتو في مختمؼ طرقو 

ال فإنو ال يتقكل مف سكء حفظيـ ال مف تيمة في صدقيـ أك دين ئناش يـ كا 
كعمى ىذا فبل بد لمف يريد أف يقكم الحديث بكثرة طرقو أف  ميما كثرت طرقو

تماـ رجاؿ كؿ طريؽ منيا حتى يتبيف لو مبمغ الضعؼ فييا كمف  يقؼ عمى
المؤسؼ أف القميؿ جدا مف العمماء مف يفعؿ ذلؾ كال سيما المتأخريف منيـ 

                                                           

ىذا كثقو ابف معيف كابف حباف ، كالحديث كرد مف طريؽ لمبغكم كالعقيمي كالطبراني ==
كابف عدم كابف منده كغيرىـ بأسانيد ، قاؿ ابف عبد البر فييا اضطراب لكف اجتماعيا 

 أحدث قكة صيرتو حسنا.  
 ( . ُٕٕ/ ُتدريب الراكل ) (ُ)
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ُٓٔٓ 

رد نقميـ عف غيرىـ أف لو طرقا دكف أف فإنيـ يذىبكف إلى تقكية الحديث لمج
 . (ُ) يقفكا عمييا كيعرفكا ماىية ضعفيا

ىذا منيج االلبانى رحمو اهلل فى تقكية الحديث بكثرة قمت : كاحقاقا لمحؽ فاف 
كمستنده فى تحسيف ىذا الحديث ، كلعمو رجع عف القكؿ بتحسيف  الطرؽ

الحديث لذاتو ، فقد صرح رحمو اهلل فى اجابة لو عمى سؤاؿ عمى الياتؼ عف 
 .(ِ)درجة ىذا الحديث بانو حسنو بمجمكع طرقو 

قمت : كىذا الحديث ال يقكيو كثرة طرقو فقط بؿ ايضا ما يشيد لو مف القرائف 
صمى اهلل صى بو القراف ، كىك سنة فعمية  لسيد كلد آدـ التى تقكيو ، فقد ك 

تطبيؽ عممى ليذا الحديث فى  صمى اهلل عميو كسمـ ، فكؿ حياتوعميو كسمـ
 . -كما سيظير مف الشرح فى الباب الثانى  -االمكر الميمة 

ف كاف ف ، ا، كال االستناد إليياميس التعكيؿ عمييف ى اسانيده مقاؿفالحديث كا 
نما االست  سيد كلد عدنافثبت عف جاء فى القراف ك  ا ، مماناد إلى غيرىكا 

ثبت في األحاديث  لجديد زائد عف الذ ئميس فيو شف،  صمى اهلل عميو كسمـ
، ككما يقكؿ ابف عبد البر :  األخرل، فيككف الحديث مف حيث المتف صحيحان 

 .(ّ)كرب حديث ضعيؼ اإلسناد صحيح المعنى

                                                           

 . (ُّ)ص: (ُ)
كل الشيخ االلبانى ، تحت عنكاف : ما صحة فتا –يكتيكب  –منشكر عمى االنترنت  (ِ)

 حديث "استعينكا عمى قضاء حكائجكـ بالكتماف" االلبانى .   
    (.ٖٓ/ ُالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )(ّ)
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ُٓٔٔ 

الحنيؼ ، فبل يستغنى عف العمؿ بو مسمـ  لمشرعؤيد بالمقاصد العامة م كىك
إف أراد السبلمة فى دينو كدنياه ، كال تستغنى عنو األمة فى حربيا إف أرادت 
نصران مؤزران ، كال فى سمميا إف أرادت تقدمان كرقيان كتبكءان لمكانتيا البلئقة بيا 

 كسط االمـ .

تقريب  ىلحصار فقاؿ أبك الحسف ابف ال : تدريب الراك قاؿ السيكطى في 
سنده  ىقد يعمـ الفقيو صحة الحديث إذا لـ يكف ف:  المدارؾ عمى مكطأ مالؾ

كذاب بمكافقة آية مف كتاب اهلل أك بعض أصكؿ الشريعة فيحممو ذلؾ عمى 
 . (ُ)ا.ىػ  بو قبكلو كالعمؿ

ًحيًح  :...فتح القديرفي لكماؿ ابف اليماـ كقاؿ ا سىًف كىالصَّ ٍصؼى اٍلحى فىًإفَّ كى
ًحيًح  مىطي الصَّ ًعيًؼ إنَّمىا ىيكى ًباٍعًتبىاًر السَّنىًد ظىنِّا، أىمَّا ًفي اٍلكىاًقًع فىيىجيكزي غى كىالضَّ

ًعيؼً  ةي الضَّ ًصحَّ ًة إذىا كىثيرىٍت  كى حَّ سىًف أىٍف يىٍرتىًفعى إلىى الصّْ ازى ًفي اٍلحى كىعىٍف ىىذىا جى
مىى ثيبيكًتًو ًفي نىٍفًس طيريقيوي، كى  ةن ًبذىًلؾى أًلىفَّ تىعىدُّدىهي قىًرينىةه عى ًعيؼي يىًصيري حيجَّ الضَّ

ٍعًفًو  مىى ضى ًحيًح السَّنىًد أىٍف يىٍضعيؼى ًباٍلقىًرينىًة الدَّالًَّة عى ـى الى يىجيكزي ًفي الصَّ اأٍلىٍمًر فىًم
سىًف أىٍف يىٍرتىًفعى إلى  ًة ًبقىًرينىةو أيٍخرىل كىمىا قيٍمنىا ًمٍف عىمىًؿ ًفي نىٍفًس اأٍلىٍمًر، كىاٍلحى حَّ ى الصّْ

                                                           

(ُ)ُ /ٖٔ .    
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ُٕٓٔ 

ًديثً  ى ذىًلؾى اٍلحى ـٍ ًلميٍقتىضى تىٍرًكًي ٍفًؽ مىا قيٍمنىاهي كى مىى كى ابىًة عى حى كىذىا أىٍكثىري  أىكىاًبًر الصَّ كى
 .(ُ)السَّمىؼً 

حسف بمجمكع طرقو ، كبما يشيد لو مف قمت : كجممة القكؿ : أف الحديث 
 كىذا ما تطمئف إليو النفس كيميؿ إليو القمب كالحمد هلل ،القرائف التى تقكيو 

 الذل ىدانا ليذا كما كنا لنيتدل لكال اف ىدانا اهلل .

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                                                           

(ُ)ُ/ْْٔ .    
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ُٖٓٔ 

 

 

 

 
 انفصم انصاَٗ : انشد عهٗ يٍ طعٍ فيّ .

 ادلثحس االٔل : انشد عهٗ يٍ طعٍ فيّ تانٕظع .
 ادلثحس انصاَٗ : انشد عهٗ يٍ طعٍ فيّ تشذج انععف .
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ُٓٔٗ 

 ادلثحس االٔل
 انشد عهٗ يٍ طعٍ فيّ تانٕظع

 استعينكا: عف قكليـ  كيحيى بف معيف سألت أحمد بف حنبؿ : (ُ) قاؿ مييىنَّى 
 . (ِ)ىك مكضكع كليس لو أصؿ :فقاال عمى طمب الحكائج بالكتماف

 ، كبعض المعاصريف . ( ْ)كالصغانى (ّ) كتبعيما عمى ذلؾ ابف الجكزل 

اما حكـ امامى الجرح كالتعديؿ " ابف معيف كاحمد " بانو مكضكع  فذلؾ ألجؿ 
معاذ ركاه سعيد بف التى تركل عف كذابيف فحديث  بعض ركايات الحديث

 (ٓ) كقد رميا بالكضع،  عف معاذ عف ثكرعف خالد سبلـ كحسيف بف عمكاف
، كفيو  (ٔ)الفضؿ الذل كاف يضع الحديث بف طاىرابف عباس فيو  حديثك ،

                                                           

مييىنَّى ٍبفي يىٍحيىى أبك عبد اهلل شامى األصؿ مف كبار أصحاب االماـ احمد ، صحبو ثبلثا  (ُ)
كأربعيف سنة، ككاف أبك عبد اهلل يكرمو كيعرؼ لو حؽ الصحبة كقدمو ، كرحؿ مع أبي عبد 
اهلل إلى عبد الرزاؽ كصحبو إلى أف مات ، كقاؿ الدارقطني ثقة نبيؿ . تاريخ 

 .ّْ/ ّ،المقصد األرشد ُٕ/ ُِظـ ، المنت ِٔٔ/ُّبغداد
 ( .ُٔٔ/  ِالمكضكعات البف الجكزل)(ِ)
 ( .ُٔٔ/  ِلمكضكعات البف الجكزل)ا(ّ)
 :..كفى الخبلصة مكضكع عند الصغانى. َِٓقاؿ الفتنى فى تذكرة المكضكعات ص(ْ)

قمت : بحثت عنو فى المطبكع مف المكضكعات لمصغانى فمـ اجده فمعمو سقط مف المطبكع 
 لعمو اشار الى كضعو فى كتاب آخر لو . فاهلل اعمـ. ، اك

 .ُِّٓ، صػ َُّٓتقدمت ترجمتيما صػ (ٓ)
 .ُّّٓ تقدمت ترجمتو صػ(ٔ)
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َُٕٓ 

، كحديث عمر فيو حمبس  (ُ)كذاب  كىك رلالحسيف بف عبد اهلل األبزاايضان : 
 .(ِ)بف محمد كىك متركؾ 

نما مدار الحكـ عمى الخبر بالكضع أك الضعؼ الشديد مف حيث الصناعة  كا 
 .(ّ) ىك انفراد الكذاب أك المتيـ بالكذب أك الفاحش الخطأ بو الحديثية

مى فال    ًميع طرقو  يوحكـ عى ٍضًع يىٍقتىًضي أىف يككف جى يف عاكضتدكر عمى ى ًباٍلكى
ككذابيف ، لكف ليس كؿ طرؽ ىذا الحديث الضعيفة تدكرعمى كذابيف ، بؿ فى 

لـ يكقؼ عمى حاؿ  بعض طرقو ، كىى طرؽ حديث بريدة ، ك حديث عمى مف
 بعض ركاتيا لعدـ كجكد ترجمة ليـ .

سيؿ بف عبد الرحمف كطريؽ حديث أبى ىريرة ليس فيو اال راكمجيكؿ"  
الرحمف الرازل"  عبد بف اك راك لـ يتابعو احد عمى ركايتو  "سيؿ،  "الجرجانى

فاذا ضمت ىذه  -كما سبؽ عند دراسة ىذه االحاديث  -كغرابة طريقو 
 .الحكـ عميو بالكضع جدا يبعد يذاكبالطرؽ الى بعض عضد بعضيا بعضا ، 

كمما يؤيد ىذا اف مف جاء بعدىـ مف العمماء الذيف جمعكا طرقو لـ يشر    
ئمة فى كضعو كالتعقيب احد منيـ الى كضعو ، بؿ اقتصركا عمى نقؿ كبلـ اال 
 .(ْ)عمى ذلؾ بذكر طرقو المتكمـ فييا كالمسككت عنيا

                                                           

 .ُّٕٓتقدمت ترجمتو صػ  (ُ)
 .ُّٖٓتقدمت ترجمتو صػ  (ِ)
 (.ِٕ/ُسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة )(ّ)
( ، كانظر كبلـ الزيمعى في تخريج أحاديث ٖٔ/  ِكالسيكطى فى الآللي المصنكعة )(ْ)

== ، ، كابف  ُُِ(، كالسخاكل فى المقاصد الحسنة  صػَّٔ/ ِالكشاؼ لمزمخشرل )
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ُُٕٓ 

قمت : كىذا الحكـ مف ىذيف االماميف العمميف ىك مستند المشتغميف بالحديث 
 مف السابقيف كالمعاصريف ممف قاؿ بكضعو .

كحتى ال يظف احد اف تكجييى لكبلـ ىذيف العمميف  تجاكز لمحد ، كيستبعد 
ىذا الكبلـ عنيما ، اقؼ كاساؿ سؤاال ميما كىك: ىؿ يسمـ ليذيف العالميف 

جرل مجراىـ في نباىة الذكر كاستقامة األمر كاالشتيار كامثاليما ممف 
نة النبى فى كؿ ما يصدر عنيـ مف احكاـ فى س بالصدؽ كالبصيرة كالفيـ 
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى السيما كاف ىناؾ اشياء ال يمكف لمف اتى بعدىـ اف صى

 يأتى فييا بجديد فبل محؿ فييا لبلجتياد ، كاشياء ىى محؿ اتفاؽ ؟.
اـ اف االمر ليس عمى اطبلقو ، بمعنى اف ىناؾ اشياء يجب التسميـ ليـ فييا 

، كىناؾ اشياء تحتمؿ  ميس ألحد كبلـفكاالخذ باجتيادىـ كبما اجمعكا عميو 
االخذ كالرد فيمكف اف يختمؼ معيـ فييا ، كال شؾ انيا اشياء يسيرة اجتيدكا 

رأل الحؽ  ةراجعالمبحث ك بعد المف لو عناية بيذا الشأف فييا فرأل غيرىـ م
 فى غير ما ذىبكا اليو ال سيما احكاـ الضعؼ كالكضع كحديثنا ىذا ؟ .

إليؾ ىذه الدراسة بغية الكصكؿ الى الحؽ ، فيسير عمى ىذا الحؽ مف     
يريد الكصكؿ الى الحؽ ، كىذا ىك المأمكؿ الذل أتمنى أف يتخذ منيجان يسير 

ـى عميو مف يتصدكف لدراسة حديث حبيب الحؽ  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى الميـ ف صى

                                                           

( ، كالفتنى فى تذكرة ُِّ/ ِ)ِِعراؽ فى تنزيو الشريعة حديث ==
(  كغيرىـ ِٓٗ/  ُالصغير )( ، كالمناكل فى التيسير بشرح الجامع َِٓالمكضكعات)صػ

 . ممف تكمـ عمى الحديث
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ُِٕٓ 

ٌقا كارزقنا اتباعو، كأرنا البا كال تىٍجعىٍمو  ، طؿ باطبل ككٌفقنا الجتنابوأرنا الحؽ حى
 . إمامان  كاجعمنا لممتقيف ، عمينا فنضؿ ممتبسان 

:  ىػْٕٗى ت بدر الديف الزركشىػ ، ك ِّٔت عمر بف بدرالمكصميقاؿ    
ككجد األمر ، قد حكـ جمع مف المتقدميف عمى أحاديث بأنيا ال أصؿ ليا 

 .(ِ()ُ)ػ اى عمـ عميـل بخبلؼ ذلؾ كفكؽ كؿ ذ

قاؿ الحافظ أبك ...  :النكت عمى مقدمة ابف الصبلح قاؿ ابف حجر فى ك    
مف المتأخريف عسر  " الحكـ عمى الحديث بككنو مكضكعان :  (ّ)ىسعيد العبلئ

ألف ذلؾ ال يتأتى إال بعد جمع الطرؽ ككثرة التفتيش كأنو ليس ليذا  جدان 
المتف سكل ىذا الطريؽ الكاحد ثـ يككف في ركاتيا مف ىك متيـ بالكذب إلى 

                                                           

كىك يعدد المؤلفات فى االحاديث  َُّذكرذلؾ الكتانى فى الرسالة المستطرفة صػ (ُ)
المكضكعة كاف منيا كتاب المغني عف الحفظ كالكتاب بقكليـ لـ يصح شيء في ىذا الباب 

الحنفي المتكفى سنة لمحافظ ضياء الديف أبي حفص عمر بف بدر بف سعيد المكصمي 
 ثبلث كعشريف كستمائة،كنسب اليو ىذا القكؿ في بعض تأليفو.

، كبحثت كثيران فى كؿ الكتب ٔٔالفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة لمكرمى صػ  (ِ)
التى بيف يدل خاصة كتب المكضكعات ،ككتب الزركشى ككتاب الآللئ المنثكرة فى 

ا ، فمعؿ الكرمى صاحب الفكائد المكضكعة في األحاديث االحاديث المشيكرة فمـ اعثرعميي
 المكضكعة قد كقؼ عمييا كاهلل اعمـ .

أبك سعيد صبلح الديف خميؿ بف كىٍيكىمًدل بف عبد اهلل العبلئى الدمشقى ، كلد كتعمـ في (ّ)
دمشؽ، كرحؿ رحمة طكيمة. ثـ أقاـ في القدس ، مف كتبو: )الكشي المعمـ( ك)جامع 

كاـ المراسيؿ( كغير ذلؾ ، تكفى سنة احدل كستيف كسبعمائة . الدرر التحصيؿ في أح
 .ِِّ-ُِّ/  ِ، األعبلـ لمزركمى َٗ/ِالكامنة 
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ُّٕٓ 

ما ينضـ إلى ذلؾ مف قرائف كثيرة تقتضي لمحافظ المتبحر بأف ىذا الحديث 
كتكسعو كتابو المكضكعات  ىكذب كليذا انتقد العمماء عمى أبي الفرج ف

بالحكـ بذلؾ عمى كثير مف أحاديث ليست بيذه المثابة كيجيء بعده مف ال يد 
عمـ الحديث فيقمده فيما حكـ بو مف الكضع كفي ىذا مف الضرر  ىلو ف

العظيـ ماال يخفى كىذا بخبلؼ األئمة المتقدميف الذيف منحيـ اهلل تعالى 
 لكابف ميد حفظو كشعبة كالقطاف ىالتبحر في عمـ الحديث كالتكسع ف

كنحكىـ كأصحابيـ مثؿ أحمد كابف المديني كابف معيف كابف راىكيو كطائفة ثـ 
كىكذا إلى زمف  ىكالنسائ لداكد كالترمذ ىكمسمـ كأب لأصحابيـ مثؿ البخار 

قطني كالبييقي كلـ يجيء بعدىـ مساك ليـ كال مقارب فمتى كجد في  الدار
مدا لما أعطاىـ اهلل عز ك تعكاف م ئكبلـ أحد مف المتقدميف الحكـ بكضع ش

ف اختمؼ النقؿ عنيـ عدؿ إلى الترجيح انتيى   .جؿ مف الحفظ الغزير كا 

كفيما قالو نظر فقد حكـ جمع مف المتقدميف عمى أحاديث بأنو ال أصؿ ليا  
أف يقاؿ إنو  ىفينبغ، عمـ عميـ  لثـ كجد األمر بخبلؼ ذلؾ كفكؽ كؿ ذ

فإف لـ يكجد عندىـ ما ، يبحث عف ذلؾ كيراجع مف لو عناية بيذا الشأف 
 . (ُ)حينئذ يخالؼ ذلؾ اعتمد 

كاسكنيـ فسيح جناتو فيـ ككؿ كعممائنا الكراـ رحـ اهلل شيخ االسبلـ    
أىؿ الصنعة الذيف  يـفمؤمف منصؼ يعترؼ ليؤالء االكابر باالمامة كالتقدـ 

ـى لى لحفظ سنف رسكؿ اهلل قيضيـ اهلل تعا مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى عمى عباده صى
، لكف ننفى عنيـ  بكثرة سماعو كطكؿ مجالستو أىؿ العمـ بو كمذاكرتو إياىـ

                                                           

 (.ِٕٔ-ِٓٔ/  ِالنكت عمى مقدمة ابف الصبلح ) (ُ)
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ُْٕٓ 

العصمة فيـ بشر يؤخذ مف كبلميـ كيرد عمييـ ، كما اشار الى ذلؾ حديث 
ٍنييمىا رىفىعىوي  ذي ًمٍف قىٍكًلًو  : قىاؿى اٍبًف عىبَّاسو رىًضي المَّوي تىعىالىى عى ده ًإال ييٍؤخى لىٍيسى أىحى

يدعي غىٍيرى النًَّبيّْ  ـى  كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى صى
(ُ). 

نىٍحفي :  سيركىذا ىك الحؽ الذل سار عميو العمماء ، قاؿ الذىبى فى ال     كى
رًح كىالتَّعًديؿً  كىابان ، لىًكٍف  الى نىدًَّعي الًعٍصمىةى ًفي أىًئمًَّة الجى ـٍ أىٍكثىري النَّاًس صى ،  ىي

طىأن  ـٍ خى افان  كىأىٍندىريىي اميؿً  ، كىأىشىدُّىيـ ًإنصى ـٍ عىًف التَّحى ، كىأىٍبعىديىي
(ِ). 

                                                           

، كذكره الييثمى فى  ّّٗ/ُُ"  ُُُْٗأخرجو الطبرانى فى المعجـ الكبير حديث " (ُ)
كقاؿ : رجالو مكثقكف ، كذكره ابف كثير فى جامع كعزاه لمطبرانى  ُِٗ/ُالمجمع 
، ذكره اإلماـ  . كمثؿ ىذا القكؿ كما ىك مشيكر قالو اإلماـ مالؾ ِٔ/ِّالمسانيد 

بقكلػو : كلكف ىذا اإلماـ ىك النجـ  ّٗ/ٖالذىبى فى ترجمتو فى سير أعبلـ النببلء 
قكلػو كيترؾ إال صاحب  اليادل قد أنصؼ كقاؿ قكالن فصبلن حيث يقكؿ : كؿ أحد يؤخذ مف

ـى  اىػ . مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى  ىذا القبر صى
ىػ ، َُْككقفت عمى ىذا القكؿ مسندان إلى اإلماـ مجاىد بف جبر أبى الحجاج المكى ت

قاؿ الحافظ أبك نعيـ : حدثنا محمد بف أحمد بف مكسى  ََّ/ّكذلؾ فى حمية األكلياء 
سائى أخبرنا سفياف عف عبد الكريـ عف مجاىد قاؿ : العدكل ثنا إسماعيؿ بف سعيد الك

ـى . كأخرجو البييقى فى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ليس أحد إال يؤخذ مف قكلو كيترؾ غير النبى صى
 .  َُٕ" صػَّالمدخؿ إلى السنف الكبرل حديث "

البر فى كىذه المقكلة مكجكدة بكثرة فى بطكف الكتب كيقكليا أكثر العمماء كابف عبد 
،كالذىبى فى  ِٕ/ٓ، كالنككل فى شرح صحيح مسمـ ُُٓ/َُ، ٕٓ/ٕ، ِٕ/ِالتمييد 

،كالشككانى فى البدر ُٔ/ُ،كفى تذكرة الحفاظ ُٕٖ/ُٖ،ُْْ/ٗسير أعبلـ النببلء 
 كغيرىـ . ُُُ/ِالطالع 

 . ِٖ/  ُُسير أعبلـ النببلء (ِ)
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ُٕٓٓ 

كقاؿ مقبؿ بف ىادل الكادعى اجابة عف سؤاؿ يتعمؽ بيذه المسألة كىك : 
كالحكـ عمى األحاديث كمضى عمييا  كضع المحدثكف قكاعد لمجرح كالتعديؿ

مف بعدىـ فيما ظير ليـ، كلكف بالنظر إلى بعض أحكاميـ يجد المحدث أك 
الباحث أف حكميـ عمى الحديث بالضعؼ أك الكضع مخالؼ لما ظير لو مف 

 ؟ في المخالفة القكاعد، فيؿ يأخذ بالقكاعد التي كضعكىا أك يعتمد قكليـ 

ىذا حديث ضعيؼ أك ىذا حديث منكر أك ىذا  : الجكاب: إذا قاؿ أبكحاتـ   
حديث مكضكع، كلـ يخالفو أحد مف معاصريو أك ممف بعد معاصريو كاإلماـ 
الدارقطني فنأخذ بو، إال إذا قصد حديثنا بيذا السند نفسو، فبل بأس إذا جاء 
مف طريؽ أخرل، فإٌنيـ قد يعٌمكف الحديث بسند كاحد كما ذكرنا ىذا في 

ا مف "اإللزامات كالتتبع" مقدمة "أحاديث م عمة ظاىرىا الصحة" كنقمناه أيضن
كنقمناه مف "النكت عمى ابف الصبلح" لمحافظ ابف حجر بتحقيؽ أخينا الفاضؿ 

فإف أراد ىذا الحديث بيذا السند ضعيؼ،  -حفظو اهلل- لالشيخ ربيع بف ىاد
 كعثرت عمى سند آخر صحيح فبل بأس بذلؾ، أما إذا قاؿ: الحديث ال يثبت

حاتـ  بحاؿ مف األحكاؿ أك تريد أنت أف تصححو بذلؾ السند فقد يحكـ أبك
:  كيقكؿ لبأف الحديث ال يصح ألنو تفرد بو فبلف، فيأتي الباحث العصر 

مسكيف مف أنت بجانب ذلؾ اإلماـ، أليس  فالحديث صحيح، فيا كفبلف ثقة
لحديث كىذا الثقة يخالؼ الثقات؟ أك ليس الثقة ييـ أك يغمط؟، فإذا ضٌعفكا ا

، ألٌنيـ يعرفكف حديث المحدث  الباحث يريد أف يصححو بذلؾ السند فبل نقبؿ
، كىؿ ىذا مف حديث فبلف أك ليس مف  كحديث شيكخو كحديث تبلميذه

، كلـ يجـز الحافظ  حديث فبلف، أما إذا عثرت لو عمى سند صحيح فبل بأس
 لحاتـ كالبخار  ىكأبزرعة  ىبأنو ال يصح بكجو مف الكجكه مف ذلؾ الزماف كأب
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ُٕٓٔ 

قطني، كمف سمؾ مسمؾ ىؤالء مف  كالدار كيحيى بف معيف كأحمد بف حنبؿ
معاصرييـ فمف بعدىـ مف الحفاظ الكبار كلـ يخالفيـ أحد مف معاصرييـ 
فنأخذ بو كأنفسنا مطمئنو، كنترؾ قكؿ المعاصر، فالفرؽ بينيـ كبيننا أف 

فظكف حديث المحدث كحديث المعاصر ال يعدك أف يككف باحثنا، كىـ حفاظ يح
 .(ُ)شيخو، كحديث تمميذه، كىؿ ىذا مف حديث فبلف أـ ليس مف حديث فبلف

كىذا الكبلـ يتفؽ مع ما نقمتو قبؿ ذلؾ عف الحافظ ابف حجر فيما تعامؿ    
بو السابقكف مع كبلـ مف تقدميـ مف العمماء ، كقد زاد الشيخ رحمو اهلل 

لمخالفة لمسابقيف ليست مطمقة بؿ ليا زيادة حسنة كىى اف االستدراؾ اك ا
ضكابط كاصكؿ كاف ىناؾ اشياء لف ياتى فييا المعاصر بجديد بؿ عميو 

  التسميـ كاالذعاف لكبلـ االعبلـ .

مما ال سبيؿ  كىًعٍممان  المتأخر زىمىنان  فمفى مثؿ ىذه االشياء ألف المخالفة ك  
إليو إال بالرجكع إلى أىؿ االختصاص الحفاظ ؛ الذيف بكسعيـ االطبلع عمى 

نعـ ؛ لممتمكف في ىذا العمـ أف ،  الراكم ثـ إيداعو في المنزلة التي يستحقيا
مف عنده، ليس  ليرجح قكالن عمى قكؿ لممتقدميف، كأما أف يعارضيـ برأ

 أف يقع فيو طالب العمـ . ، فيذا مما ال يجكز بالرجكع إلى قكاعدىـ

لو عناية بيذا  لمف ةراجعكالمبحث اعنى ما اشار اليو شيخ االسبلـ بال كىذا ػ
ػ ىك منيجو ىك  الشأف فإف لـ يكجد عندىـ ما يخالؼ ذلؾ اعتمد حينئذ

                                                           

 .ْٗ-ّٗ/ُ ُٖٖالمقترح فى اجكبة اسئمة المصطمح ، السؤاؿ(ُ)
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ُٕٕٓ 

يا مكضكعة حكـ جمع مف المتقدميف عمى أحاديث بأنكغيره مف العمماء فقد 
 . (ُ) طرؽ ىذه االحاديث بعد جمع ثـ كجد األمر بخبلؼ ذلؾ

                                                           

 ُاالمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا : ما قالو ابف حجر فى النكت عمى كتاب ابف الصبلح  ) (ُ)
: ما مف معمَّر يعمر في اإلسبلـ أربعيف سنة  ( عند كبلمو عمى  حديث أنس ِْٔ/ 

إال صرؼ اهلل عنو أنكاعا مف الببلء:الجنكف كالجذاـ ... الحديث : ... كفى الجممة فالحكـ 
ث بالكضع مردكد، كقد جمعت أسانيده بطرقيا كعمميا في الجزء الذل عمى ىذا الحدي

غفر اهلل ذنكبنا كميا بمنو  -جمعتو فيما كرد في غفراف ما تقدـ كما تأخر مف الذنكب 
 ككرمو .

اترككا الترؾ ما  عند كبلمو عمى حديث َٔ-ٓٓكقاؿ السخاكل فى المقاصد الحسنة صػ 
تركككـ ( ..كلو شاىد عند الطبراني كبعضيما يشيد لبعض كال يسكغ معيا الحكـ عميو 

 بالكضع كقد جمع الحافظ ضياء الديف المقدسي جزءا فى خركج الترؾ سمعناه 
عند كبلمو عمى حديث اتقكا فراسة المؤمف فإنو ينظر  َٔ-ٗٓكقاؿ ايضا فى المقاصد صػ

يا ضعيفة كفي بعضيا ما ىك متماسؾ ال يميؽ مع كجكد الحكـ عمى بنكر اهلل ، ... ككم
الحديث بالكضع ال سيما كلمبزار كالطبراني كغيرىما كأبي نعيـ في الطب بسند حسف عف 

 أنس رضي اهلل عنو رفعو   ) إف هلل عبادا يعرفكف الناس بالتكسـ ( .
ث اسمح يسمح لؾ ... ( عند كبلمو عمى حديُُٓ/  ُكقاؿ ايضا فى المقاصد الحسنة  )

كقد أفرد الحافظ أبك محمد بف األكفاني طرقو كحسنو العراقي كلـ يصب مف حكـ عميو 
 بالكضع .

، كشؼ الخفاء كمزيؿ االلباس عما اشتير مف  ُْٓكانظر ايضا المقاصد الحسنة صػ 
(. ُْٓ/  ُ( ،)ُّٕ/ُ، ) ُِٕ/ُ، ٕٔ/ُاالحاديث عمى ألسنة الناس لمعجمكنى 

(ُ/َِٗ. ) 
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 كافي ىذا القكؿ نظر ابف معيف كاحمد كمف تبعيما أف كىذا يؤكد ما ذكرتو     
، كف النظر فى بقية طرقو الحديث دبعض االسانيد التى يركل بيا فقط إلى 

 طرقو قبؿ الحكـ عميو .ل ـعدـ جمعيكحكمكا عميو مع 

كمما يؤيد ما ذكرتو ايضا قكؿ الشيخ عبد الفتاح ابك غدة فى تحقيقو    
لمرفع كالتكميؿ : كاعمـ انو قد جرت عادة الحفاظ كالحاكـ كابف حباف كالعقيمى 
كغيرىـ انيـ يحكمكف عمى حديث بالبطبلف مف حيثية سند مخصكص ، لككف 

كفا مف كجو آخر راكيو اختمؽ ذلؾ السند لذلؾ المتف ، كيككف ذلؾ المتف معر 
، كيذكركف ذلؾ فى ترجمة ذلؾ الراكل يجرحكنو بو ، فيغتر ابف الجكزل بذلؾ 
كيحكـ عمى المتف بالكضع مطمقا ، كيكرده فى كتاب المكضكعات كليس ىذا 

 .   (ُ)ببلئؽ كقد عاب عميو الناس ذلؾ 

 ىذا بالنسبة لحكـ امامى الجرح كالتعديؿ "ابف معيف كاحمد" بانو "مكضكع".

ككذلؾ يرد بيذا الكبلـ الذل ذكرتو عمى مف تبعيما مف العمماء كابف الجكزل  
 كالصغانى ، كيزاد عمى مف تبعيما بما ياتى : 

مف الؼ فى المكضكعات مف أشير ىك  لالفرج ابف الجكز  كباالماـ ا   
كىك كتاب نافع ، غير أنو انتقد في مكاطف منو ، ، "المكضكعات" وكتابب

األكؿ : أنو أدخؿ فيو أحاديث ال تبمغ  راف أساسياف :كعيب عميو فيو أم

                                                           

 .ِّٔ-ِّٓالرفع كالتكميؿ لمكنكل صػ(ُ)
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الكضع ، بؿ الضعؼ ، إنما ىي مف الحديث المقبكؿ ، كبعض ذلؾ في كتب " 
 .(ُ)" صحيح مسمـ " ىالسنف" ك " مسند أحمد " ، بؿ فيو حديث ىك ف

في " الآللئ المصنكعة "،  ىكأكثر مف اجتيد في تعقبو في ذلؾ : السيكط
"المكضكعات" مف  ىكابف حجر فيما أكرده ف ىككاف قبمو قد تعقبو العراق

 .أحاديث "المسند"

ككما اف  :اإلفصاح عف أحاديث النكاح كقاؿ ابك العباس الييتمى فى    
منسكب الى  لالحاكـ منسكب إلى التساىؿ في التصحيح كذلؾ ابف الجكز 

 .(ِ)ع كنحكهالتساىؿ في الحكـ بالكض
 البف ككتاب المكضكعات الكبرل:  الرسالة المستطرفة ى فىلكتانكقاؿ ا
بحيث اكرد فيو الضعيؼ بؿ كالحسف كالصحيح ، تساىؿ فيو كثيرا ل الجكز 

كابف ماجة كمستدرؾ الحاكـ  ىكالنسائ لكالترمذ مما ىك في سنف أبي داكد
بؿ كاخر في ، ـ بؿ فيو حديث في صحيح مسم، كغيرىا مف الكتب المعتمدة 

كمف العجب انو اكرد في كتابو ، قاد عميو تفمذلؾ كثر االن،  لصحيح البخار 
                                                           

ٍيرىةى (ُ) ـى  ييكًشؾي ًإٍف طىالىٍت ًبؾى  ىك حديث ابىى ىيرى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى قاؿ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ك  يىري ًب المًَّو كى ـٍ ًمٍثؿي أىٍذنىاًب اٍلبىقىًر يىٍغديكفى ًفى غىضى ًط ميدَّةه أىٍف تىرىل قىٍكمنا ًفى أىٍيًديًي حيكفى ًفى سىخى

كفى   ُْالمًَّو . أخرجو مسمـ كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا ، باب  بَّاري مييىا اٍلجى النَّاري يىٍدخي
عىفىاءي حديث  مييىا الضُّ نَّةي يىٍدخي ، كىك في " المكضكعات "  َُِّ/ِ  ّٕٕٓ،ّْٕٖكىاٍلجى

ف حباف في " المجركحيف ( ، كابف الجكزل قمد  في إيراده اب ُْْٓالبف الجكزل ) رقـ : 
 (  ، فإنو قاؿ : " خبر بيذا المفظ  باطؿ  " ... .ُٕٔ/ ُ" )
 ( .ُّ/  ُاإلفصاح عف أحاديث النكاح )(ِ)
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كما انو اكرد في ، العمؿ المتناىية كثيرا مما اكرد في المكضكعات 
كذلؾ  مع اف مكضكعيما مختمؼ، مف األحاديث الكاىية  كثيرا المكضكعات

كفاتو مف نكعي  :حجربف اقاؿ الحافظ ، كقد عابو عميو الحفاظ ، تناقض
تصانيفو  ىبؿ أكثر فػ ، اى الكتابيف قدر ما كتب ىف ىالمكضكع كالكاى

 . (ُ) سبحانو الكعظية كما أشبييا مف إيراد المكضكع كشبيو كالكماؿ هلل

كاما الصغانى فميس احسف حاالن مف ابف الجكزل فى ايراد ما ليس    
 الرسالة المستطرفة فىى لكتانبمكضكع فى مكضكعاتو بؿ ىك مثمو . قاؿ ا

كرسالتاف لرضي الديف أبي الفضائؿ  كىك يعدد المؤلفات فى المكضكعات :
جمع فييما ...الصغاني لالعمر  لالحسف بف محمد بف الحسف بف حيدر العدك 

األحاديث التي لـ تبمغ درجة  مف فييما كثيرا جاألحاديث المكضكعة كادر 
 .(ِ)لفعد لذلؾ مف المشدديف كابف الجكز  الكضع

                                                           

 بتصرؼ يسير . َُُالرسالة المستطرفة صػ (ُ)
. قمت : كاالمثمة عمى تشدده ىذا كثيرة جدان منيا : ما قالو َُِالرسالة المستطرفة صػ (ِ)

( : كبالجممة فقد حسف العراقي ىذا الحديث ُٓٗمقاصد الحسنة  )صػ السخاكل فى ال
 كقاؿ عف سند ابف السنى إنو جيد كرد عمى الصغاني حكمو عميو بالكضع .

 ( : كحكـ عميو الصغاني بالكضع كفيو نظر .ِٖٓكقاؿ ايضا فى المقاصد )صػ 
قبو العراقى كقاؿ ( : كقد بالغ الصغاني فحكـ عميو بالكضع ككذا تعِٓٗكقاؿ ايضا )صػ 

إف ابف أبي مريـ لـ يتيمو أحد بكذب إنما سرؽ لو حمى فأنكر عقمو كقد ضعفو غير كاحد 
 كيكفينا سككت أبي داكد عميو فميس بمكضكع بؿ كال شديد الضعؼ فيك حسف انتيى .  

 ==: كقد تساىؿ الصغاني حيث أدرجو في المكضكعات . َُّكقاؿ صػ 
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 كممف طعف فيو بالكضع مف المعاصريف :

تنبيو الياجد إلى ما كقع مف النظر فى كتب ابك اسحاؽ الحكينى فى  -ُ
ككؿ ىذه الطرؽ ساقطة ، قاؿ بعد ذكر بعض طرقو المعمكلة : ...  األماجد

الحديث بكجو مف الكجكه . كأنكره  ، كال يصح ىذا ىمدارىا عمى كذابيف كىمك
فى  لكذكره ابف الجكز ،  ( ِِٖٓكما فى " عمؿ كلده ")  - لأبك حاتـ الراز 
 .(ُ)"المكضكعات"

رضى اهلل عنؾ فميس كؿ طرؽ الحديث عمى ىمكى ككذابيف ، بؿ فييا ما ىك 
صاحب الفضؿ ك  كذلؾ ، كفييا ما ضعفو يسير ،مما جعؿ االلبانى شيخؾ

،  يفتى بانو حسف بمجمكع طرقو -(ِ)عمى حد قكلؾ-  بعد اهلل عز كجؿ يؾعم
فأكلى بؾ اتباع شيخؾ كتقميده ،اكاف اجتيدت كالباب مفتكح لكف بأصكلو 
كقكاعده ، فمتجمع طرقو كلتدرس اسانيده ليظير لؾ اف حكـ الكبار"احمد كابف 
معيف" عميو بالكضع انما ىك حكـ عمى بعض طرقو التى فييا كضاعيف ، كاف 

د المعيف الذل كاف  حكـ ابى حاتـ بالنكارة انما ىك حكـ عمى الحديث باالسنا
 يساؿ عنو ، كاف ابف الجكزل قد تساىؿ فى ايراده فى مكضكعاتو كعادتو .

                                                           

: كلـ يصب ابف الجكزل في ذكره في المكضكعات كتبعو الصغانى ككذا ُٖٔكقاؿ صػ==
 قاؿ شيخنا إنو ال يتييأ الحكـ عميو بالكضع مع كجكد ىذه الطرؽ 

 : كحكـ عميو بالكضع الصغاني كابف الجكزل . ُّٗ/ُكقاؿ العجمكنى فى كشؼ الخفاء
 ( .َُٗ-َُٕ/ُ) ّٔحديث تنبيو الياجد إلى ما كقع مف النظر فى كتب األماجد (ُ)
 .(ُّ/ُتنبيو الياجد ) (ِ)
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د/ ماىر ياسيف الفحؿ فى كتابو الجامع في العمؿ كالفكائد بعد اف ذكر  -ِ
بعض طرقو كأعميا كمنيا طريؽ حديث ابي ىريرة ختـ كبلمو عميو بقكلو : 

، عمى الرغـ مف أف ىذا الحديث  ...كىذا الحديث أمارات الكضع بادية عميو
ركل عف عدة مف الصحابة ، غير أنو تفرد بو مف تزينكا بزل أىؿ الحديث 
مف أجؿ بعض المصالح الدنيكية أك االغراب عف الثقات ، كلكف ىؤالء لـ 
يغيبكا عف نقد النقاد فبينكا كذبيـ كفضحكا أمرىـ غيرة منيـ عمى سنة النبي 

 . (ُ)اهلل كؿ خير فجزاىـ صمى اهلل عميو كسمـ
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو بعد ىذه النتيجة التي كصؿ الييا الدكتكر في ختاـ 

ىك : أيف أمارات الكضع  (ِ) دراستو ليذا الحديث فى حكالى سبع صفحات
التي تظير عمى ىذا الحديث ؟ أىك مخالؼ لبديييات العقكؿ أكيناقض 
األصكؿ أك يبايف النقكؿ حتى يستحؽ ىذا الحكـ عميو بالكضع ؟ ، أىك كؿ 
طرقو تدكر عمى كذابيف ككضاعيف حتى يجـز بكضعو ؟ ، أليس معناه فى 

مَّى الالقرآف ، ألـ يعمؿ بو سيد كلد عدناف  ـى صى مَّ سى مىٍيًو كى  . (ّ)؟مَّو عى
يف ىؤالء الذيف تفردكا بو ممف تزينكا بزل أىؿ الحديث مف أجؿ بعض كأ

 المصالح الدنيكية أك االغراب عف الثقات .
كلئف كاف يكجد فى بعض طرقو كذابكف كمتركككف كضعفاء ، كىى طرؽ 

ما لـ حديث معاذ كعبد اهلل بف عباس كعمر بف الخطاب كمعاكية ، فاف منيا 

                                                           

 . َُْ/ُالجامع فى العمؿ كالفكائد  (ُ)
 .  َُْ-َّْ/ ُالجامع فى العمؿ كالفكائد (ِ)
 انظر الباب الثانى فقد خصصتو لشرح الحديث .(ّ)
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يكقؼ عمى حاؿ بعض ركاتيا لعدـ كجكد ترجمة ليـ ، كىما ركايتى حديث 
سيؿ بف بريدة كعمى ، كمنيا حديث أبى ىريرة الذل يعؿ بركاية المجيكؿ 

الرحمف  عبد بف اك بعدـ متابعة احد لركاية  سيؿعبد الرحمف الجرجانى 
 .  -كما سبؽ عند دراسة ىذه االحاديث  -الرازل كغرابة طريقو 

فكبلـ الدكتكر فيو نظر كعباراتو في غير مكضعيا ، ككاف ينبغى التأنى كعدـ 
التعجؿ حتى يطابؽ عنكاف كتابو ما بداخمو ، فيككف بحؽ جامعان فى العمؿ 

 كالفكائد كاهلل  أعمـ.

في عمـ  ىشرح مكقظة الذىبالشيخ سميماف بف ناصر العمكاف فى -ُ
ىناؾ أحاديث يكاد يتفؽ الحفاظ .قاؿ: .. مصطمح الحديث) مع أسئمة الشرح (

 . عينكا عمى قضاء حكائجكـ بالكتمافاست عمى أف الخبر مكضكع كحديث

ذىب أكثر األئمة، منيـ أحمد كيحيى إلى أنو حديث مكضكع ككذب عمى 
كقد ،  تصحيحو كأتى بعض المتأخريف إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
فينتج منو اختبلؼ في التصحيح ،  لالراك  ىيكجد عف األئمة اختبلؼ ف

 ىف عمى تضعيفو كعمى نكارتو، ثـ يأتي، أما أف يككف األئمة متفق كالتضعيؼ
رً ،  ، فيذا بعيد جدان  مف يصححو بعد ىذا أف يككف ىناؾ عناية خاصة  لّّ كحى
 . تعالى رحميـ اهلل كبضبط كبلـ األئمة ، بضبط الركاة

صدكؽ أك ثقة أك  لف يحفظ بأف الراك كأنا أقكؿ دائمان بأنو ال يكفي أف اإلنسا
،إذا أراد أف يتأىؿ لمسألة  صدكؽ يخطئ، ألنو البد أف يضبط كؿ مركياتو
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 ىكيحسف حديثو ف ، قد يكثؽ في فبلفل ألف الراك  ، التصحيح كالتضعيؼ
 . (ُ) كيضعؼ اآلخر

كضعو ! بؿ األئمة عمى  أقكؿ لمشيخ : أسألؾ باهلل مف ايف لؾ باتفاؽ   
الحؽ الذل ال يعرفو الشيخ اف المسألة اذا نظرنا الييا بعيف االنصاؼ فيى 
خبلفية ما بيف قائؿ بالكضع كمضعؼ كمحسف، كعند دراسة اقكاؿ العمماء فيو 
 ترجح كفة تحسينو بمجمكع طرقو كبما يشيد لو مف القرائف التى تقكيو .    

كبضبط  ، خاصة بضبط الركاة أف يككف ىناؾ عناية انا معو فى انو البدك  
 يتأىؿ لمسألة التصحيح كالتضعيؼلمف اراد اف  كبلـ األئمة رحميـ اهلل تعالى

، كىك فى ىذا يركل كبلـ جيابذة السنة لكف بالمعنى ، كالمفظ ىك ما صرح 
بو جميكر المحدثيف بجكاز التصحيح كالتحسيف لمف تمكف كقكيت معرفتو 

 .ككفقو رب العالميف 

 سُاد ، ٔأيا ادلرـٍ : ْزا عٍ اإل
الحديث الضعيؼ سنده  ىال يكتفكف حيف الطعف ف كحديثان  إف العمماء قديمان ف 

فإذا  أيضان  ما ينظركف إلى متنو عمى جرحو مف جية إسناده فقط ، بؿ كثيران 
الحكـ  ىكجدكه غير متبلئـ مع نصكص الشريعة أك قكاعدىا لـ يترددكا ف

ف كاف السند كحده ال يقتض باطبل  الحديث إذا كافف،  ذلؾ ىعميو بالكضع ، كا 
ليس بالكضع ، ك  يوىذه الحالة ال يتكقفكف عف الحكـ عم ىمعناه فإنيـ ف ىف

بؿ عمى العكس فيك يسير مع بقية االحاديث  ، ىذا ىك كاقع ىذا الحديث
                                                           

 ( .ِٓ/  ُشرح مكقظة الذىبي في عمـ مصطمح الحديث) مع أسئمة الشرح ( )(ُ)
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لى فضيمة كالى خمؽ الصحيحة كىك منيا اف شاء اهلل عز كجؿ فى الدعكة ا
، كاقتدل بو صمى اهلل عميو كسمـجاء فى القراف ،كعمؿ بو سيد كلد عدناف 

صحابتو عمييـ مف اهلل الرضكاف كالتابعكف ليـ بإحساف ، خمؽ يسعد بو 
الفرد ، كتعمر بو البيكت ، كترقى بو المجتمعات ، كتنيض بو االمـ ، كليس 

، كعميو  (ُ)ينيا أىؿ ىذا الشأفعميو أل عبلمة مف عبلمات المكضكع التى ب
 . بل حجة بأنو مكضكعف

                                                           

بعض العبلمات التي  -عند كبلميـ عمى الحديث المكضكع  -تناكؿ األئمة رحميـ اهلل (ُ)
تدؿ عمى ككف الحديث مكضكعان ، كذلؾ مما يقع في متنو دكف إسناده ، بحيث ترشد ىذه 

، كلكف ليس ذلؾ  العبلمات الناظرى فيو إلى أنو ليس مف كبلـ النبى  ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى
نما تميزت بذلؾ طائفة معينة مف األئمة ىيأىـ اهلل لذلؾ كاختصيـ بمقدكر  كؿ أحد،كا 

 بخصائص ليست لغيرىـ أكلئؾ:ىـ جيابذةي الحديث كأطباؤه كصيارفتو كنقاده . 
في بياف صفة ىذه الطائفة  كما بعدىا ْْصػقاؿ ابف القىيّْـ رحمو اهلل  فى المنار المنيؼ :

نما يعمـ ذلؾ  ، كاألسباب التي أكصمتيـ إلى ىذه يعني ككف الحديث مكضكعان  -المرتبة :كا 
مَّع في معرفة السنف الصحيحة، كاختمطت بمحمو كدمو ، كصار لو فييا ممكة،  - : مف تىضى

مىٍيًو  مَّى المَّوي عى كصار لو اختصاص شديد بمعرفة السنف كاآلثار، كمعرفة سيرة رسكؿ اهلل صى
ـى كىديو فيما يأمر بو كينيى عن مَّ سى كيشرعو  ر عنو كيدعك إليو، كيحبو كيكرىوو، كيخبكى

ـى ككاحد مف أصحابو". لؤلمة مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  بحيث كأنو مخالط لمرسكؿ صى
في ىذا الجانب إسيامان فىعَّاالن، كشارؾ بجيد نافع  -رحمو اهلل  -كلقد أسيـ ابف القىيّْـ  

ة الحديث المكضكع بضابط مف غير نظر قد سئؿ عف إمكاف معرف -رحمو اهلل  -؛ذلؾ أنو 
بجممة مف الضكابط  -بعد أف بيف أىمية ىذا السؤاؿ كعظـ قدره  -في إسناده ، فأجاب  

كالدالئؿ التي يعرؼ بيا ذلؾ فجاءت كمماتو نافعة في بابيا، مفيدة لمف طالعيا كنظرىا، 
 ==فمف ىذه الضكابط كالعبلمات التي ذكرىا ابف القىيّْـ رحمو اهلل :
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مَّى المَّوي  -ُ  اشتماؿ الحديث عمى مجازفات باردة ال يمكف أف يقكؿ مثميا رسكؿ اهلل صى
ـى كحديث: " مف صمى الضحى كذا ككذا ركعة، أعطي ثكاب سبعيف نبيان". مَّ سى مىٍيًو كى  عى

أف يككف الحديث مما يكذبو الحس، كأف يككف الحديث مشتمبلن عمى أمر يشيد الكاقع  -ِ
 د بكذبو، كحديث: " الباذنجاف شفاء مف كؿ داء ".المحسكس المشاى

ري منو كحديث:"لك كاف األرز رجبلن لكاف حميمان..." -ّ  سماجة الحديث كككنو مما ييٍسخى
مخالفة الحديث لصريح القرآف كحديث مقدار الدنيا، " كأنيا سبعة آالؼ سنة، كنحف  -ْ

 في األلؼ السابعة" 
السُّنة الصريحة مناقضةن بىيّْنة، قاؿ ابف القىيّْـ: "فكؿ مناقضة الحديث لما جاءت بو  -ٓ

حديث يشتمؿ عمى فساد، أك ظمـ، أك عبث، أك مدح باطؿ، أك ذـ حؽ، أك نحك ذلؾ: 
ـى منو برمء" ، كمف أمثمة ذلؾ مما ساقو ابف القىيّْـ :  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فرسكؿ اهلل صى

 حمد أك أحمد، كأنو مف تسمى بذلؾ ال يدخؿ النار.األحاديث الكاردة في مدح مف اسمو م
ـى أف ييدَّعى أف النبي  -ٔ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىعىؿى أمران ظاىران بمحضر مف الصحابة كميـ،  صى

كأنيـ اتفقكا عمى كتمانو كلـ ينقمكه، فإف العادة قد جرت عمى أف مثؿ ذلؾ ينقمو العدد 
ى كتماف ذلؾ كعدـ نقمو، أك ينفرد كاحد مف دكف ىذا الكثير، أما أف يطبؽ الجميع عم
 الجمع بنقؿ ذلؾ فإنو ال يكاد يقع.

ـى أخذ بيد  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كقد مىثَّؿ ابف القىيّْـ لذلؾ بما ادَّعتو الرافضة: مف أف النبي صى
بمحضر مف الصحابة كميـ كىـ راجعكف مف حجة الكداع، فأقامو بينيـ حتى  عمى 

ًصٌي كأخي، كالخميفة مف بعدم، فاسمعكا لو كأطيعكا " . ثـ  عرفو الجميع، ثـ قاؿ: " ىذا كى
  اتفقكا جميعان عمى كتماف ذلؾ كمخالفتو.

مَّى  -ٕ أف يككف الحديث باطبلن في نفسو، فىيىديؿُّ بطبلنو عمى أنو ليس مف كبلـ الرسكؿ صى
ـى كحديث: "المَّ  مَّ سى مىٍيًو كى ذا رضي أنزلو بالعربية".ذا غضب اهلل اوي عى  أنزؿ الكحي بالفارسية، كا 
مىٍيًو  - ٖ مَّى المَّوي عى أف يككف كبلمو ال يشبو كبلـ األنبياء، فضبلن عف كبلـ رسكؿ اهلل صى

، الذم ىك كحي، كقد ساؽ ابف القىيّْـ أمثمة كثيرة لذلؾ، أغمبيا مف ا ـى مَّ سى  =ألحاديث الكاردةكى
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كغير  أك أنيـ ال يعذبكف أك أنو عبادة إلييـ يجمك البصركأف النظر  في حساف الكجكه== 
 ذلؾ.
أف يككف الحديث مشتمبلن عمى ذكر تاريخ حكادث مستقبمة نحك: "إذا كاف سنة كذا  -ٗ

ذا كاف شير كذا ككذا كقع كيت ككيت". قاؿ ابف القىيّْـ رحمو اهلل:  ككذا كقع كيت ككيت، كا 
 "كأحاديث ىذا الباب كميا كذب مفترل".

"اليريسة تشد  لطُّريًقيَّة أشبو كأليؽ، كحديث:أف يككف الحديث بكصؼ األطباء كا -َُ
 الظير" .

أف يككف مما تقـك الشكاىد الصحيحة عمى بطبلنو، كحديث عيكج بف عينيؽ، كما جاء  -ُُ
فىوي  كَّ مف: أف طكلو كاف ثبلثة آالؼ ذراع كثبلث مائة كثبلثة ثبلثيف كثمثان، كأف نكحان لما خى

ؽى، قاؿ لو: احممني في قصعتؾ ىذه... إلى آخر ما جاء فيو.ا  لغىرى
 قياـ شكاىد عديدة مف الكتاب كالسنة عمى بطبلنو . -رحمو اهلل  -ثـ بيف ابف القىيّْـ 

يىا السَّمع، كيدفعيا الطبع كيسمج معناىا  -ُِ تييىا، بحيث يىميجُّ ركاكةي ألفاًظ الحديًث كسىمىاجى
 لمفطف .

الحديث مف القرائف التي يعمـ بيا أنو باطؿ، كحديث: " كضع الجزية عف ما يقترف ب -ُّ
 أىؿ خيبر". ثـ بيف أنو يشتمؿ عمى قرائف عديدة تدؿ عمى بطبلنو.

في  أف يككف الحديث مما لـ يكقؼ عميو في المصنفات الحديثية، كحديث عمر  -ُْ
ـى يقكؿ: "ليا السكنى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قصة فاطمة بنت قيس،كقكلو سمعت رسكؿ اهلل صى
كالنفقة"، قاؿ ابف القيـ:...فنحف نشيد باهلل شيادة نيسأؿ عنيا إذا لقيناه: أف ىذا كذب 

.. فمك يككف ىذاعمى عمر  ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  عند عمر  ، ككذب عمى رسكؿ اهلل صى
..لما فات ىذا الحديث أئمة الحديث كالمصنفيف في السنف   ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عف النبي صى
كاألحكاـ". ىذه ىي األمارات كالضكابط التي كضعيا ابف القىيّْـ لمعرفة الحديث المكضكع 

ف ىذه ة قد ذكر بعضان مبمجرد النظر في متنو دكف البحث في إسناده ، كبعض األئم
==             ، كنكت ابف حجر عمى ابف الصبلح ُٓ – َٓانظر الكفاية صالضكابط ،
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 ادلثحس انصاَٗ
 انشد عهٗ يٍ طعٍ فيّ تشذج انععف

ىذه العبارة "شدة ضعفو " اك"أسانيده كميا كاىية كضعيفة" لـ ترد فى كبلـ    
العمماء السابقيف متقدميـ كمتأخرىـ ، سكاء مف أكرد الحديث فقط ، اك أكرده 
كاكرد طرقو كتكمـ عمييا ، كسكاء مف اكرده فى كتاب خاص بالمكضكعات اك 

لمنتسبكف الى حديث ، كانما الذل ذىب الى ذلؾ ىـ ا (ُ)كتاب آخر غيره 
 مف المعاصريف . صمى اهلل عميو كسمـ رسكؿ اهلل 

كقبؿ اف اذكرىـ كاذكر كبلميـ البد مف كقفة مع كبلـ ائمة الجرح كالتعديؿ  
كتكضيح عباراتيـ النيا مستند المعاصريف ممف ضعؼ الحديث  ، فيى التى 

                                                           

، إال أف ابف القىيّْـ قد انفرد بزيادات ِٓٔ - ِْٔ/ُ، كفتح المغيثْٕٖ -ْْٖ/ِ= 
ٍسًف عرضيا كتنسيقيا، كجمع أمثمة كشكاىد عديدة تحت كؿ ضابط منيا،  عنيـ مع حي

 ُٓٔكقد نقؿ القاسمى فى قكاعد التحديث صػ   ذا الباب .بحيث تككف مرجعان ميمان في ى
كبلمان قيمان ماتعان لئلماـ ابف عركة الحنبمى الدمشقى عنكنو بقكلو بياف أف لمقمب السميـ 

 إشرافا عمى معرفة المكضكع لكال خكؼ االطالة لذكرتو بتمامو. 
 ِير الكشاؼ لمزمخشرلراجع كبلـ الزيمعى فى تخريج األحاديث كاالثار الكاقعة فى تفس(ُ)
 ، كالسيكطى فى الآلليُُِ( ، ككبلـ السخاكل فى المقاصد الحسنة صػّّٔ-َّٔ/

، كالفتنى فى تذكرة ُِّ/ِ ِِ، كابف عراؽ فى تنزيو الشريعة حديث ٖٔ/ِالمصنكعة 
كغيرىـ ممف  ِٓٗ/ُ( ، كالمناكل فى التيسير بشرح الجامع الصغيرَِٓالمكضكعات)صػ

 تكمـ عمى الحديث .
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ُٖٓٗ 

قد غرتيـ فراحكا يضعفكنو مف غير بحث عف ىذا الكبلـ كعف معناه عند مف 
صدر عنو ، كقد سبؽ تكجيو كبلـ امامى الجرح كالتعديؿ احمد كابف معيف ، 
كبقى تكجيو كمعرفة مدلكؿ كبلـ تمميذىما اماـ ىذا الفف ابكحاتـ الرازل عندما 

كر عف خالد بف سالو ابنو عف ىذا الحديث مف ركاية سعيد بف سبلـ عف ث
ًديثه مينكىره ، كافى سبب سىًعيد بف سبلـ معداف عف معاذ ... فاجاب :  ىىذا حى

ًديث الى يعرؼ لو أصؿ ًديث ، ألف ىىذا الحى   . (ُ) بعد القضاء ضعفو مف ىىذا الحى

 -ككاف ينبغى عمييـ مراعاة ما ياتى :

 بالنكارة . اف ابا حاتـ معركؼ بتشدده كلذلؾ يجب التانى فيما يحكـ عميو-ُ

اف ابا حاتـ يحكـ عمى الحديث باالسناد المعيف الذل كاف يذكره اك يساؿ  -ِ
 عنو ، حتى كاف كاف لمراكل الضعيؼ متابع اك كاف لممتف شكاىد . 

اف المنكر عنده يطمؽ عمى عدة معاف منيا : اطبلقو عمى الحديث الذل -ّ
ا اكثر استعماالتو انفرد بركايتو راك ضعيؼ اك مجيكؿ اك شديد الضعؼ كىذ

 .(ِ)لو 

                                                           

 ( .ِٓٓ/  ِ) ِِٖٓعمؿ الحديث حديث رقـ (ُ)
الحديث المنكر عند االماـ ابى حاتـ الرازل دراسة تطبيقية مف خبلؿ كتاب العمؿ البنو (ِ)

 ََِِلمباحثيف : قاسـ محمد غناـ ، احمد عبد اهلل احمد . مجمة الجامعة االسبلمية 
 .ِٗ-ِٖالمجمد العاشر العدد االكؿ صػ 
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َُٓٗ 

كابك حاتـ حكـ بالنكارة عمى حديث معاذ مف ركاية سعيد بف سبلـ الضعيؼ 
 الذل انفرد بركايتو ، كلـ يحكـ عمى كؿ طرقو .

ًديثكاما قكلو " ..." فمعناه ألجؿ تفرده بركايتو ، كىذا ما ضعفو مف ىىذا الحى
 (ُ)ليذه الكممة يقصده عمماء الحديث متقدميـ كمتأخرىـ عند اطبلقيـ

فمعناىا عندىـ ضعؼ ىذا الحديث لتفرد ىذا الضعيؼ بركايتو فمرجع الضعؼ 
 عمى الضعيؼ المتفرد بالركاية .

                                                           

... كألبي العالية َُٕ/ّيرة جدان منيا : قكؿ ابف عدل فى الكامؿاالدلة عمى ذلؾ كث(ُ)
أحاديث صالحة غير ما ذكرت كأكثر ما نقـ عميو مف ىذا الحديث حديث الضحؾ في 
الصبلة ككؿ مف ركاه غيره فإنما مدارىـ كرجكعيـ إلى أبي العالية كالحديث لو كبو يعرؼ 

 ئر أحاديثو مستقيمة صالحة. كمف أجؿ ىذا الحديث تكممكا في أبي العالية كسا
( فى ترجمة محمد بف عبد اهلل بف المثنى ََٔ/  ّكقاؿ الذىبى فى ميزاف االعتداؿ )

االنصارل : كذكر لو أحمد حديث الحجامة، ثـ قاؿ: ذىب لو كتب فكاف بعد يحدث مف 
كتب غبلمو أبي حكيـ، ككاف قد أدخؿ عميو حديث قاؿ: فكأف ىذا مف ذاؾ . قمت: ما 

 أف يتكمـ في مثؿ االنصارم الجؿ حديث تفرد بو، فإنو صاحب حديث. ينبغى
عند كبلمو عمى حديث: بعثت داعيا ُّٕ/ُكقاؿ ابف طاىر المقدسي فى معرفة التذكرة

كليس إلى مف اليدل شئ كبعث إبميس مزينا كليس إليو مف الغكاية شيء ، فيو خالد بف 
. كقاؿ ايضان فى معرفة التذكرة عبد الرحمف العبدم ترؾ حديثو ألجؿ ىذا الحديث 

عند كبلمو عمى حديث:رأل النبي رجبل أحمر فقاؿ أنت أبك الكرد فيو ُٓٓ/ُْٗٓحديث
 حياف بف المغمس ىك ضعيؼ ألجؿ ىذا الحديث 

/  ْ، كتمخيص الحبير ) ّٖٕ/ِكغير ذلؾ مف االمثمة انظر كبلـ شيخ االسبلـ فى الفتح 
 ( .َِِ/  ِ) ٖٖٗاية حديث ( كالدراية في تخريج أحاديث اليدِّٔ
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ًديث الى يعرؼ لو أصؿكاما قكلو " لـ  ىيعن: حاتـ  ىمراد أب، ف (ُ)"ألف ىىذا الحى
ًديثه مينكى ، كسياؽ كبلمو يدؿ عمى ىذا "  طريؽىذا الرك مف غير ي  ره ىىذا حى

ًديث ألف ىىذا  كافى سبب سىًعيد بف سبلـ بعد القضاء ضعفو مف ىىذا الحى
ًديث الى يعرؼ لو أصؿ  . (ّ)ككذا استعمالو ليذه الكممة،  (ِ)" الحى

                                                           

ىذه الكممة يكثر استعماليا عند عمماء الحديث كليا معناىا عندىـ ، كقد بيف معناىا ابف حباف (ُ)
بترتيب ابف بمباف ، كنقؿ ىذا الكبلـ ابف الصبلح فى عمـك الحديث  ُٓٓ-ُْٓ/ ُفى صحيحو 

ٍعًرفىةي ااًلٍعًتبىاًر كىاٍلميتىابىعىاًت كىالشَّكىاًىًد  اًمس عىشىر : مى ، قاؿ ابف حباف :  ْٖصػ فى النٍَّكع اٍلخى
ني أمثؿ لبلعتبار مثاال يستدرؾ بو ما  اإلنصاؼ في النقمة األخبار استعماؿ االعتبار فيما رككا كا 
كراءه ككأنا جئنا إلى حماد بف سممة فرأيناه ركل خبران عف أيكب عف ابف سيريف عف أبي ىريرة 

يمزمنا فيو التكقؼ عف جرحو  لـ نجد ذلؾ الخبر عند غيره مف أصحاب أيكب فالذل عف النبى 
كاالعتبار بما ركل غيره مف أقرانو ، فيجب أف نبدأ فننظر ىذا الخبر ىؿ ركاه أصحاب حماد عنو 
ف كجد ذلؾ  أك رجؿ كاحد منيـ كحدة فإف كجد أصحابو قد رككه عمـ أف ىذا قد حدث بو حماد كا 

عف أيكب ما لـ يتابع عميو  مف ركاية ضعيؼ عنو ألزؽ ذلؾ بذلؾ الراكل دكنو فمتى صح أنو ركل
يجب أف يتكقؼ فيو كال يمزؽ بو الكىف ،بؿ ينظر ىؿ ركل أحد ىذا الخبر مف الثقات عف ابف 
ف لـ يكجد ما كصفنا نظر  سيريف غير أيكب فإف كجد ذلؾ عمـ أف الخبر لو أصؿ يرجع إليو ، كا 

فإف كجد ذلؾ عمـ أف حينئذ ىؿ ركل أحد ىذا الخبر عف أبي ىريرة غير ابف سيريف مف الثقات 
ف لـ يكجد ما قمنا نظر ىؿ ركل أحد ىذا الخبر عف النبي  غير أبي ىريرة ،  الخبر لو أصؿ ، كا 

فإف كجد ذلؾ صح أف الخبر لو أصؿ ،كمتى عدـ ذلؾ كالخبر نفسو يخالؼ األصكؿ الثبلثة عمـ أف 
 . الخبر مكضكع ال شؾ فيو ، كأف ناقمو الذل تفرد بو ىك الذل كضعو

 ( .ِٓٓ/  ِ) ِِٖٓعمؿ الحديث حديث رقـ (ِ)
 ّّٕرقـاالدلة عمى ذلؾ كثيرة مف كبلمو : مف ذلؾ ما قالو ابف ابى حاتـ فى العمؿ حديث (ّ)
: كسألتي أًبي عىف حًديثو ركاهي كىبي بفي جًريرو عف شيعبة  عف أًبي حيصيفو عف يحيى بًف ُِّ/ُ

كاف ييصمّْي عمى الخيمرًة .قاؿ  ْـّ حًبيبة : أفَّ الٌنًبٌي كثٌابو عف أًبي عىبًد الٌرحمًف السُّمًميّْ عف أي 
.  == أًبي:ىذا حًديثه ليس لوي أصؿه لـ يرًكًه غيري كىبو
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ُِٓٗ 

نو ملىوي أصؿ ،  كالحديث بعد جمع طرقو ظير انو ركل عف سبعة صحابة فيك
ًعيؼما ىك  ضعفا شديدا كمنو ما ىك ضعيؼ ضعفا يسيرا كما سبؽ  ضى

 تفصيؿ ذلؾ فى الباب االكؿ كاهلل اعمـ .

 كاليؾ مف كقفت عميو مف المعاصريف ممف قاؿ بشدة ضعفو :                          

 عمى استعينكا حديث ضعؼ عمى البرىاف " إقامة كتابو فى المؤذف خالد -ُ
، كىك اشير المعاصريف تضعيفان ليذا الحديث ،  (ُ)بالكتماف" حكائجكـ قضاء

، بؿ النو الكحيد الذل كضع كتابان ضعؼ فيو الحديث  كاف كاف اقميـ شيرة
 كما ىك ظاىر مف اسـ الكتاب .

كاسـ الكتاب يدؿ عمى عدـ خبرتو الحديثية فقد سماه " ضعؼ حديث " ، 
كالكاجب اف يسميو "دراسة حديث" ، كيتناكؿ فى ىذه الدراسة لمسنة القكلية ، 
دراسة السنة الفعمية " الكتماف" ، فالفتكل عمى القكلية فقط  بالضعؼ ، مع 

 لجانب منو .ضرر بالديف كاىماؿ  صمى اهلل عميو كسمـثبكتيا مف فعمو 
                                                           

. كسألتي أبي عف حديثو ركاه يعقكب بف سفياف عف عىٍمرك ََّ/ُ َُٗ،حديث رقـ==
الحارث بف عاصـ عف عبيد اهلل بف الكازع عف ليث بف أبي سميـ عف أبي إسحاؽ عف 

عف عمي أنو كاف إذا سافر كركب قاؿ الحمد هلل الذم سخر لنا ىذا كذكر الحديث .فقاؿ 
 ىذا حديث ليس لو أصؿ بيذا االسناد .

(.كسألتي أًبي عىف حًديثو ركاهي شبابةي عف شيعبة عف بيكيًر بًف ِٕ/  ِ)ُٕٓٓ، حديث رقـ 
ٌباًء كالميزٌفًت . قاؿ أًبي : ىذا حًديثه : نيى عًف الدُّ  عطاءو  عًف ابًف يعمير : أفَّ الٌنًبٌي 

 مينكره لـ يرًكًه غيري شبابة ،كال ييعرؼي لوي أصؿه اىػ . كغير ذلؾ مف االمثمة .
 .صػ( ُٕٗىػ(،)ُُُْالسعكدية ) -مطبكع طبعتو مطابع الفرزدؽ ،الرياض(ُ)
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ُّٓٗ 

ىذا مف ناحية ، كمف ناحية اخرل : عنكاف الكتاب حكـ عمى االسناد كالمتف 
 ، كىذا مخالؼ لقكاعد عمماء الحديث .

إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيؼ فمؾ أف تقكؿ  قاؿ السيكطى فى تدريب الراكل :
كال ضعيؼ كتطمؽ  بمجرد  ،ىك ضعيؼ بيذا اإلسناد كال تقؿ ضعيؼ المتف 

إال أف يقكؿ إماـ إنو  ،فقد يككف لو إسناد آخر صحيح  ،اإلسناد ضعؼ ذلؾ 
أك إنو حديث ضعيؼ  ،أك ليس لو إسناد يثبت بو  ،لـ يرك مف كجو صحيح 

 . (ُ)مفسرا ضعفو فإف أطمؽ  الضعيؼ كلـ يبيف سببو  ففيو كبلـ يأتي قريبا 

اسانيد  ىذا بالنسبة لمعنكاف ، كاما ما بداخؿ الكتاب فمـ يحسف التعامؿ مع
الحديث كال مع متنو ، الف اسانيده كاف كاف كؿ كاحد منيا عمى انفراده ال 
يخمك مف مقاؿ ،مما يمنع مف القكؿ بتحسيف حتى افضميا لذاتو ، لكف ىذا ال 
يقاؿ فى مجمكعيا كمثؿ ىذه الطرؽ يعضد يعضيا بعضا مما يصيره فى حيز 

 القبكؿ كما سبؽ تفصيؿ ذلؾ .

مىٍيًو قرائف تقكيو مف القراف الكريـ كمف فعمو كالف متنو يشيد لو   مَّى المَّو عى صى
ـى  مَّ سى  ، بؿ كاالمة كميا افرادا كجماعات ال تستغنى عف العمؿ بو .  كى

كليس المقاـ الجؿ الرد عميو كبياف اغبلطو فيذا يحتاج الى دراسة عمى حد 
: حباف حيث قاؿ ابف زكائد إلى الظمآف مكارد الشيخ االلبانى فى "صحيح كبلـ
 بالكتماف الحكائج إنجاح عمى حديث استعينكا ضعؼ عمى البرىاف إقامة"انظر

                                                           

 .(ِٔٗ/ ُتدريب الراكل )(ُ)
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 ناقد ، عالـ لو تفرغ لك كجياالت ، أكىاـ كفيو المؤذف ، أحمد خالد لممدعك" 
  .(ُ) تعالى اهلل شاء إف - كاؼو  اآلف ذكرت كما مجمد، منو لىكاف

كيبقى التنبيو عميو أف الحكـ عمى األحاديث بالقبكؿ أك الرد لو خطكرتو ،     
 يتميز بيا الغث مف السميفالتى مخصكصة القكانيف ال العمماءلو كضع كقد 

ىذه  فمف أتقف ، ، كجعمكىا قائمة عمى أصكؿ أسسكىا ليبنكا عمييا أحكاميـ
كبقدر ما ، جياتيا أتى دار ىذا العمـ مف بابيا كأحاط بيا مف جميع  األصكؿ

 . يفكتو منيا تنزؿ درجتو كتنحط رتبتو

كال أدعى إحاطة بيذه االصكؿ ، كانما ىك الفيـ الصحيح لكبلـ المتقدميف     
 المكاصمة لطريقيـالمأخكذ مف فيـ مف سار عمى دربيـ مف المتأخريف ، ك 

بالمصابرة فى طمب ىذا العمـ كمقاكمة العجمة كالجد فى تعمـ أصكلو كمعرفة 
 .              كهلل الفضؿ يختص بو مف يشاءمناىج عممائو ، 

 كممف قاؿ بضعفو الشديد ايضان مف المعاصريف :

قاؿ :  طارؽ بف عكض اهلل فى تعميقو عمى المنتخب مف عمؿ الخبلؿ -ّ   
كاشبييا ما  ثر مف صحابى ككؿ اسانيده كاىية جداىذا الحديث يركل عف اك

( كالسيمى فى تاريخ ُٕٖركاه ابف حباف فى ركضة العقبلء ص)
( مف طريؽ الييثـ بف ايكب الطالقانى عف سيؿ بف عبد ِِّجرجاف)

الرحمف الجرجانى عف محمد بف مطرؼ عف محمد بف المنكدر عف ابى ىريرة 
                                                           

" ، كراجع رده عميو ايضا ُىامش"  ُْ/ُصحيح مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف (ُ)
 ( .ِٗٔ -ِٔٔ/  ُّسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة )فى : 
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ُٓٗٓ 

ني المذككر كلـ يذكر فيو جرحا كال مرفكعا اخرجو السيمى فى ترجمة الجرجا
 . تعديبل

كالجرجانى ىذا لـ اعرفو كذىب بعض افاضؿ العصر الى انو سيؿ بف عبد 
الرحمف المعركؼ بالسندل بف عبدكيو الرازل المترجـ فى الجرح كالتعديؿ البف 

كلـ يظير لى ذلؾ بؿ الظاىر انو ال يركل عف غير محمد بف  ابى حاتـ
متو يظير لو ذلؾ كلك سممنا بانو ىك الرازل لما كاف مطرؼ كالمتامؿ لترج

حديثو بصحيح ايضا فالرازل كاف قاؿ فيو ابك الكليد الطيالسى لـ ار بالرل 
اعمـ بالحديث منو كمف يحيى بف الضريس اال اف ابا حاتـ قاؿ فيو شيخ 

( كابف حباف كاف ذكره ّٕ/ُ/ُ) كىذه صيغة تمييف كعند غيره كانظر الجرح
( اال انو قاؿ يغرب فمثؿ ىذا اليحتمؿ منو التفرد عف َّْ/ٖت )افى الثق

 . رفيف بحديثو فيذا الحديث شاذ اك منكرامحمد بف مطرؼ دكف اصحابو الع

كيؤكد ىذا انو تفرد عنو بحديث آخر منكر لـ يتابعو عميو احد كىك حديث 
ه كىذ كىك فى ترجمتو فى تاريخ جرجاف ايضا(ُ)"ذبكا بامكالكـ عف اعراضكـ"

القاعدة فى التفرد مف القكاعد اليامة جدا كقد نبو عمييا كثير مف اىؿ العمـ 
 .(ِ) كمسمـ كغيره

                                                           

 .ُِٓٓ تقدـ تخريجو صػ( ُ)
تحقيؽ كتعميؽ ابى معاذ  ْٖ-ّٖ/ُالمنتخب مف العمؿ لمخبلؿ البف قدامة المقدسى (ِ)

 ـ .ُٖٗٗىػ ُُْٗدار الراية الطبعة االكلى طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ط 
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ُٓٗٔ 

إلى غير ىؤالء ممف ذىب الى شدة ضعؼ الحديث ، كعمـ ىذا الحكـ عمى   
كؿ اسانيده ، كاطمؽ عبارات في غير مكضعيا ، ككاقع الحديث بعد جمع 
طرقو ، اف منيا ما يركل عف كذابيف كمترككيف كضعفاء ، كىى طرؽ حديث 
 معاذ كعبد اهلل بف عباس كعمر بف الخطاب كمعاكية ، كاف منيا ما لـ يكقؼ
عمى حاؿ بعض ركاتيا لعدـ كجكد ترجمة ليـ ، كىما ركايتى حديث بريدة 

سيؿ بف عبد كعمى ، كمنيا حديث أبى ىريرة الذل يعؿ بركاية المجيكؿ 
الرحمف الرازل  عبد بف اك بعدـ متابعة احد لركاية سيؿالرحمف الجرجانى 

ه فاذا اضيفت ىذ -كما سبؽ عند دراسة ىذه االحاديث  -كغرابة طريقو 
 الطرؽ الى بعضيا عضد بعضيا بعضا.

كال شؾ اف  -كالذل تقتضيو الصنعة الحديثية انيـ كاف قالكا بضعؼ طرقو  
، أف يقكلكا في الحكـ عميو أنو مف  -ىذا مما تختمؼ فيو كجيات النظر 

، كفرؽ كبير (ُ)الضعيؼ الذل يعمؿ بو ال مف الضعيؼ الذم يرمى كيطرح 
 بيف العبارتيف .

                                                           

: كيجكز عند أىؿ الحديث كغيرىـ التساىؿ في  ِٖٗ/ُقاؿ السيكطى فى تدريب الراكل (ُ)
األسانيد الضعيفة كركاية ما سكل المكضكع مف الضعيؼ كالعمؿ بو مف غير بياف ضعفو 

كاألحكاـ كالحبلؿ في غير صفات اهلل تعالى كما يجكز كيستحيؿ عميو ، كتفسير كبلمو ، 
كالحراـ كغيرىما كذلؾ كالقصص كفضائؿ األعماؿ كالمكاعظ كغيرىا مما ال تعمؽ لو بالعقائد 
كاألحكاـ ، كمف نقؿ عنو ذلؾ ابف حنبؿ كابف ميدل كابف المبارؾ قالكا إذا ركينا في 
ذا ركينا في الفضائؿ كنحكىا تساىمنا... كذكر شيخ اإلسبلـ  لو الحبلؿ كالحراـ شددنا كا 
 ==ثبلثة شركط أحدىا : أف يككف الضعؼ غير شديد فيخرج مف انفرد مف الكذابيف
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ُٕٓٗ 

كىذه أمكر ال تغيب عف أصحاب الحديث ، كفى مثؿ ىذه االحكاؿ يقكؿ 
 قاؿ عبيد بف رفاعة قاؿالعمماء بعد االختبلؼ ما قالو ابف العربى عف حديث 

فىًإٍف زىادى فىًإٍف ًشٍئتى  ييشىمَّتي العىاًطسي ثىبلىثنا ،:  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ٍف ًشٍئتى فىبلى  فىشىمٍّْتوي  ف كاف فيو مجيكؿ  ىذا الحديثى : العرب بفاقاؿ  ، (ُ) كىاً  كا 

لكف يستحب العمؿ بو ألنو دعاء بخير كصمة كتكدد لمجميس فاألكلى العمؿ 
 .(ِ )بو كاهلل أعمـ

صياغة الفتكل حتى لمف ضعفو أف ك ىذا الحديث فيو خير كثير لممسمميف ، ك 
 يقكؿ : ىناؾ مف ضعؼ ، كىناؾ مف حسف ، كأنا أميؿ الى ضعفو .

                                                           

كالمتيميف بالكذب كمف فحش غمطو نقؿ العبلئى االتفاؽ عميو ، الثانى : أف يندرج تحت =
 اصؿ معمكؿ بو ، الثالث : أف ال يعتقد عند العمؿ بو ثبكتو بؿ يعتقد    االحتياط .. . 

ـٍ مىرَّةو ييشىمَّتي اٍلعىاًطسي حديث ََُاب األدب باب )أخرجو أبك داكد كت(ُ)  َّٖٓ( كى
 ِٖٔٗما جاء كـ يشمت العاطس حديث  ٓ، كالترمذل كتاب األدب باب  ُْٖ/ِ
سناده مجيكؿ ، كابف السنى فى عمؿ اليـك كالميمة  ٕٗٔ/ِ ، كقاؿ : ىذا حديث غريب كا 

 ْٖٔبالغيبلنيات حديث  ، كأبك بكر الشافعى فى الفكائد الشييرِِِص  ِِٓحديث 
كقاؿ : كىذا  ّّْ/َُ َّْٖكاكرده االلبانى فى السمسة الضعيفة حديث ، .ّّٓ/ُ

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إسناد مرسؿ ضعيؼ ؛ عبيد بف رفاعة الزرقى كلد في عيد النبي صى
الرحمف ككثقو العجمى ، كحميدة أبك عبيدة بنت عبيد مقبكلة عند الحافظ ، كيزيد بف عبد

 ضعيؼ.
 ( .َٔٔ/ َُفتح البارل )(ِ)
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ُٖٓٗ 

كلمف حسف كأنا منيـ اف يقكؿ : ىناؾ مف ضعؼ كىناؾ مف حسف كأنا   
ذا أخطأ  كلممجتيد إذا أصاب أجرافأميؿ الى حسنو ، كىذا اجتياد منى ،  كا 

 . (ُ)أجر

اك لغير ذلؾ مما ال يرضيو سبحانو  كابرأ الى اهلل اف يككف ردل عمييـ ليكل
، كغيرة مسٌنة المطٌيرة لنصرة كتعالى ، كانما ىك تأدية لحؽ اهلل عز كجؿ ، ك 

ـى عمى سنة سيد المرسميف  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى  كاهلل أعمـ . صى

 

 

 

 

   

 
                                                           

ـى  يىقيكؿي  ىذا حديث ركاه عىٍمرك ٍبف اٍلعىاًص  (ُ) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى اهلًل صى
ـى فىاٍجتىيىدى ثيَـّ  كى ذىا حى ابى فىمىوي أىٍجرىاًف كىاً  ـي فىاٍجتىيىدى ثيَـّ أىصى اًك ـى اٍلحى كى أىٍخطىأى فىمىوي أىٍجره . أخرجو : ًإذىا حى

ابى أىٍك أىٍخطىأى ، حديث ِِالبخارل بىابي " اًكـً ًإذىا اٍجتىيىدى فىأىصى ،  ُّْٖ/ّ ّْٖٕ" أىٍجًر اٍلحى
ابى أىٍك أىٍخطىأى حديث ٔكمسمـ كتاب األقضية باب ) اًكـً ًإذىا اٍجتىيىدى فىأىصى  ْْٖٓ( بىيىاًف أىٍجًر اٍلحى

 َٗٔ/ِ ّٕٔٓفى القاضى يخطئ حديث  ِاالقضية باب  ، كابك داكد كتاب ْٕٔ/ِ
 .ّّٓصػ  َِِْالحاكـ يجتيد فيصيب الحؽ حديث  ّ،كابف ماجو كتاب االحكاـ باب 
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ُٓٗٗ 

 

 

 

 

 انثـاب انصـاَٗ  " شـشح احلـذيـس "
 . يا حيسٍ فيّ انكرًاٌ : انفصم األٔل          
 .يا جية فيّ انكرًاٌ : انفصم انصاَٗ          
 يا حيشو فيّ انكرًاٌ . انفصم انصانس  :        
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ََُٔ 

 انثاب انصاَٗ
 " ششح احلذيس "
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ىذا الحديث الحسف بمجمكع طرقو كبما يشيد لو مف القرائف كما أسفر    
ر كىالنَّفىاًئسعنو تخريج الحديث  ، يحتاج الى شرح ي  ستخرج ما فيو ًمٍف الدُّرى

 . ، كينقمنا الى معرفة فقيو كفكائده

ـى لمنبى  ىعممالتطبيؽ نتعرؼ فيو عمى ال شرح    مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى  لػو ،صى
ـى فقد كاف  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى إلى الجانب  ليعمؿ عمى نقؿ الجانب النظر  صى

مف أحكاـ شرعية إلى كاقع  ىما اشتمؿ عميو الكح ةترجمى بالتطبيق ىالعمم
غرس اإليماف كقطؼ  ىالببلغ المبيف ثمرتو ف ى، بحيث يؤت يعيشو األتباع

كاء الباطف كالظاىر، كمعرفة ، كاست تطابؽ المعرفة مع السمكؾ ىكف ، ثماره
ـى  ألجميا أرسؿ ىمدل تحقيؽ الغاية الت مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى كبيذا المنيج ، صى

  . أكجد جيبلن مثاليان أحسف فيـ اإلسبلـ كتطبيقو كحممو إلى الناس

كسأبدأ بما يستحب فيو الكتماف ، كىك المقصكد مف الحديث ، ثـ أتناكؿ    
اف ، كما يحـر ، كاف كاف استنباط ذلؾ مف غيره مف اآليات ما يجب فيو الكتم

كاألحاديث ، كلـ يشممو الحديث ، لكف لو تعمؽ بو ، حتى يفرؽ بيف كؿ ىذا 
، كحتى ال يخمط احد بيف ىذا اك ذاؾ ، فيظف المستحب منو كاجبا اك العكس 
ما ، كحتى ال يقع احد فى المحـر منو ،  ظانا انو مستحب ، فمذلؾ لـ اترؾ 

يجب منو كما يحـر  كما يتعمؽ بكؿ ذلؾ مف قضايا كاحكاـ كفكائد  ، كىذا 
 إجماؿ يحتاج الى تفصيؿ فدكنكو :
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َُُٔ 

 انفصم االٔل
 يا حيسٍ فيّ انكرًاٌ

 .احلاجاخ  كرًاٌ-1
 العقؿ غزارة عمى شئ كأدؿ الصبلح أحكاؿ كأدـك النجاح أسباب أقكل مف

 أف فعميو كجو خير عمى كيؤديو بعمؿ يقـك أف المسمـ أراد الكتماف ، فإذا
 ما فعمو ،فأكثر يريد بما يقابمو مف كؿ ييحدّْث ينييو ،كال أك ينفذه حتى يكتمو
 .الكتماف  تدبير االمكر بو يتـ

يفكت كيد الكائديف كحسد الحاسديف ، فتنمك النعـ قبؿ أف تمتد إلييا كالكتماف 
كف السبب في عدـ قد تنسج شباكا في طريقيا ربما يك ىخيكط العراقيؿ الت

كاجيو بعض يربما المسمـ الخير الذم يسعى إليو ، الف حصكليا أك عرقمتيا 
ٍمؽً   ى، بؿ ربما سعكا ف الناس بالحسد كالكراىية كما ىك كاقع كثير مف الخى

يصاؿ الضرر إليو إفساد األمكر عميو ، كلذلؾ كاف مف حسف عقؿ  ، كا 
 ، ثـ بعد ذلؾ ال ضرر عميو كتنجحالمؤمف أف يكتـ مثؿ ىذه األمكر حتى تتـ 

 . لك أخبر بعض الناس بذلؾ

مىى فى قكلو  صمى اهلل عميو كسمـكىذا ما اشار اليو النبى  اءً "اٍستىًعينيكا عى  قىضى
كىاًئجً   . (ُ) ًنٍعمىةو مىٍحسيكده " لًباٍلًكٍتمىاًف فىًإفَّ كيؿَّ ذً  اٍلحى

                                                           

ال تعارض بيف ىذا الحديث كاالحاديث الكاردة فى التحدث بالنعـ ، قاؿ السخاكل فى  (ُ)
محمكلة عمى ما بعد : كاألحاديث الكاردة في التحدث بالنعـ  ُُِالمقاصد الحسنة صػ

 كقكعيا فبل تككف معارضة ليذه،نعـ إف ترتب عمى التحدث بيا حسدة فالكتماف أكلى.
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َُِٔ 

نكـ إف رفعتمكىا إلييـ ربما معناه اكتمكا حكائجكـ كال ترفعكىا إلى الناس ، فإف
يككف المرفكع إليو بعض حسادكـ ، فبل يحب قضاء الحاجة لكـ فيحسدكـ 

فيمتنع عنو ، أك يحسدكـ عمى النعمة بأف ال تككنكا  ءعمى نعمة القضا
محتاجيف ، فإذا أظيرتـ حاجتكـ شمت بكـ ، كانتظركا الفرج كنجاح الحاجة 

إذا كنتـ إليو منقطعيف كبقضائو  فإنو يحب قضاءىا لكـ ،مف اهلل تعالى 
 .  (ُ)راضيف كعمى كتماف حكائجكـ كضركراتكـ صابريف

ـٍ في قضاء حكائجيـ  ة اصحاب الكيؼحكمكتأمؿ     ًرًقكي ـٍ ًبكى دىكي فىاٍبعىثيكا أىحى
ـٍ ًبًرٍزؽو ًمٍنوي  ًدينىًة فىٍميىٍنظيٍر أىيُّيىا أىٍزكىى طىعىامان فىٍميىٍأًتكي ٍليىتىمىطٍَّؼ كىال ىىًذًه ًإلىى اٍلمى كى

دان  ـٍ أىحى فَّ ًبكي ييٍشًعرى
(ِ)  

ٍليىتىمىطَّؼٍ " ه :تفسير فى   ىػُْٕت الخازف قاؿ     كليترفؽ في الطريؽ  لأ "كى
فَّ "المدينة كليكف في ستر ككتماف  ىكف دان أ لأ "كىال ييٍشًعرى ـٍ أىحى  لكال يعممف ًبكي

 . (ّ) مف الناس

أم يتعامؿ بخفية لئبلَّ ييٍشعىر بيـ  : ىػُُِْت عثيميفكقاؿ ابف    
عف اإلشعار بقكليـ:  ىؼ كالنيطاألمر بالتم لأ ، ثـ عمَّمكا ىذا ..فيؤذىكف

                                                           

 . ٖٗبحر الفكائد المشيكر بمعانى األخبار لمكبلباذل صػ(ُ)
 .ُٗالكيؼ مف اآلية (ِ)
(ّ)(ّ  /َُٔ.) 
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

َُّٔ 

 كا ًإذان لىٍف تيٍفًمحي ـٍ كى ـٍ ًفي ًممًَّتًي ـٍ أىٍك ييًعيديككي ميككي ـٍ يىٍرجي مىٍيكي كا عى ـٍ ًإٍف يىٍظيىري ًإنَّيي
أىبىدان 

(ُ)    . 

بلىةي كىالسَّبلىـكتأمؿ كصية نبى اهلل يعقكب البنو يكسؼ     مىٍيًيمىا الصَّ قىاؿى   عى
ًتؾى فىيىًكيديكٍا لىؾى كىٍيدنا ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًلئًلنسىاًف  مىى ًإٍخكى ٍؤيىاؾى عى يىا بينىيَّ الى تىٍقصيٍص ري

 عىديكّّ مًُّبيفه 

 (ِ) . 

: رأل يكسؼ  لمفسركف كغيرىـاؿ ا: ققصص األنبياء قاؿ ابف كثير فى    
عميو السبلـ كىك صغير قبؿ أف يحتمـ، كأف أحد عشر كككبا، كىـ إشارة إلى 

، فيالو  ، قد سجدكا لو ، كالشمس كالقمر كىما عبارة عف أبكيو بقية إخكتو
كرفعة  فمما استيقظ قصيا عمى أبيو، فعرؼ أبكه أنو سيناؿ منزلة عالية،  ذلؾ

خكتو فييا كاآلخرةعظيمة في الدنيا  كتمانيا بفأمره ،  بحيث يخضع لو أبكاه كا 
؛ كيبل يحسدكه كيبغكا لو الغكائؿ كيكيدكه بأنكاع  كأف ال يقصيا عمى إخكتو

بعض اآلثار استعينكا  ىكليذا جاء ف،  الحيؿ كالمكر كىذا يدؿ عمى ما ذكرناه
الكتاب  كعند أىؿ،  عمى قضاء حكائجكـ بكتمانيا، فإف كاف ذل نعمة محسكد

خكتو معا  .(ّ)منيـ غمط  كىك أنو قصيا عمى أبيو كا 

                                                           

ثيميف ( ، كتب كرسائؿ لمعّٗ( ، تفسير القرآف لمعثيميف :الكيؼ )صػ َِ)الكيؼ آية(ُ)
(ُُ  /ِٖ. ) 
 . ٓسكرة يكسؼ آية (ِ)
 ( .ِِٗ/  ُ( ، البداية كالنياية  )َُّقصص األنبياء )(ّ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

َُْٔ 

 قد تحمى صمى اهلل عميو كسمـ، فصمى اهلل عميو كسمـ تأمؿ حاؿ نبيناك      
فى األمكر التى تحتاج الى ذلؾ فى حياتو ، كمف ذلؾ : أنو بصفة الكتماف 

ـى بق مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى حتى أذف اهلل لو  يدعك إلى اهلل سران  كاتسنى ثبلث صى
فاصدع بما تؤمر كأعرض عف  عز كجؿقكلو  ىأف يجير بالدعكة ف

 المشركيف

ـى االختفاء بدار  كبنزكليا ترؾ الرسكؿ،  (ُ)  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى صى

 . (ِ)األرقـ كأعمف بالدعكة لئلسبلـ جيران 

ًز ًفي كفى رحمة اليجرة المباركة ظير منو  رُّ أىٍمًر اٍلًيٍجرىًة ًلئىبلَّ يىعيكؽى ًشدَّة التَّحى
ٍنيىا عىاًئؽ كًؿ اٍلمىٍفسىدىًة  ان سىبىب يككفً  عى  لميتىقىنّْعنا أفقد ذىب الى أبى بكر ًلحيصي

ـٍ يىكيٍف يىٍأًتيك رأسو  مغطيان  ككاف حريصان عمى كتماف خبر  ،ًفييىا وًفي سىاعىةو لى
قَّعي ًمٍنوي ىجرتو حتى عف اقرب الناس  دّْيؽي ًبأىنَّوي لىٍيسى ىينىاؾى مىٍف ييتىكى فىأىٍعمىمىوي الصّْ

نما ىـ أىمك  ،امرهً إٍفشىاءي  ، تركل لنا اـ  ىموأشفقتيـ عميو كشفقة  ، وا 
ٍنيىا ةعىاًئشى المؤمنيف  بىشىًة نىاسه ًمفى ذلؾ كتقكؿ :  رىًضيى المَّوي عى رى ًإلىى اٍلحى ىىاجى

يَّ  تىجى مىى ًرٍسًمؾى  زى أىبيك بىٍكرو مييىاًجرنا فىقىاؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـاٍلميٍسًمًميفى كى عى
ك أىٍف ييٍؤذىفى ًلي فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو  كهي  : فىًإنّْي أىٍرجي بىسى  أىكى تىٍرجي ـٍ فىحى ًبأىًبي أىٍنتى قىاؿى نىعى

مىى النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ ٍحبى  أىبيك بىٍكرو نىٍفسىوي عى مىؼى رىاًحمىتىٍيًف كىانىتىا ًلصي ًتًو كىعى
ميكسه  ؽى السَّميًر أىٍربىعىةى أىٍشييرو قىاؿى عيٍركىةي قىالىٍت عىاًئشىةي فىبىٍينىا نىٍحفي يىٍكمنا جي رى ًعٍندىهي كى

صمى اهلل عميو  ًفي بىٍيًتنىا ًفي نىٍحًر الظًَّييرىًة فىقىاؿى قىاًئؿه ألىًبي بىٍكرو ىىذىا رىسيكؿي اهللً 
ـٍ يىكيٍف يىٍأًتينىا ًفييىا قىاؿى أىبيك بىٍكرو ًفدنا لىوي ًبأىًبي  كسمـ ميٍقًببلن ميتىقىنّْعنا ًفي سىاعىةو لى

                                                           

 ( .ْٗسكرة الحجر اية ) (ُ)
 ( .َٕ/  ُّالتحرير كالتنكير )(ِ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

َُٔٓ 

اءى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو  ًة ًإالَّ ألىٍمرو فىجى اءى ًبًو ًفي ىىًذًه السَّاعى كىأيمّْي كىالمًَّو ًإٍف جى
ؿى فىقىا كسمـ ؿى ألىًبي بىٍكرو أىٍخًرٍج مىٍف ًعٍندىؾى قىاؿى فىاٍستىٍأذىفى فىأىًذفى لىوي فىدىخى ؿى ًحيفى دىخى

كًج قىاؿى  ري ـٍ أىٍىميؾى ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى فىًإنّْي قىٍد أيًذفى ًلي ًفي اٍلخي ًإنَّمىا ىي
ٍذ ًبأىًبي أىٍنتى يى  ـٍ قىاؿى فىخي ٍحبىةي ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى نىعى ا رىسيكؿى اهلًل فىالصُّ

يٍَّزنىاىيمىا  ًإٍحدىل رىاًحمىتىيَّ ىىاتىٍيًف قىاؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ ًبالثَّمىًف قىالىٍت فىجى
ٍعنىا لىييمىا سيٍفرىةن ًفي ًجرىابو فىقىطىعىٍت أىٍسمىاءي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو ًقٍطعىةن  ضى ثَّ اٍلًجيىاًز كى أىحى

ًلذىًلؾى كىانىٍت تيسىمَّى ذىاتى النّْطىاًؽ ثيَـّ لىًحؽى النًَّبيُّ  ًمٍف ًنطىاًقيىا فىأىٍككىتٍ  ًبًو اٍلًجرىابى كى
بىؿو ييقىاؿي لىوي ثىٍكره فىمىكيثى ًفيًو ثىبلىثى  صمى اهلل عميو كسمـ، كىأىبيك بىٍكرو ًبغىارو ًفي جى

ٍبدي اهلًل ٍبفي أىًبي بىٍكرو كىٍىكى غيبلىـه  ؿي ًمٍف  لىيىاؿو يىًبيتي ًعٍندىىيمىا عى شىابّّ لىًقفه ثىًقؼه فىيىٍرحى
ٍيشو ًبمىكَّةى كىبىاًئتو فىبلى يىٍسمىعي أىٍمرنا ييكىادىاًف ًبًو ًإالَّ  رنا فىييٍصًبحي مىعى قيرى ًعٍنًدًىمىا سىحى
مىٍيًيمىا عىاًمري ٍبفي  يىٍرعىى عى ـي كى بىًر ذىًلؾى ًحيفى يىٍختىًمطي الظَّبلى تَّى يىٍأًتيىييمىا ًبخى  كىعىاهي حى
مىٍيًيمىا ًحيفى تىٍذىىبي سىاعىةه ًمفى  يىا عى نىـو فىييًريحي ةن ًمٍف غى فييىٍيرىةى مىٍكلىى أىًبي بىٍكرو ًمٍنحى

تَّى يىٍنًعؽى  ًبيىا عىاًمري ٍبفي فييىٍيرىةى ًبغىمىسو يىٍفعىؿي ذىًلؾى  (ُ)اٍلًعشىاًء فىيىًبيتىاًف ًفي ًرٍسًميىا حى
 .(ِ)ي الثَّبلىثً كيؿَّ لىٍيمىةو ًمٍف ًتٍمؾى المَّيىالً 

                                                           

: ينعؽ بكسر العيف أل يصيح بغنمو كالنعيؽ  ِّٕ/ٕقاؿ شيخ االسبلـ فى الفتح (ُ)
صكت الراعي إذا زجر الغنـ ككقع في ركاية أبي ذر حتى ينعؽ بيما بالتثنية أم يسمعيما 

 صكتو إذا زجر غنمو .
، كأبك داكد  ََُِ/ّ ٕٖٔٓالتَّقىنًُّع حديث  ُٔاخرجو البخارل كتاب المباس باب  (ِ)

(، ُٖٗ/  ٔ، كاالماـ أحمد ) ِٖٔ/ِ  َْٖٓ( ًفى التَّقىنًُّع حديث ِٔ) كتاب المباس  باب
 ِ( ، كالبييقى فى دالئؿ النبكة )ُٕٕ/  ُْ) ِٕٕٔكابف حباف كما فى االحساف حديث 

 /ّْٕ. ) 
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
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َُٔٔ 

ٍنوي مف مكة كمعو الصديؽ  صمى اهلل عميو كسمـكبعدما خرج      رىًضيى اهللي عى
ـى  كاف حريصان عمى كتماف امره باخفاء شخصيتو  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .صى

ٍنوي قىاؿى : أىٍقبىؿى نىًبيُّ اهللً فعف     صمى اهلل عميو  أىنىس بف مىاًلؾو رىًضيى اهللي عى
نىًبيُّ اهلًل  كسمـ ،كى ًدينىًة ، كىٍىكى ميٍرًدؼه أىبىا بىٍكرو ، كىأىبيك بىٍكرو شىٍيخه ييٍعرىؼي ًإلىى اٍلمى

ؿي أىبىا بىٍكرو ، فىيىقيكؿي :  صمى اهلل عميو كسمـ شىابّّ الى ييٍعرىؼي ، قىاؿى : فىيىٍمقىى الرَّجي
ؿي الًَّذم بىٍيفى يى  ؿي يىٍيًديًني  دىٍيؾى ؟يىا أىبىا بىٍكرو ، مىٍف ىىذىا الرَّجي فىيىقيكؿي : ىىذىا الرَّجي

نَّمىا يىٍعًني سىًبيؿى ،السًَّبيؿى  اًسبي أىنَّوي ًإنَّمىا يىٍعًني الطًَّريؽى ،كىاً  قىاؿى : فىيىٍحًسبي اٍلحى
ٍيًر   . (ُ)..اٍلخى

بيف سبب ذلؾ  "ييديني السبيؿ"قكلو  ل :فتح البار فى  قاؿ شيخ االسبلـ    
قاؿ ألبي بكر الو الناس  ية لو اف النبي صمى اهلل عميو كسمـبف سعد في ركاا

عني فكأف إذا سئؿ مف أنت قاؿ باغي حاجة فإذا قيؿ مف ىذا معؾ قاؿ ىاد 
 ككاف أبك بكر رجبلن  ىحديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبران ىكف ىييدين
في الناس فإذا لقيو الؽ يقكؿ ألبي بكر مف ىذا معؾ فيقكؿ ىاد  معركفان 
 . (ِ)في الديف كيحسبو اآلخر دليبل ةيريد اليداي ىييدين

                                                           

ـى  ُٖارل كتاب المبعث النبكل  باب اخرجو البخ(ُ) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًىٍجرىةي النًَّبيّْ صى
ًدينىًة حديث  اًبًو ًإلىى اٍلمى كفى فضائؿ  ( ،ِٕٖ/  ّ، كاالماـ أحمد ) ّٕٕ/ِ  ّٗٓٗكىأىٍصحى

 . ِٔٓ/ ِ( ، كالبييقى فى دالئؿ النبكة )ّٕٗ/  ُ)  َٓٔالصحابة حديث 
 . ُِٓ/ ٕفتح البارل (ِ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

َُٕٔ 

ييتـ بالكتماف فى غزكاتو كسراياه ، كمف ذلؾ  صمى اهلل عميو كسمـكاف ك     
خبر الجية  كتـ صمى اهلل عميو كسمـ، فقد في غزكة بدر الكبرل ما حدث 

 .  ىا عندما أراد الخركجيقصد ىالت

ٍنوي ف رىجى رىسيكؿي المًَّو صمى اهلل عميو  ... قىاؿى  عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو رىًضيى اهللي عى فىخى
اًضرنا فىٍميىٍركىٍب مىعىنىا كسمـ ـى فىقىاؿى ًإفَّ لىنىا طىًمبىةن فىمىٍف كىافى ظىٍيريهي حى اؿه  ،فىتىكىمَّ عىؿى ًرجى فىجى

ًدينىًة فىقىاؿى  يىٍستىٍأًذنيكنىوي ًفى ٍمًك اٍلمى ـٍ ًفى عي الى ًإالَّ مىٍف كىافى ظىٍيريهي » ظيٍيرىاًنًي
اًضران   . (ُ) ..«.حى

أل شيئا نطمبو كالظير الدكاب التى  :مسمـ  صحيحشرح فى  لالنكك  قاؿ   
فى ىذا ، أل مرككباتيـ  "رانيـيٍ فجعؿ رجاؿ يستأذنكنو فى ظه "تركب قكلو 

غارة سراياه  كأف ال، استحباب التكرية في الحرب  يبيف االماـ جية إغارتو كا 
 .(ِ) لئبل يشيع ذلؾ فيحذرىـ العدك

يحتمؿ معنييف أحدىما أقرب مف اآلخر فيكىـ  أف يذكر لفظان كالتكرية بمعنى  
ايضا فى  صمى اهلل عميو كسمـ، كقد استعمميا  إرادة القريب كىك يريد البعيد

 : عف خبر قريش كمحمد كأصحابو كما بمغو عنيـ ؿ االعرابىعندما سأبدر 

                                                           

نًَّة ًلمشًَّييًد حديث  ُْاخرجو مسمـ كتاب اإلمارة باب (ُ) ،كابك  ّّٖ/ِ َِْٓثيبيكًت اٍلجى
، كاالماـ أحمد ْْٔ/ِ  َِِٔبعث العيكف حديث  ِٗداكد كتاب الجياد باب 

 ٖٔ/ّ،كفى دالئؿ النبكة ٗٗ/ٗ ُُٖٔٔ،كالبييقى فى السنف الكبرل حديث ُّٔ/ّ
 ( .ْٓ/  ُّشرح صحيح مسمـ )(ِ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

َُٖٔ 

مىى     قىؼى عى ٌتى كى ٌمدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف ًحٌبافى : حى ٌدثىًني ميحى اؽى : كىمىا حى قىاؿى اٍبفي إٍسحى
مىا بىمىغىوي عى  اًبًو كى ٌمدو كىأىٍصحى ٍيشو ، كىعىٍف ميحى ٍف قيرى ـٍ شىٍيخو ًمٍف اٍلعىرىًب ، فىسىأىلىوي عى ٍنيي

ٌتى تيٍخًبرىاًني ًمٌمٍف أىٍنتيمىا ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي الٌمًو صمى اهلل  فىقىاؿى الٌشٍيخي الى أيٍخًبريكيمىا حى
ـٍ قىاؿى الٌشٍيخي فىًإٌنوي  عميو كسممإذىا أىٍخبىٍرتنىا أىٍخبىٍرنىاؾ ، قىاؿى أىذىاؾى ًبذىاؾى ؟ قىاؿى نىعى

ابىوي خى  ٌمدنا كىأىٍصحى دىؽى اٌلًذم أىٍخبىرىًني بىمىغىًني أىٌف ميحى كىذىا ، فىًإٍف كىافى صى كا يىٍكـى كىذىا كى رىجي
كىذىا ، ًلٍممىكىاًف اٌلًذم ًبًو رىسيكؿي الٌمًو صمى اهلل عميو  ـٍ اٍليىٍكـى ًبمىكىاًف كىذىا كى ، فىيي

كىذىا ، فىًإٍف كىافى اٌلذً  كسمـ كا يىٍكـى كىذىا كى رىجي ٍيشنا خى بىمىغىًني أىٌف قيرى دىقىًني أىخٍ  لكى بىرىًني صى
بىرًًه قىاؿى  ٍيشه . فىمىٌما فىرىغى ًمٍف خى كىذىا ًلٍممىكىاًف اٌلًذم ًفيًو قيرى ـٍ اٍليىٍكـى ًبمىكىاًف كىذىا كى فىيي

رىؼى  ًمٌمٍف أىٍنتيمىا ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي الٌمًو صمى اهلل عميو كسمـ نىٍحفي ًمٍف مىاءو ثيـٌ اٍنصى
ٍنوي  مىا ًمٍف مىاءو أىًمٍف مىاًء اٍلًعرىاًؽ ؟ قىاؿى اٍبفي ًىشىاـو : ييقىاؿي قىاؿى يىقيكؿي الٌشٍيخي  ،عى

 .(ُ) لٌ ذىًلؾى الٌشٍيخي سيٍفيىافي الٌضٍمرً 

 :ى اآلت ىف صمى اهلل عميو كسمـمف النبى  كتمافظير ال قدف

 لقيو في بدر عف محمد كجيشو لالشيخ الذ سؤالو صمى اهلل عميو كسمـ -ُ
 ، كعف قريش كجيشيا.

في إجابتو عف سؤاؿ الشيخ ممف  كرية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـت -ِ
كىك جكاب يقتضيو « نحف مف ماء»صمى اهلل عميو كسمـ:  ؟ بقكلو أنتما

                                                           

/  ِ( ، كالطبرل فى تاريخ األمـ كالممكؾ )ُّٔ/  ّابف ىشاـ فى السيرة النبكية ) ركاه(ُ)
/  ّالبداية كالنياية )كابف كثير في  (،ّٗ/ٓ(، كذكره السييمى فى الركض األنؼ )ِٕ
ِّّ. ) 
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

َُٔٗ 

كتماف أخبار جيش المسمميف عف  فقد أراد بو صمى اهلل عميو كسمـ ، المقاـ
 . قريش

ا، كىك دليؿ عمى ما يتمتع -ّ  بو رسكؿ انصرافو فكر استجكابو كتمافه أيضن
مف الحكمة، فمك أنو أجاب ىذا الشيخ ثـ كقؼ  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

صمى اهلل عميو  عنده لكاف ىذا سببنا في طمب الشيخ بياف المقصكد مف قكلو
    «.مف ماء»كسمـ: 

ٍنوي قي كعف     كىافى رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو  : ؿي اكىٍعبى ٍبفى مىاًلؾو رىًضيى اهللي عى
تَّى كىانىٍت غىٍزكىةي تىبيكؾى فىغىزىاىىا قى  كسمـ رَّل ًبغىٍيرًىىا حى كىىا ًإالَّ كى مَّمىا ييًريدي غىٍزكىةن يىٍغزي

مىفىازا  رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ ر  شىًديدو كىاٍستىٍقبىؿى سىفىرا بىًعيدا كى ًفي حى
مَّى ًلٍمميٍسًمًميفى  ـٍ ًليىتىأىىَّبيكا كىاٍستىٍقبىؿى غىٍزكى عىديك  كىًثيرو فىجى ـٍ  أىٍمرىىي ـٍ كىأىٍخبىرىىي أيٍىبىةى عىديكًّْى

ٍجًيًو الَّذً   .(ُ)ييًريدي  لًبكى

فبل يظيره كأف يريد أف  ان ر المراد أنو كاف يريد أمل :فتح البار  فىابف حجر قاؿ 
يغزك جية الشرؽ فيسأؿ عف أمر في جية الغرب كيتجيز لمسفر فيظف مف 

                                                           

مىٍف أىحىبَّ َُّاخرجو البخارل  كتاب الجياد كالسير باب  (ُ) رَّل ًبغىٍيرًىىا ، كى مىٍف أىرىادى غىٍزكىةن فىكى
ًميًس حديث  كجى يىٍكـى اٍلخى ًديًث  ّٕٓ-ِٕٓ/ِ  ِٖٓٗاٍلخيري ، كمسمـ كتاب التكبة باب حى

اًحبىٍيًو حديث  صى /  ّاـ أحمد )، كاالم ُُٔٔ-ُُٓٔ/ِ ُِٕٗتىٍكبىًة كىٍعًب ٍبًف مىاًلؾو كى
 ُّٗٓٔ،كالبييقى فى السنف الكبرل حديث  ُِٗ/ِ َُّّ( ، كالطيالسي حديث ْٔٓ
 .ِّٕ/ ٓ، كفى دالئؿ النبكة  َْ/ٕ
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َُُٔ 

نما مراده  يراه كيسمعو أنو يريد جية الغرب كأما أف يصرح بإرادتو الغرب كا 
 .(ُ)الشرؽ فبل كاهلل أعمـ

كاف إذا أراد غزكة كٌرل بغيرىا ، مثؿ : إكماؿ المعمـ فى لقاضي عياض ا كقاؿ
غزك بمد كذا ، أك تأىبكا لغزك بمد كذا ،  أف يقكؿ : ىؿ لكـ فى قتاؿ بنى فبلف

آخر ، ككذلؾ أف  ا كنيتو كقتان كقد كجب غزك بنى فبلف ، اك أنا أغزك بمد كذ
يقكؿ لمبارزة الخيؿ : سرجؾ ، كيريد فيما مضى ، كيقكؿ لمجيش مف عدكه : 
مات إمامكـ االعظـ ليدخؿ الذعر قمكبيـ كيريد النـك ، كشبو ىذا ،اك يقكؿ : 

 قكما مف عسكره ليأتكا فى صكرة المدد ديقدـ عمينا مدد" ، كىك قد ٍاع غدان 
ئزة كالمعاريض المباحة ، فمثؿ ىذا كمو مف المعاريض فيذا مف الخدع الجا،

 .(ِ)التى فييا مندكحة عف الكذب 

التكرية في الحرب، كأف ال يبيف  لزـكبيذا الحديث عمى  لكقد استدؿ النكك 
يىٍنبىًغي قاؿ :  القائد الجية التي يقصدىا لئبل يشيع ىذا الخبر فيحذرىـ العدك

ـٍ  نىٍحكى كىاًسيس كى رّْم ًبغىٍيرًىىا ، ًلئىبلَّ يىٍسًبقوي اٍلجى ٍيش ًإذىا أىرىادى غىٍزكىة أىٍف ييكى أًلىًميًر اٍلجى
ـٍ اٍلبيٍعد ًليىتىأىىَّبيكا  ٌب أىٍف ييعىرّْفيي ًبالتٍَّحًذيًر ، ًإالَّ ًإذىا كىانىٍت سيٍفرىة بىًعيدىة ، فىييٍستىحى
(ّ). 

                                                           

ـى لسعيد حكل )(ُ) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ( .ِّ-ِِ/  ُٓالرسكؿ صى
ًفي (ُٓ/  ُ( . كقاؿ ابف القيـ فى الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية)ّٖ/  ٖ)(ِ) : كى

قِّان كىالى تيًحؽُّ بىاًطبلن ... .  السُّنًَّة كىًثيره ًمٍف ًذٍكًر اٍلمىعىاًريًض الًَّتي الى تيٍبًطؿي حى
 .ٖٕ/ٖشرح صحيح مسمـ (ّ)
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ُُُٔ 

أنو :  بالكتماف فى ىذا المجاؿ صمى اهلل عميو كسمـ لنبىىتماـ اكمف ا    
و إال بعد تحكاف يرسؿ السرية الستطبلع أخبار العدك، كمع قائدىا كتاب ال يف

مسيرة يكميف ليعرؼ المكاف الذل يتكجو إليو ، حتى ال يتسرب الخبر إلى أحد 
 .مف المدينة فيراسؿ العدك بو 

ٍبًد المَّ ف    ٍنديب ٍبًف عى ٍنوي  ًو عىٍف جي عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صمى اهلل عميو  رىًضيى اهللي عى
ـٍ أىبىا عيبىٍيدىةى  كسمـ مىٍيًي بىابىةن  ،أىنَّوي بىعىثى رىٍىطنا ، فىبىعىثى عى ذى ًليىٍنطىًمٍؽ بىكىى صى فىمىمَّا آخى

ٍبدي المًَّو ٍبفي فىبىعىثى رىجيبلن مىكىانىوي ييقىاؿي لىوي عى  ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ
كىذىا ، كىالى  تَّى يىٍبميغى كىذىا كى كىتىبى لىوي ًكتىابنا ، كىأىمىرىهي أىٍف الى يىٍقرىأى اٍلًكتىابى حى ٍحشو ، كى جى

مىى السٍَّيًر مىعىؾى  اًبؾى عى دنا ًمٍف أىٍصحى قىاؿى : ،  تيٍكرًىىفَّ أىحى عى ، كى فىمىمَّا قىرىأى اٍلًكتىابى اٍستىٍرجى
ـي اٍلًكتىابى  سىٍمعان  مىٍيًي قىرىأى عى بىرى ،كى ـي اٍلخى بَّرىىي رىسيكًلًو . فىخى طىاعىةن أًلىٍمًر المًَّو كى عى  ،كى فىرىجى

كا ذىًلؾى اٍليىٍكـى  ـٍ يىٍدري لى ٍضرىًميّْ  فىقىتىميكهي ، كى ـٍ . فىمىقيكا اٍبفى اٍلحى ى بىًقيَّتييي مىضى بلىًف كى رىجي
مىادىل ؟ فىقى  بو أىٍك ًمٍف جي كىذىا ًفي ًمٍف رىجى اؿى اٍلميٍشًركيكفى ًلٍمميٍسًمًميفى : فىعىٍمتيـٍ كىذىا كى

رىاـً فىأىتىٍكا النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ ؿى المَّوي  الشٍَّيًر اٍلحى ًديثى ، فىأىٍنزى دَّثيكهي اٍلحى فىحى
ؿَّ : جى رىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍؿ ًقتىاؿه  عىزَّ كى دّّ عىٍف يىٍسأىليكنىؾى عىًف الشٍَّيًر اٍلحى صى ًفيًو كىًبيره كى

ٍخرىاجي  رىاـً كىاً  كيٍفره ًبًو كىاٍلمىٍسًجًد اٍلحى أىٍىًمًو ًمٍنوي أىٍكبىري ًعٍندى المًَّو كىاٍلًفٍتنىةي  سىًبيًؿ المًَّو كى
  .(ُ)اٍلقىٍتؿً  أىٍكبىري ًمفى 

                                                           

اٍلبيكىاءي ًعٍندى التٍَّشًييًع  -ُّْاخرجو النسائي في سننو الكبرل ًكتىابي السّْيىر باب (ُ)
، كالطبرل فى  ُّْٓحديث  َُْ/ ّمسنده  ( ،كأبك يعمى فيَُٕ/  ٖ)  ِٕٖٓحديث

(، كالطحاكل فى شرح مشكؿ اآلثار حديث َّٕ-َّٔ/  ْ) َْْٖتفسيره حديث 
==     ( ّْٖ/  ِ) َِِِ( ، كابف أبى حاتـ فى التفسير حديث ّْٖ/  ُِ) َْٖٖ
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ُُِٔ 

... كىذا نمكذج مف األكامر المختكمة :  ىػَُْٗت  سعيد حكليقكؿ     
 ،حظ فييا حديثان كقديمان كعند بداءة الدعكات عمى التخصيصجامع لكؿ ما يبل
لخبر عمف يحيطكف بالنبي عميو الصبلة كالسبلـ ، فبل يبعد أف افأكليا كتماف 

يككف منيـ مف ىك مدخكؿ النية عميو كعمى أصحابو مف قبؿ قريش ، كال 
بكح يبعد أف يككف منيـ مف يبكح بالخبر كال يريد بو السكء أك يدرؾ ما في ال

بو مف الخطر المحظكر ، كال يبعد أف يككف منيـ الضعفاء كالمخالفكف ، كأف 
                                                           

، كاإلشبيمى فى األحكاـ  ُِٔ/ِ  َُٕٔ، كالطبرانى في المعجـ الكبير حديث ==
 (.  ُُ/  ٗ)َُِٖ( كالبييقى فى السنف الكبرل حديث ِّٓ/  ُالشرعية )

ًكتىاًب أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً  ٕكاكرده البخارل فى صحيحو كتاب العمـ  باب  لىًة كى مىا ييٍذكىري ًفي اٍلمينىاكى
لىًة  َِ/ًُباٍلًعٍمـً ًإلىى اٍلبيٍمدىاًف   اًز ًفي اٍلمينىاكى ًديًث النًَّبيّْ بقكلو : ... كىاٍحتىجَّ بىٍعضي أىٍىًؿ اٍلًحجى ًبحى

تَّى تىٍبميغى مىكىا قىاؿى : الى تىٍقرىٍأهي حى ٍيثي كىتىبى ألىًميًر السًَّريًَّة ًكتىابنا كى ـى حى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فى كىذىا صى
ـٍ ًبأىٍمًر النًَّبيّْ  مىى النَّاًس كىأىٍخبىرىىي كىذىا فىمىمَّا بىمىغى ذىًلؾى اٍلمىكىافى قىرىأىهي عى ـى . كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى

: كالحديث الذم أشار إليو لـ يكرده مكصكال في ىذا ُٓٓ/ ُكقاؿ شيخ االسبلـ فى الفتح 
الكتاب كىك صحيح كقد كجدتو مف طريقيف إحداىما مرسمة ذكرىا بف إسحاؽ في المغازم 

ف عركة بف عف يزيد بف ركماف كأبك اليماف في نسختو عف شعيب عف الزىرم كبلىما ع
الزبير كاألخرل مكصكلة أخرجيا الطبراني مف حديث جندب البجمي بإسناد حسف ثـ كجدت 
لو شاىدا مف حديث بف عباس عند الطبرم في التفسير فبمجمكع ىذه الطرؽ يككف 

 صحيحا .
( كقاؿ : ركاه الطبراني كرجالو ثقات.  ِْٗ/  ٔكاكرده الييثمى فى مجمع الزكائد  )

( ّٓٓ-ّْٓ/  ِفى الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر سكرة البقرة ) كاكرده السيكطى
كعزاه البف جرير ، كىابف المنذر ، كىابف أبي حاتـ كالطبراني كالبييقي في سننو كصححو . 

 كصححو . ُِٓ/  ُكاكرده الشككانى فى فتح القدير سكرة البقرة 
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
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ُُّٔ 

االستعانة عمى قضاء الحاجات بالكتماف لسنة حكيمة مف سنف النبي عميو 
كىي في حركب الدعكات عمى ، الصبلة كالسبلـ في جميع المطالب 

ى النحك التخصيص أقمف باالتباع ، كليذا كاف إذا أراد غزكة كرل بغيرىا عم
           . (ُ) ..يتبعو قادة الحركب إلى اآلف . لالذ

فى  صمى اهلل عميو كسمـكقد طبؽ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ منيج النبى 
مىوي ًليىتىمىكَّفى ًمفى كتماف االمكر الميمة ف ييٍخًفي ًإٍسبلى ـٍ يىٍكتيـي ًإيمىانىوي كى كىافى كىًثيره ًمٍنيي

 .اٍلًيٍجرىًة 

ـي  فى تفسير قكلو تعالىتفسير المنار قاؿ صاحب     فَّاىي ًإفَّ الًَّذيفى تىكى
ـى كيٍنتيـٍ قىاليكا كينَّا ميٍستىٍضعىًفيفى ًفي اأٍلىٍرًض قىاليكا  ـٍ قىاليكا ًفي ًئكىةي ظىاًلًمي أىٍنفيًسًي اٍلمىبلى

كا ًفييىا فىأيكلىئً  ـٍ تىكيٍف أىٍرضي المًَّو كىاًسعىةن فىتييىاًجري سىاءىٍت مىًصيرناأىلى ـي كى يىنَّ ـٍ جى ٍأكىاىي  ؾى مى
... 


دى  ىىىًذًه اآٍليىاتي فً  (ِ)  اٍلًيٍجرىًة نىزىلىٍت ًفي ًسيىاًؽ أىٍحكىاـً اٍلًقتىاًؿ ؛ أًلىفَّ ًببلى

دىاري  ـٍ ، كى ًنًي مىٍأمى ٍيًف : دىاري ًىٍجرىًة اٍلميٍسًمًميفى كى اٍلعىرىًب كىانىٍت ًفي ذىًلؾى اٍلعىٍيًد ًقٍسمى
ـً  ٍسبلى ٍيري اٍلميٍسًمـً ًفي دىاًر اإلًٍ كىافى غى ٍرًب ، كى رِّا ًفي ًديًنًو الى ييٍفتىفي عىٍنوي حي  الشٍّْرًؾ كىاٍلحى

رِّا ًفي نىٍفًسًو الى ييٍمنىعي أىٍف ييسىاًفرى  حي ٍيثي شىاءى  ،كى ـي ًفي دىاًر الشٍّْرًؾ ، حى كىأىمَّا اٍلميٍسًم
ييٍمنىعي ًمفى اٍلًيٍجرىًة ًإٍف كىافى  ييعىذَّبي أًلىٍجًمًو ، كى فىكىافى ميٍضطىيىدا ًفي ًديًنًو ييٍفتىفي كى

مىى كيؿّْ  الى قيكَّةى لىوي كىالى أىٍكًليىاءى يىٍحميكنىوي  فاميٍستىٍضعى  كىانىًت اٍلًيٍجرىةي أًلىٍجًؿ ىىذىا كىاًجبىةن عى كى
رِّا فً  ـي ًليىكيكفى حي نىًصيرنا ًلمنًَّبيّْ صمى ي ًديًنًو آًمننا ًفي نىٍفًسًو ،مىٍف ييٍسًم ًليِّا كى ًليىكيكفى كى كى

                                                           

ـى لسعيد حك (ُ) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ( .ِّ-ِِ/  ُٓل )الرسكؿ صى
 (.ََُ) -(ٕٗسكرة النساء اية ) (ِ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
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ُُْٔ 

ـي اٍلمىرَّةى بىٍعدى اٍلمىرَّةً  ًذيفى كىافى كىاٍلميٍؤًمًنيفى الَّ  اهلل عميو كسمـ  اٍلكيفَّاري يييىاًجميكنىيي
كًليىا ـى الدّْيًف ًعٍندى نيزي ًليىتىمىقَّى أىٍحكىا ـٍ يىٍكتيـي ًإيمىانىوي  كى كىافى كىًثيره ًمٍنيي ييٍخًفي كى مىوي  كى ًإٍسبلى

 . (ُ)...ًليىتىمىكَّفى ًمفى اٍلًيٍجرىةً 

ـٍ لحديبية بعد اليجرة كتحديدا عاـ اكى  مف يعيش بيف اظير المشركيف كىافى ًمٍنيي
اؿه قاؿ تعالى "  خيفة عمى أنفسيـ مف قكميـ يىٍكتيـي ًإيمىانىوي بمكة ك  لىٍكال ًرجى كى

ـٍ مىعىرَّةه ًبغىٍيًر ًعٍمـو  ـٍ ًمٍنيي ـٍ فىتيًصيبىكي ـٍ أىٍف تىطىئيكىي ـٍ تىٍعمىميكىي ًنسىاءه ميٍؤًمنىاته لى ميٍؤًمنيكفى كى
ـٍ عىذىابنا  كا ًمٍنيي يَّميكا لىعىذٍَّبنىا الًَّذيفى كىفىري ًتًو مىٍف يىشىاءي لىٍك تىزى ًلييٍدًخؿى المَّوي ًفي رىٍحمى

ا  . (ِ)"أىًليمن
اؿه مي :  فى تفسيرىا ابف كثيرقاؿ     لىٍكال ًرجى ًنسىاءه ميٍؤًمنىاته كقكلو: } كى { ٍؤًمنيكفى كى
منيـ خيفة عمى أنفسيـ مف  : بيف أظيرىـ ممف يكتـ إيمانو كيخفيولأ

مَّطناكـ عمييـ فقتمتمكىـ كأبدتـ خضراءىـ ، كلكف بيف أفنائيـ  قكميـ، لكنا سى
ـٍ  مف المؤمنيف كالمؤمنات أقكاـ ال تعرفكنيـ حالة القتؿ؛ كليذا قاؿ: } لى

ـٍ مىعىرَّةه { أم: إثـ كغرامة }  ـٍ ًمٍنيي ـٍ فىتيًصيبىكي ـٍ أىٍف تىطىئيكىي ًبغىٍيًر ًعٍمـو ًلييٍدًخؿى تىٍعمىميكىي
ًتًو مىٍف يىشىاءي { أم: يؤخر عقكبتيـ ليخمص مف بيف أظيرىـ  المَّوي ًفي رىٍحمى

 .(ّ)المؤمنيف، كليرجع كثير منيـ إلى اإلسبلـ

                                                           

 (.ِٖٗ/  ٓتفسير المنار )(ُ)
 .ِٓسكرة الفتح اية (ِ)
 ( .ّْْ/ ٕ)ِٓتفسير ابف كثير سكرة الفتح اية (ّ)
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ُُٔٓ 

مكر عدـ تمكيف العدك مف معرفة أكاف يكصى بعضيـ بعضا بالكتماف ك ك  
عمى حد كبلـ ابف - (ُ)مرمف أحسف الكصايا كأكثرىا نفعان لكالة األالمسمميف: ك 

ٍنوي كصية ابى بكر  -االثير رحمو اهلل  لما أنفذ األمراء إلى الشاـ  رىًضيى اهللي عى
ذا ... : كاف فيما أكصى بو يزيد بف أبي سفياف كىك ميشىيع لو، فقاؿ لوف كا 

ٍبسىيـ  أكؿ خيرؾ إلييـ، فإنو قدمٍت عميؾ رسؿ عدكؾ فأكـر منزلتيـ، كأقمؿ حى
ككف  كامنع مف قبمؾ مف محادثتيـ، ـ جاىمكف بما عندؾ،حتى يخرجكا كى

ذا  مرج عممؾ، ميـ،كال تجعؿ سرؾ مع عبلنيتؾ فيتمي كبل لأنت الذ كا 
استشرت فاصدؽ الخبر تصدؽ لؾ المشكرة، كال تكتـ المستشار فتؤتي 
ذا بمغؾ عف العدك عكرة فاكتميا حتى  المستشار فتؤتي مف قبؿ نفسؾ، كا 

ليمؾ  ى، كأكثر مفاجأتيـ ف كرؾ األخبار كىأٍذًؾ حىبلسىؾتعاينيا، كاستر في عس
 .(ِ)سكاؾ كال تجبف فيجبف مف كأصدؽ المقاء إذا لقيت كنيارؾ

كعدـ  االحتراس منيـ مع إكراـ رسؿ العدك إذا قدمكا:  كمف فكائد ىذه الكصية
فإكراميـ نكع مف الدعكة إلى  تمكينيـ مف معرفة كاقع الجيش اإلسبلمي

كلكف  يتحمى بو المسممكف مف مكاـر األخبلؽ إذا عرؼ العالـ ما اإلسبلـ فيما
 ىينبغ بؿ،  طبلعيـ عمى بطانة أمكر المسمميفايصؿ ىذا اإلكراـ إلى حد  ال
 .(ّ)بذلؾ أقكاميـ طبلعيـ عمى قكة جيش المسمميف لييرىبكاا

                                                           

 ( .ِْٗ/ِالكامؿ في التاريخ)(ُ)
 ( مطكلة .ِْٗ/ِ(، الكامؿ في التاريخ )َِٗ/  ُمركج الذىب )(ِ)
بلَّبى )أبكبكر الصديؽ رضي (ّ)  (.ْٓ/ ٓاهلل عنو شخصيتو كعصره د عمى محمد الصَّ
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ُُٔٔ 

مَّى المَّو قمت : فعمى كؿ مسمـ اال ينسى ىذه السنة التى عمؿ بيا نبيو  صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى كعمؿ بيا صحابتو رضكاف اهلل عمييـ مف بعده ، كأف يتخذ عى

الكتماف منيجان يسير عميو فى االمكر الميمة مف حياتو ، كاف لـ يفعؿ فانو 
يعرض نفسو لمخطر ، كحاجاتو لعدـ القضاء ، فعكاقب عدـ الكتماف كخيمة ، 

كالحاضر مميئاف بالدركس كالعبر ربما تكمؼ المسمـ الكثير، كالتاريخ 
 .(ُ)كالعظات

                                                           

، كالزمخشرل فى ربيع األبرار رقـ ِِٖمف ذلؾ : ما ذكره العسكرل فى كتابو األكائؿ صػ(ُ)
: فيما حدث في عيد  ِّٓ/ٖ، كابف حمدكف فى التذكرة الحمدكنية ََِ/ٓ ِِٖ

بف شعبة عف العراؽ بجبير بف  الفاركؽ عمر رضى اهلل عنو : عندما أراد أف يعزؿ المغيرة
ابف أبى -مطعـ كاف يكتـ ذلؾ ، كأمره بالجياز ، فأحس بذلؾ المغيرة ، فأمر جميسان لو 

أف يدس امرأتو ، ككانت تسمى لقاطة الحصى ، لتدكر في المنازؿ حتى دخمت  -ثكر
ف؟  منزؿ جبير بف مطعـ، إلى امرأة جبير ، كىي تصمح جيازه لمخركج ، فقالت : ما تصنعي

قالت : أبك محمد يريد سفران قد كتمنيو قالت : أكترضى الحرة مف زكجيا أف يكتميا أمره؟ 
فتركت ما كانت عميو متغضبة ، فقاؿ ليا جبير : عكدل ، قالت بالنذكر العظاـ ال أمس 
شيئان حتى تخبرني ألم شيء خركجؾ؟ فأخبرىا فرجعت تعالج ، كجاءت لقاطة الحصى ، 

فقالت: ذكر لي أمره ، كاستكتمنيو، فقالت : حمفى لك كاف بي مرض ما فسألتيا عف أمره ، 
يعنى المغيرة بف شعبة ، كىك  -كتمتؾ ، فأخبرتيا، فأخبرت ابف أبي ثكرفأخبر صاحبو

، فراح إلى عمر فقاؿ : بارؾ اهلل لؾ -الشخص الكحيد الذم أراد عمر أف يكتـ الخبر عنو 
اؿ : نشدتؾ اهلل ىؿ رأيتني مخميان بجبير؟ ، فأتيت ابف فى رأيؾ ، قد كليتو قكيان أمينان ، فق

أبي ثكر كأخبرتو ، فأرسؿ امرأتو إلى امرأة جبير فاقتص الخبر كأنو معيـ ، فأرسؿ عمر 
إلى جبير فقاؿ : ال تحدث شيئان، فإنؾ عندل أميف كلكنؾ ضعيؼ ، فعزلو ككالىا المغيرة 

 ==بف شعبة ، كلـ يزؿ كالى العراؽ حتى طعف عمر . 
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ُُٕٔ 

 ٔمما حيسٍ فيّ انكرًاٌ أيعا  :  
 كرًاٌ احلة ٔانثغط ٔانسٍ ٔادلال ٔادلزْة .-1
التصرؼ فى الفصميف الذيف جعميما فى صيد الخاطر قاؿ ابف الجكزل فى  

فالمحبكب  ، مف أراد اصطفاء محبكب:  السمكؾ مع البغيضك مع المحبكب 
، امرأة يقصد منيا حسف الصكرة، كصديؽ يقصد منو حسف المعنى:  نكعاف

فإذا أعجبتؾ صكرة امرأة فتأمؿ خبلليا الباطنة مديدة قبؿ أف يتعمؽ القمب بيا 
: عميؾ  كأصؿ ذلؾ كمو الديف كما قاؿ -تعمقان محكمان، فإف رأيتيا كما تحب 

فإنو مف  ، ككف في ميمؾ معتدالن ،  فمؿ إلييا كاستكلدىا - (ُ)بذات الديف

                                                           

كمف ذلؾ ايضا : ما ذكره ابك عبد اهلل االندلسى فى بدائع السمؾ في طبائع الممؾ صػ ==
كاتب يقاؿ لو حمداف فاشتكى عثماف فقاؿ :  ، قاؿ  العتبى : ... ككاف لعثماف  ْٕٗ

أكتب العيد مف بعدل لعبد الرحمف بف عكؼ : فانطمؽ حمداف ، كقاؿ لعبد الرحمف بف 
الرحمف : كلؾ البشرل ماذا ، فأخبره حمداف الخبر ، فانطمؽ  عكؼ : البشرل فقاؿ عبد

: عسى اهلل اف شفاني ال يكاتبف حمداف  عبد الرحمف كأخبر عثماف بذلؾ فقاؿ عثماف  
 أبدان كنفاه إلى البصرة فمـ يزؿ بيا حتى  قتؿ ا.ىػ .

 كغير ذلؾ مف االمثمة . 
ٍيرىةى (ُ) مىٍيًو  ىذا جزء مف الحديث المشيكر مف ركاية أىًبي ىيرى مَّى المَّوي عى عىًف النًَّبيّْ  صى

ًلًديًنيىا فىاٍظفىٍر ًبذىاًت الدّْيفً  اًليىا كى مى جى سىًبيىا كى ًلحى اًليىا كى ٍرأىةي ألىٍربىعو ًلمى ـى قىاؿى : تيٍنكىحي اٍلمى مَّ سى  تىًربىٍت كى
 يىدىاؾى .

،  َُٕٔ/ّ  ُْٔٓاألكفاء في الديف حديث  ُٔكتاب النكاح  باب اخرجو البخارل  
، كابك   َٔٔ/ُ  َّٖٕاٍسًتٍحبىاًب ًنكىاًح ذىاًت الدّْيًف حديث  ُٓكمسمـ كتاب الرضاع  باب
==  ّْٕ/ُ  َِْٗ( مىا ييٍؤمىري ًبًو ًمٍف تىٍزًكيًج ذىاًت الدّْيًف حديث ِداكد كتاب النكاح  باب)
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ُُٖٔ 

الغمط أف تظير لمحبكبؾ المحبة، فإنو يشتط عميؾ، كتمقى منو األذل 
ف كانت تحبؾ  -كالتجني كاليجراف كاإلذالؿ كطمب اإلنفاؽ الكثير ألف ىذا  -كا 
، كىك أنؾ  كثـ نكتة عجيبة،  إنما يجتمبو حب اإلدالؿ كالتسمط عمى المقيكر

ماؿ الحب، ثـ إف ذلؾ ال ربما عممت بمقتضى الحاؿ الحاضرة، كىي تحكـ بك
كربما تمكنت منؾ ، يثبت إليؾ فتقع كتبقى مقيكران أك يصعب عميؾ الخبلص

 . بمعرفة سرؾ أك بأخذ كثير مف مالؾ
كمف أحسف ما بمغني في ىذا أف جارية لبعض الخمفاء كانت تحبو حبان 

فجفاني  للك أظيرت ما عند فسألت عف ىذا فقالت شديدان، كال تظير لو ذلؾ،
 قاؿ الشاعر: ، تىمك

 ل بعينؾ منو كؿ عجيبر كدة لحبيب ... فتػػػػػػػػػػرف مػػػػػال تظي
 ىأظيرت يكمان لمحبيب مكدتي ... فأخذت مف ىجرانو بنصيب

ككذا ينبغي أف تكتـ بعض حبؾ لمكلد، ألنو يتسمط عميؾ، كيضيع مالؾ، 
 . ، كيمتنع عف التعمـ كالتأدب اإلدالؿ ىكيبالغ ف

صديقان كخبرتو، فبل تخبره بكؿ ما عندؾ، بؿ تعاىده  ككذلؾ إذا اصطفيت
باإلحساف كما تتعاىد الشجرة، فإنيا إذا كانت جيدة األصؿ حسنت ثمرتيا 

 : بالتعاىد، ثـ كف منو عمى حذر فقد تتغير األحكاؿ، كقد قيؿ

 رة ... كاحذر صديقؾ ألؼ مرةػػػػػػػػدكؾ مػػػػذر عػػػػػػػػاح
                                                           

،  ِٕٓ/ِ  ِّّْ( كراىية تزكيج الزناة حديث ُّنكاح باب )، كالنسائى كتاب ال==
( ،كاالماـ ُِٕصػ  ُُّٗ( تىٍزًكيًج ذىاًت الدّْيًف حديث ٔكابف ماجو كتاب النكاح  بىابي

 . ّْْ/ٗ َّْٔ، كابف حباف كما فى االحساف حديثِْٖ/ِأحمد
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُُٔٗ 

 رةػػػػػػػػػكاف أدرل بالمض... ؽ ف لفمربما انقمب الصد

ؾ فبل تظيرف ذلؾ، فإنؾ تنبيو عمى أخذ ءكأما إذا أبغضت شخصان ألنو يسك 
بؿ ينبغي  عميؾ، فيبالغ في حربؾ كاالحتياؿ كتدعكه إلى المبارزة الحذر منؾ

أف تظير لو الجميؿ إف قدرت، كتبره ما استطعت حتى تنكسر معاداتو بالحياء 
كمتى سمعت ل ، جميؿ،ألتبيف فيو ما يؤذ فإف لـ تطؽ فيجر،  مف بغضؾ

 منو كممة قذعة فاجعؿ جكابيا كممة جميمة، فيي أقكل في كؼ لسانو.
ككذلؾ جميع ما يخاؼ إظياره، فبل تتكممف بو، فربما كقعت كممة أسقطت    

عف صديؽ فكانت  أك،  ، فكانت سبب ىبلكؾ ، فنقمت إليو بيا عز السمطاف
فالحـز كتماف ، لمف سمعيا خائفان أف يظيرىا أك صرت رىينان  ، سبب عداكتو
 . الحب كالبغض

كبيران  فإف كنت، أف تكتـ سنؾ فبل تمغك بو بيف الناس  ىككذا ينبغ   
ف كنت صغيران استحقركؾ، استيرمكؾ  كاف  ككذلؾ مقدار مالؾ فإنو إف،  كا 

ف كاف قميبلن طمبكا الراحة منؾ ، نفقتؾ إلى البخؿ ىكثيران نسبكؾ ف كذلؾ ك ،  كا 
كقد ،  مخالؼ فيقطع بكفرؾ لـ تأمف أف يسمعو  فإنؾ إف أظيرتو ، المذىب

 : البزار ىأنشدنا محمد بف عبد الباق
 احفظ لسانؾ ال تبح بثبلثة ... سف كماؿ ما استطعت كمذىب

 .(ُ) رؼ كمكذبػػػػكه كمخػػػػة تبتمى بثبلثة ... بممػػػػبلثػػػػػػعمى الثػػػف    
 

                                                           

 . ّٖٓ -ّٔٓصيد الخاطر صػ (ُ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

َُِٔ 

 كرًاٌ انشقيح عٍ انُاط .-2   
أف  األفضؿ لممسحكر عندما يرقي نفسو )بنفسو أك عف طريؽ راؽ معيف( 

لكعمـ مف فعؿ  ألنو ، الستطاعةا ييخفي ذلؾ عمف حكلو مف الناس في حدكد
باب االستعانة عمى قضاء  كىذا مف قد ييجدده لو مرة أخرل، لو السحر بذلؾ 
أف ييحصف نفسو بعد  مبلحظة أف المريض يمكفىذا مع ،  الحكائج بالكتماف

الرقية بإذف اهلل بتحصينات معينة تجعؿ مف الصعب جدا عمى مف يريد أف 
 .(ُ)مف ذلؾ يجدد السحر التمكف

 كرًاٌ انذعاء .-3
ذكر شيخ اإلسبلـ ابف كمف االمكر التى تخفى عف الحاسديف الدعاء ، فقد 

كاف فىكىاًئد إٍخفىاًء الدُّعىاًء  كبلمو عمىمجمكع الفتاكل عند فى تيميَّة رحمو اهلل 
ًديدىة فيو   : عشرةن ، كمف ضمف تمؾ الفكائد قكلو، ذكر منيا فىكىاًئد عى

ٍقبىاؿي كىالتَّعىبُّدي :  ك" تىاًسعييىا " ًة اإلًٍ ـى النٍّْعمى مىى قىٍدرًىىا ، أىفَّ أىٍعظى اًسده عى ًلكيؿّْ ًنٍعمىةو حى كى
مٍَّت  اًسًديفى ميتىعىمّْقىةه كىالى ، دىقٍَّت أىٍك جى ًة فىًإفَّ أىٍنفيسى اٍلحى ـي ًمٍف ىىًذًه النٍّْعمى  ًنٍعمىةى أىٍعظى

اًسًد  ًتًو عىٍف اٍلحى ـي ًمٍف إٍخفىاًء ًنٍعمى لىٍيسى ًلٍممىٍحسيكًد أىٍسمى قىٍد قىاؿى يىٍعقيكبي  ،ًبيىا كى كى
ـي  مىٍيًيمىا السَّبلى مىى ًلييكسيؼى عى ٍؤيىاؾى عى ًتؾى فىيىًكيديكا الى تىٍقصيٍص ري  لىؾى كىٍيدنا   إٍخكى

دَّثى ًبيىا  ،اآٍليىةي  اؿو مىعى المًَّو تىعىالىى قىٍد تىحى حى ٍمًعيَّةو كى جى اًحًب قىٍمبو كى ـٍ ًمٍف صى كى كى
مىبىوي إيَّاىىا اأٍلىٍغيىاري  ًليىذىا ييكصً  ؛ كىأىٍخبىرى ًبيىا فىسى اٍلعىاًرفيكفى كىالشُّييكخي ًبًحٍفًظ السّْرّْ  ىكى

ـي ، مىعى المًَّو تىعىالىى  ده كىاٍلقىٍكـي أىٍعظى مىٍيًو أىحى ـٍ مىعى  كىالى يىطًَّمعي عى ٍيئنا ًكٍتمىاننا أًلىٍحكىاًلًي شى
                                                           

 . ٗعبد الحميد صػلرميتو  الرقية الشرعية دراسة تحميمية(ُ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُُِٔ 

ٍمًعيًَّة اٍلقىٍمًب  جى بًَّتًو كىاأٍليٍنًس ًبًو كى مىا كىىىبى المَّوي ًمٍف مىحى ؿَّ كى جى كىالى ًسيَّمىا ، المًَّو عىزَّ كى
قىكً ، السَّاًلًؾ  لًفٍعميوي ًلٍمميٍيتىدً  ـٍ كى ديىي رىًة  لفىًإذىا تىمىكَّفى أىحى كؿى ًتٍمؾى الشَّجى ثىبَّتى أيصي كى

فىٍرعييىا ًفي السَّمىاًء ًفي قىٍمًبًو  مىٍيًو  ، الطَّيّْبىًة الًَّتي أىٍصمييىا ثىاًبته كى ٍيثي الى يىٍخشىى عى ًبحى
الىوي مىعى ، ًمٍف اٍلعىكىاًصًؼ  ـٍ  فىًإنَّوي إذىا أىٍبدىل حى ييٍؤتىَـّ ًبًو لى المًَّو تىعىالىى ًلييٍقتىدىل ًبًو كى

ـي النٍَّفًع إنَّمىا يىٍعًرفيوي أىٍىميوي ،  ييبىاؿً  ذىا كىافى الدُّعىاءي اٍلمىٍأميكري ،  كىىىذىا بىابه عىًظي كىاً 
مىى المًَّو تىعىالىى  ٍقبىاًؿ عى بًَّة كىاإلًٍ مَّفي ديعىاءى الطَّمىًب كىالثَّنىاًء كىاٍلمىحى فىييكى ، ًبًإٍخفىاًئًو يىتىضى

ًظيـً اٍلكينيكزً  ٍخفىاءً  ًمٍف عى ؽُّ ًباإلًٍ اًسًديفى  عىفٍ  الًَّتي ًىيى أىحى  فىاًئدىة كىىىًذهً ،  أىٍعييًف اٍلحى
 .(ُ)نىاًفعىةه  شىًريفىةه 

ٍفيىةن :  البحر المحيطكقاؿ ابك حياف االندلسى فى   خي رُّعنا كى ـٍ تىضى بَّكي اٍدعيكا رى
(ِ) 

الظاىر أٌف الدعاء ىك مناجاة اهلل بندائو لطمب أشياء كلدفع أشياء ، كقاؿ 
ٍفيىةن الٌزجاج : المعنى اعبدكا كانتصب  خي رُّعنا كى متضٌرعيف  لعمى الحاؿ أ تىضى

إنكـ : تضٌرع كاختفاء في دعائكـ كفي الحديث الصحيح  لكمخفيف أك ذك 
ككاف الصحابة حيف  (ّ)لستـ تدعكف أصـ كال غائبان إنكـ تدعكف سميعان قريبان 

                                                           

 . ُٗ-ُٖ/  ُٓمجمكع الفتاكل(ُ)
 ( .ٓٓسكرة االعراؼ آية ) (ِ)
 ُُّ: البخارل كتاب الجياد كالسير باب  اخرجو مف حديث أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ  (ّ)

ٍكًت ًفي التٍَّكًبيًر حديث  ، كمسمـ كتاب الذكر كالدعاء  َٖٓ/ِ َِّٖمىا ييٍكرىهي ًمٍف رىٍفًع الصَّ
ٍكًت ًبالذٍّْكًر حديث ُّتكبة باب )كال ٍفًض الصَّ ، كأبك داكد  َُُْ/ِ  َّٕٕ(اٍسًتٍحبىاًب خى

( ، ّْٗ/  ْ، كاالماـ أحمد ) ِٗٓ/ُ ًُِٖٓفى ااًلٍسًتٍغفىاًر حديث  ِٔكتاب الكتر باب 
ما جاء في فضؿ التسبيح كالتكبير كالتيميؿ كالتحميد   ٖٓكالترمذل كتاب الدعكات باب 

== ما جاء فى ال حكؿ كال  ٗٓ، كابف ماجو كتاب الدعاء  باب  َٖٗ/ِ  ّٕٕٗحديث 
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُِِٔ 

أخبرىـ الرسكؿ بذلؾ قد جيركا بالذكر أمر تعالى بالدعاء مقركنان بالتذلؿ 
كأبعد عف الرياء كالدعاء خفية كاالستكانة كاالختفاء إذ ذاؾ اٌدعى لئلجابة 

ًإٍذ نىادىل  أفضؿ مف الجير كلذلؾ أثنى اهلل عمى زكريا عميو السبلـ فقاؿ :
ًفيِّا رىبَّو ًندىآءن خى

 ... (ُ) (ِ).  

 احلال . ٔيسرٕسٖ ادلشٔءاخ رٖٔ يٍ يصذس يا كرًاٌ-4
 كمستكرل المركءات ذكل مف يصدر ما سترىا يندب التي األمكر مف كذلؾ
عميو أف يستر أخاه ذلؾ ، فالمسمـ  عمى اطمع لمف زالت كىفكات مف الحاؿ

ذا عمـ منو قبيحا كتمو، كسعى في  المسمـ ، فإذا عمـ منو معصية كتميا، كا 
ف كره ما يستر عبده فاهلل  ،مناصحتو كتخميصو منو سبحانو يحب الستر كا 

امؿ في سبحانو كفيك عميو ففيو تخمؽ بخمؽ اهلل كاهلل يحب التخمؽ بأخبلقو 
أسمائو كصفاتو فمو الكماؿ المطمؽ مف جميع الكجكه الذم ال نقص فيو بكجو 

خمقو فإف ذلؾ مف  ىيحب أسماءه كصفاتو كيحب ظيكر آثارىا ف كىك، ما 
 .(ّ)كمالو  لكاـز

                                                           

، كالنسائى فى السنف الكبرل ًكتىابي السّْيىًر  ْٖٓصػ  ّٔٓٗقكة اال باهلل حديث ==
ٍكًت ًبالتٍَّيًميًؿ كىالتٍَّكًبيًر حديث  ُْٗبىابي  ، كأبك يعمى حديث  ُُٔ/ ٖ  ًّٖٕٕشدًَّة رىٍفًع الصَّ

 ( .ُْٖ/  ِ) ُِّّكالبييقى فى السنف الكبرل حديث (، ُٕٖ/  ُّ) ِِٕٓ
 ( .ّسكرة مريـ آية ) (ُ)
 (.ِّٓ/  ْالبحر المحيط )(ِ)
 بتصرؼ . ْٔ-ّٔركضة المحبيف البف القيـ صػ  (ّ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُِّٔ 

ٍنييمىا أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـفعف  ٍبد اهلًل ٍبف عيمىر رىًضيى المَّوي عى  عى
ًة أىًخيًو قىاؿى : الٍ  اجى مىٍف كىافى ًفي حى ك اٍلميٍسًمـً الى يىٍظًمميوي ، كىالى ييٍسًمميوي ، كى ـي أىخي ميٍسًم

بىاًت  ىكىافى المَّوي فً  ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيري مىٍف فىرَّجى عىٍف ميٍسًمـو كيٍربىةن فىرَّجى المَّوي عى ًتًو ، كى اجى حى
مىٍف سىتىرى ميٍسًممنا  .(ُ) سىتىرىهي المَّوي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  يىٍكـً اٍلًقيىامىًة ، كى

تو :  لالنكك قاؿ  سىٍتر زىالَّ ٍنوي ، كى تىٍفًريج اٍلكيرىب عى  ،ًفي ىىذىا فىٍضؿ ًإعىانىة اٍلميٍسًمـ كى
اًىًو أىٍك ميسىاعىدىتو ،  اًلًو أىٍك جى تىٍفًريجيىا مىٍف أىزىالىيىا ًبمى يىٍدخيؿ ًفي كىٍشؼ اٍلكيٍربىة كى كى
ٍنديكب  لىتو . كىأىمَّا السٍَّتر اٍلمى دىالى رىٍأيو كى ؿ ًفيًو مىٍف أىزىالىيىا ًبًإشىارىاًتًو كى كىالظَّاًىر أىنَّوي يىٍدخي

كفنا ًإلىٍيًو ىينىا فىاٍلميرىاد ًبًو ال ـٍ ًممٍَّف لىٍيسى ىيكى مىٍعري نىٍحكى مىى ذىًكم اٍليىٍيئىات كى سٍَّتر عى
مىٍيًو ، بىٍؿ تيٍرفىع  ٌب أىالَّ ييٍستىر عى كؼ ًبذىًلؾى فىييٍستىحى ًباأٍلىذىل كىاٍلفىسىاد . فىأىمَّا اٍلمىٍعري

ٍؼ ًمٍف ذىًلؾى مىٍفسىدىة ؛ أًلى  ـٍ يىخى ًلٌي اأٍلىٍمر ًإٍف لى مىى ىىذىا قىًضيَّتو ًإلىى كى فَّ السٍَّتر عى
مىى ًمٍثؿ ًفٍعمو  ٍيره عى سىارىة غى جى ريمىات كى يذىاء كىاٍلفىسىاد كىاٍنتىيىاؾ اٍلحي ، ييٍطًمعوي ًفي اإلًٍ

مىٍييىا كىىيكى بىٍعد  ٍت ، كىأىمَّا مىٍعًصيىة رىآهي عى قىعىٍت كىاٍنقىضى ىىذىا كيٌمو ًفي سىٍتر مىٍعًصيىة كى
مىى ذىًلؾى ، ميتىمىبّْس ًبيىا فىتىًجب الٍ  مىى مىٍف قىدىرى عى مىٍنعو ًمٍنيىا عى مىٍيًو كى ميبىادىرىة ًبًإٍنكىارًىىا عى

مىى ذىًلؾى  ـٍ تىتىرىتَّب عى ًلٌي اأٍلىٍمر ًإذىا لى زى لىًزمىوي رىٍفعيىا ًإلىى كى كىالى يىًحٌؿ تىٍأًخيرىىا فىًإٍف عىجى
ؿ الَّ ...مىٍفسىدىة  ًذم ييٍستىر ًفيًو :ىىذىا السٍَّتر مىٍنديكب قىاؿى اٍلعيمىمىاء ًفي اٍلًقٍسـ اأٍلىكَّ

                                                           

ـى كىالى ييٍسًمميوي حديث  ّاخرجو البخارل كتاب المظالـ باب  (ُ) ـي اٍلميٍسًم ـي اٍلميٍسًم  ِِْٖالى يىٍظًم
  ّْٕٔ( تىٍحًريـً الظٍُّمـً حديث ُٓ، كمسمـ كتاب البر كالصمة كاآلدب باب) ْٗٓ/ُ
اًة حديث ْٔ، كأبك داكد كتاب األدب باب ) َُٖٗ-َُٕٗ/ِ -َِٖ/ِ ْٖٓٗ(اٍلميؤىاخى

 ُّْٗما جاء في الستر عمى المسمـ حديث  ّترمذل كتاب الحدكد باب ،كال ُِٖ
 .ٖٔ/ِ، كقاؿ حسف صحيح غريب ، كاالماـ أحمد  ّٖٓ/ُ
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُِْٔ 

ؼ اأٍلىٍكلىى ٍجمىاًع لىًكٍف ىىذىا ًخبلى ـٍ يىٍأثـى ًباإلًٍ نىٍحكه لى قىٍد  فىمىٍك رىفىعىوي ًإلىى السٍُّمطىاف كى كى
كه كىاىلمَّو أىٍعمىـ  ره مىا ىيكى مىٍكري كى  (ُ)يىكيكف ًفي بىٍعض صي

ادلشض ، ٔعذو انشكٕٖ إال كرًاٌ يا تني انعثذ ٔستّ يصم انفقش ٔ -5
 انيّ عض ٔجم .

ت احاج الحاجة ليست فقط امكرا نستعيف عمى قضائيا بالكتماف ، بؿ ىناؾ   
فبل يشعر المسمـ فتقر ي، ربو عز كجؿ مثؿ الفقر كالمرض كبيف  العبد بيف

فالشككل إلى اهلل ، مرض ومرض فبل يشعر الناس أني،ك انو افتقر الناس 
انىوي  تىعىالىىسيبحى كٍا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الى : يقكؿ تعالى كى ًلٍمفيقىرىاء الًَّذيفى أيحًصري

اًىؿي أىٍغًنيىاء ًمفى التَّعىفًُّؼ تىٍعًرفيييـ  ـي اٍلجى ٍربنا ًفي األىٍرًض يىٍحسىبييي يىٍستىًطيعيكفى ضى
مىا تينًفقيكٍا ًمٍف خى  افنا كى ـٍ الى يىٍسأىليكفى النَّاسى ًإٍلحى ًميـه ًبًسيمىاىي   .(ِ)  ٍيرو فىًإفَّ المَّوى ًبًو عى

يىٍسأىليكفى النَّاسى الى  كمعنى قكلو : : فتح القدير ى فى لشككانقاؿ ا    
افنا ًإٍلحى

لبتة ، ال سؤاؿ إلحاح ، كال سؤاؿ غير إلحاح . كبو اأنيـ ال يسألكنيـ  
ليو ذىب جميكر المفسريف ، ككجيو أف التعىفُّؼَّ صفةه  لقاؿ الطبر  كالزجاج كا 

 . (ّ)ثابتة ليـ ال تفارقيـ كمجرد السؤاؿ ينافييا 

كالسؤاؿ ليس بالقكؿ فقط بؿ بكؿ ما يدؿ عمى انو محتاج ،قاؿ الرازل فى    
مف أظير مف نفسو آثار الفقر كالذلة كالمسكنة ثـ سكت عف : مفاتيح الغيب

                                                           

 . ّٕٖ/  ٖشرح صحيح مسمـ (ُ)
 . ِّٕسكرة البقرة آية (ِ)
 ( .ّّٔ/  ُفتح القدير )(ّ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُِٔٓ 

مارات الحاجة تدؿ األف ظيكر  كأنو أتى بالسؤاؿ الممح الممحؼالسؤاؿ ، ف
عمى الحاجة كسككتو يدؿ عمى أنو ليس عنده ما يدفع بو تمؾ الحاجة كمتى 
تصكر اإلنساف مف غير ذلؾ رؽ قمبو جدان ، كصار حامبلن لو عمى أف يدفع 

لو فقك  إليو شيئان ، فكاف إظيار ىذه الحالة ىك السؤاؿ عمى سبيؿ اإللحاؼ ،
ال يىٍسئىميكفى النَّاسى ًإٍلحافان معناه أنيـ سكتكا عف السؤاؿ لكنيـ ال يضمكف إلى 
ظيار االنكسار ما يقـك مقاـ السؤاؿ عمى  ذلؾ السككت مف رثاثة الحاؿ كا 
سبيؿ اإللحاؼ بؿ يزينكف أنفسيـ عند الناس كيتجممكف بيذا الخمؽ 

 .(ُ).. الؽ كيجعمكف فقرىـ كحاجتيـ بحيث ال يطمع عميو إال الخ
ٍيرىة كىافى يىقيكؿي كعف     اًىد أىفَّ أىبىا ىيرى الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى ًإٍف كيٍنتي  لآلمًَّو الَّذً :ميجى

مىى بىٍطًني ًمفى  لألىٍعتىًمدي ًبكىًبدً  رى عى جى ٍف كيٍنتي ألىشيدُّ اٍلحى كًع كىاً  مىى األىٍرًض ًمفى اٍلجي عى
لىقىٍد قىعىٍدتي يىٍكمنا  كًع ، كى ـي اٍلجي مىى طىًريًقًي كفى ًمٍنوي فىمىرَّ أىبيك بىٍكرو ا عى لًَّذم يىٍخريجي

ـٍ يىٍفعىٍؿ ثيَـّ مىرَّ ًبي  لى فىسىأىٍلتيوي عىٍف آيىةو ًمٍف ًكتىاًب اهلًل مىا سىأىٍلتيوي ًإالَّ ًلييٍشًبعىًني فىمىرَّ كى
ـٍ يىٍفعىٍؿ ثيَـّ  عيمىري فىسىأىٍلتيوي عىٍف آيىةو ًمٍف ًكتىاًب اهلًل مىا سىأىٍلتيوي ًإالَّ  ًلييٍشًبعىًني فىمىرَّ فىمى

ـى ًحيفى رىآًني كىعىرىؼى مىا ًفي  مىرَّ ًبي أىبيك اٍلقىاًسـً صمى اهلل عميو كسمـ فىتىبىسَّ
مىضىى  ٍؽ كى ٍجًيي ثيَـّ قىاؿى أىبىا ًىر  قيٍمتي لىبٍَّيؾى يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى اٍلحى مىا ًفي كى نىٍفًسي كى

دى لىبىننا ًفي قىدىحو فىقىاؿى ًمٍف أىٍيفى ىىذىا فىتىًبٍعتيوي فىدى  جى ؿى فىكى ؿى فىاٍستىٍأذىفى فىأىًذفى ًلي فىدىخى خى
المَّبىفي قىاليكا أىٍىدىاهي لىؾى فيبلىفه ، أىٍك فيبلىنىةي قىاؿى أىبىا ًىر  قيٍمتي لىبٍَّيؾى يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى 

ـٍ  فًَّة فىاٍدعييي ٍؽ ًإلىى أىٍىًؿ الصُّ كفى  اٍلحى فًَّة أىٍضيىاؼي اإًلٍسبلىـً الى يىٍأكي ًلي قىاؿى كىأىٍىؿي الصُّ
ٍؿ  ـٍ يىتىنىاكى لى ـٍ كى دىقىةه بىعىثى ًبيىا ًإلىٍيًي دو ًإذىا أىتىٍتوي صى مىى أىحى ًإلىى أىٍىؿو ، كىالى مىاؿو ، كىالى عى

                                                           

 ( .َٕ/  ٕمفاتيح الغيب )(ُ)
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ُِٔٔ 

ابى  ـٍ كىأىصى ذىا أىتىٍتوي ىىًديَّةه أىٍرسىؿى ًإلىٍيًي ـٍ ًفييىا فىسىاءىًني  ًمٍنيىا شىٍيئنا ، كىاً  ًمٍنيىا كىأىٍشرىكىيي
ؽُّ أىنىا أىٍف أيًصيبى ًمٍف ىىذىا  فًَّة كيٍنتي أىحى مىا ىىذىا المَّبىفي ًفي أىٍىًؿ الصُّ ذىًلؾى فىقيٍمتي كى

مىا عىسىى أىٍف يىٍبمي  ـٍ كى اءى أىمىرىًني فىكيٍنتي أىنىا أيٍعًطيًي غىًني المَّبىًف شىٍربىةن أىتىقىكَّل ًبيىا فىًإذىا جى
ًة رىسيكًلًو صمى اهلل عميو كسمـ طىاعى ًة اهلًل كى ـٍ يىكيٍف ًمٍف طىاعى لى بيدّّ  ًمٍف ىىذىا المَّبىًف كى

ـٍ ًمفى اٍلبىٍيًت قىاؿى يىا  اًلسىيي ذيكا مىجى ـٍ كىأىخى ـٍ فىأىٍقبىميكا فىاٍستىٍأذىنيكا فىأىًذفى لىيي ٍكتييي ـٍ فىدىعى فىأىتىٍيتييي
عىٍمتي أىبىا ًىر  قيٍمتي لىبَّيٍ  ٍذتي اٍلقىدىحى فىجى ـٍ قىاؿى فىأىخى ٍذ فىأىٍعًطًي ؾى يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى خي

ؿى فىيىٍشرىبي  مىيَّ اٍلقىدىحى فىأيٍعًطيًو الرَّجي تَّى يىٍركىل ثيَـّ يىريدُّ عى ؿى فىيىٍشرىبي حى أيٍعًطيًو الرَّجي
تَّ  مىيَّ اٍلقىدىحى فىيىٍشرىبي حى تَّى يىٍركىل ثيَـّ يىريدُّ عى تَّى حى مىيَّ اٍلقىدىحى حى ى يىٍركىل ثيَـّ يىريدُّ عى
ذى اٍلقىدىحى  اٍنتىيىٍيتي ًإلىى النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ ـٍ فىأىخى ًكمى اٍلقىٍكـي كيمُّيي قىٍد رى كى

ـى فىقىاؿى أىبىا ًىر  قيٍمتي لىبٍَّيؾى يىا رىسيكؿى اهللً  مىى يىًدًه فىنىظىرى ًإلىيَّ فىتىبىسَّ عىوي عى ضى  قىاؿى فىكى
دىٍقتى يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى اٍقعيٍد فىاٍشرىٍب فىقىعىٍدتي فىشىًرٍبتي فىقىاؿى  بىًقيتي أىنىا كىأىٍنتى قيٍمتي صى

تَّى قيٍمتي الى كىالًَّذم بىعىثىؾى  ؽّْ مىا أىًجدي لىوي  اٍشرىٍب فىشىًرٍبتي فىمىا زىاؿى يىقيكؿي اٍشرىٍب حى ًباٍلحى
سىمَّى ىفىأىًرنً مىٍسمىكنا قىاؿى  ًمدى المَّوى كى شىًربى اٍلفىٍضمىةى  فىأىٍعطىٍيتيوي اٍلقىدىحى فىحى  . (ُ)كى

                                                           

ـى كىٍيؼى ُٕاخرجو البخارل كتاب الرقاؽ باب (ُ) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كىافى عىٍيشي النًَّبيّْ صى
ـٍ ًمفى الدٍُّنيىا حديث  مّْيًي تىخى اًبًو كى ،كالترمذل كتاب صفة  ُُُّ-َُُّ/ّ ِٗٓٔكىأىٍصحى

كقاؿ : حسف صحيح ،   ّّٔ-ِّٔ/ِ  ِٓٔٔ"بدكف ترجمة" حديث  ّٔالقيامة  باب 
( ،كاالماـ أحمد َّٗ/  َُ) ًَُُٖٖؽ حديث  كالنسائى فى السنف الكبرل ًكتىابي الرَّقىائً 

(، كالبييقى فى السنف الكبرل حديث ّٕٕ/  ُ( ،كابك نعيـ فى الحمية )ُٓٓ/  ِ)
 .َُُ/ٔ، كفى دالئؿ النبكةْْٔ/  ِ ُُْٓ
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ُِٕٔ 

إظيارىا كأشبو بأخبلؽ مف كفيو أف كتماف الحاجة أحرل : ابف بطاؿقاؿ    
ف كاف جائزنا لو اإلخبار بباطف أمره كحاجتو لمف يرجكه لكشؼ الصابريف  كا 
   .(ُ)فاقتو 

ف كتماف الحاجة كالتمكيح بيا أكلى مف اظيارىا كفيو ا: ابف حجركقاؿ  
ىريرة كتعففو عف التصريح بالسؤاؿ كاكتفاؤه  ىفضؿ أب...ك كالتصريح بيا

ـى  ى كتقديمو طاعة النب باإلشارة إلى ذلؾ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  عمى حظ نفسو صى
 . (ِ)شدة احتياجو مع

أف يصدر ذلؾ  : األكلى فحاال ميا فالمرض ى كالتكجع كاألنيف ف الشكايةكاما 
عف  أك مف باب التنفيس كالتخفيؼ مف المريض مف باب اإلخبار عف حالو

كالينافى الصبر الكاجب فيذا ال حرج فيو  بسبب شدة الكجع كالمرض النفس
ًجع  ىأك إن، مريض  ىإن كأف يقكؿ الشخص: أك كارأساه أك ،  أك كاجسداه، كى

   صكتان يدؿ عمى تألمو ككجعونحك ذلؾ مف العبارات أك ييصدر 

ًجعه، أىٍك كىا رىٍأسىاهٍ  في صحيحو :بىابي قىٍكًؿ المىًريض لترجـ البخار قد ك  أىًك  ًإنّْي كى
عي"  جى أـ المؤمنيف عىاًئشىة رضي  تحت ىذه الترجمة حديث ركل،ك اٍشتىدَّ ًبي الكى

                                                           

 ( .ُٕٔ/  َُشرح صحيح البخارل )(ُ)
 ( .ِٖٗ/  ُُفتح البارل )(ِ)
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ُِٖٔ 

كسمـ:بىٍؿ أىنىا  صمى اهلل عميو النًَّبيُّ  رىٍأسىاٍه،فىقىاؿ أنيا قالت:كىا اهلل عنيا
كىارىٍأسىاهٍ 
(ُ) . 

أف يقصد بذلؾ التكجع كاألنيف شكاية الخالؽ لممخمكؽ كالتسخط  الثانية : 
 .(ِ)كاالعتراض عمى القدر ، فيذا ىك المذمـك كفيو منافاة لمصبر

                                 
 
 
 
 

  

                                                           

ى بىابي قىٍكؿً  (ُ) ًجعه  اخرجو البخارل ًكتىاب اٍلمىٍرضى اٍلمىًريًض )بىابي مىا ريخّْصى ًلٍممىًريًض( ًإنّْي كى
عي حديث  جى نىاًئًز  ُُٕٔ/ّ  ِٖٕٓأىٍك كىا رىٍأسىاٍه أىًك اٍشتىدَّ ًبي اٍلكى ، كابف ماجة أىٍبكىابي اٍلجى

يىا حديث  ٗبىابي  ٍكجى ٍرأىًة زى ٍسًؿ اٍلمى ًؿ اٍمرىأىتىوي كىغى اءى ًفي غىٍسًؿ الرَّجي  ُِٓ-ُِْصػ   ُِّٓمىا جى
ـى حديث  ُْ، كالدارمى فى سننو المقدمة باب مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  َٖفى كفاة النبى صى

 .ُٓٓ/ ُْ ٖٔٓٔ،كابف حباف كما فى االحساف حديث ُْْ/ٔ، كاالماـ احمد ُٓ/ُ
ٍنبىمً (ِ) ٍقًدًسى اٍلحى مَّد ٍبف ميٍفًمحو اٍلمى ٍبًد المًَّو ميحى ىػ  كبلـ ّٕٔى تقمت : كلشىٍمسي الدّْيًف أىبى عى

فى الفىٍصؿ الذل عقده ًفي كىرىاىىًة الشٍَّككىل ًمٍف  ُْٖ-ُِٖ/ِنفيس فى "اآلداب الشرعية" 
ٍمًد المًَّو قىٍبؿى ًذٍكرىىيمىا . ٍيًر كىاٍسًتٍحبىاًب حى  اٍلمىرىًض كىالضَّ
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ُِٔٗ 

 انفصم انصاَٗ
 يا جية فيّ انكرًاٌ

 كرًاٌ االسشاس-1
يدؿ  : يكتمو، كأصؿ الكممةل السر في المغة اسـ لما ييسر بو اإلنساف أ   

فاإلسرار خبلؼ اإلعبلف، قاؿ تعالى ،  (ُ)عمى إخفاء الشيء كعدـ إظياره
 مىا تيٍعًمنيكفى كفى كى ـي مىا تيًسرُّ يىٍعمى كى

(ِ) . 

ى : السّْرُّ ىك الحديث الميكىتَّـي فى : قاؿ الراغب األصفيان في االصطبلحك  
 .(ّ) النفس

ميؽ مركب مف الكقار كاألمانة ؿ الجاحظاكق    فإف إخراج  ، : كتماف السر خي
كؿ السر مف فضكؿ الكبلـ قيكرو مىٍف تكمـ بالفيضي كأيضان فكما أنو  ، ، كليس ًبكى

كذلؾ مف  ، مف استكدع ماالن فأخرجو إلى غير مكدعو فقد خفر األمانة
، ككتماف السر  استكدع سران فأخرجو إلى غير صاحبو فقد خفر األمانة

فإف إخراجو  ، ، كخاصة ممف يصحب السمطاف محمكد مف جميع الناس
مف  إلى ضرر عظيـ يدخؿ عميو  لأسراره ػ مع أنو قبيح في نفسو ػ يؤد

 .(ْ) سمطانو

                                                           

 ( .ٕٔ/ّمعجـ مقاييس المغة )، ( ّٔٓ/  ْلساف العرب مادة ]سرر[ )(ُ)
 (.ْسكرة التغابف آية) (ِ)
  .ِِٖالمفردات لمراغب صػ (ّ)
 . ِٓتيذيب األخبلؽ لمجاحظ صػ (ْ)
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َُّٔ 

صاحبؾ كال يحؿ  كالسر ىك ما يقع خفية بينؾ كبيفكقاؿ ابف عثيميف :    
ىذا السر أك أف تبينو ألحد سكاء قاؿ لؾ ال تبينو ألحد أكعمـ  ىلؾ أف تفش

بالقرينة الفعمية أنو ال يحب أف يطمع عميو أحد أك عمـ بالقرينة الحالية أنو ال 
  .يحب أف يطمع عميو أحد

 .المفظ أف يحدثؾ بحديث ثـ يقكؿ ال تخبر أحدا ىك معؾ أمانة : مثاؿ األكؿ
القرينة الفعمية أف يحدثؾ كىك في حاؿ تحديثو إياؾ يمتفت  :ى ؿ الثانكمثا

 يخشى أف يككف أحد يسمع ألف معنى التفاتو أنو ال يحب أف يطمع عميو أحد 

: القرينة الحالية أف يككف ىذا الذم حدثؾ بو أك أخبرؾ بو مف  كمثاؿ الثالث
بو ذلؾ فبل يحؿ األمكر التي يستحي مف ذكرىا أك يخشى مف ذكرىا أك ما أش

 . (ُ)لؾ أف تبيف كتفشي ىذا السر

 :إفشائّ ٔعذو انسش كرى فٗ ٔسد يا
  :ذعاىل  اهلل كراب يٍ: أٔال
 تحت الداخمة األمانة، رعاية باب تحت الداخمة األمكر مف السر كتماف إف

ـٍ  المَّوى  ًإفَّ  تعالى  قكلو في كما اآليات مف كثير عمـك  تيؤىدُّكا أىفٍ  يىٍأميريكي
ذىا أىٍىًميىا ًإلىى اأٍلىمىانىاتً  كىٍمتيـٍ  كىاً   ًنًعمَّا المَّوى  ًإفَّ  ًباٍلعىٍدؿً  تىٍحكيميكا أىفٍ  النَّاسً  بىٍيفى  حى
ـٍ  بىًصيران  سىًميعان  كىافى  المَّوى  ًإفَّ  ًبوً  يىًعظيكي

: األمانة عمى أنكاع : ًإٍحدىاىىا ف (ِ)

                                                           

 . ّٔ/ْشرح رياض الصالحيف ( ُ)
 .ٖٓسكرة النساء آية(ِ)
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ُُّٔ 

( كىًىيى مىا  ًيدى ًإلىٍيًو ًحٍفظىوي ًمفى ااًلٍئًتمىارً )أىمىانىةي اٍلعىٍبًد مىعى الرَّبّْ ًبمىا أىمىرىهي ًبًو  عى
ييقىرّْبيوي ًمٍف  كىااًلٍنًتيىاءً  كىاًرًحًو ًفيمىا يىٍنفىعيوي كى جى ٍنوي كىاٍسًتٍعمىاؿي مىشىاًعرًًه كى عىمِّا نىيىاهي عى

رى  قىٍد كى ؿَّ ،كى جى بًّْو ، فىاٍلمىعىاًصي كيمُّيىا ًخيىانىةه ًلمًَّو عىزَّ كى مىى رى ٍأثيكًر مىا يىديؿُّ عى دى ًفي اٍلمى
 ذىًلؾى .

ـي اٍلًغشّْ ًفي     دىاًئًع كىعىدى ؿي ًفييىا رىدُّ اٍلكى يىٍدخي ثىاًنييىا : )أىمىانىةي اٍلعىٍبًد مىعى النَّاًس( كى
اًد النَّاسً  ٍيري ذىًلؾى ًممَّا يىًجبي آًلحى ًحٍفظي السّْرّْ كىغى ًلمٍ  شىٍيءو ًمفى اأٍلىٍشيىاًء ، كى كَّاـً كى حي

ؿي ًفي ىىذىا اٍلًقٍسـً " عىٍدؿي اأٍليمىرىاًء مىعى  يىٍدخي ًبيفى ، قىاؿى الرَّاًزمُّ : كى ًلؤٍلىٍىًؿ كىاأٍلىٍقرى كى
بىاًت اٍلبىاًطمىًة ، بىٍؿ  مىى التَّعىصُّ ـٍ عى ْـّ ًبأىالى يىٍحًمميكىي ـٍ ، كىعىٍدؿي اٍلعيمىمىاًء مىعى اٍلعىكىا رىًعيًَّتًي

ـٍ ًإلى  ـٍ "ييٍرًشديكىي ـٍ كىأيٍخرىاىي ـٍ ًفي ديٍنيىاىي  ... ى اٍعًتقىادىاتو كىأىٍعمىاؿو تىٍنفىعييي

ٍنسىاًف مىعى نىٍفًسًو( كىعىرَّفىيىا الرَّاًزمُّ ًبأىالَّ يىٍختىارى ًلنىٍفًسًو ًإالَّ مىا     ثىاًلثييىا : )أىمىانىةي اإلًٍ
ًب ىيكى اأٍلىٍنفىعي كىاأٍلىٍصمىحي لىوي ًفي الدّْيًف كىالدُّنٍ  ـى ًبسىبىًب الشٍَّيكىًة كىاٍلغىضى يىا ، كىأىالَّ ييقىدَّ

رُّهي ًفي اآٍلًخرىةً  مىى مىا يىضي : أفضؿ األمانات األسرار فبل  لقاؿ الجرير ، ك (ُ) .. عى
تعالى  ، كقاؿ (ِ)تظيرىا كال تكشفيا إال ألىميا ، النيـ أىؿ االمانات العظماء 

 :كنيكا الى  آىمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا كنيكا كىالرَّسيكؿى  المَّوى  تىخي تىخي ـٍ  كى  كىأىٍنتيـٍ  أىمىانىاًتكي
تىٍعمىميكفى 

 (ّ) . 

                                                           

 ( بتصرؼ .َٕ/  ٓ( ، تفسير الشيخ المراغى )ُّْ -ُِْ/  ٓتفسير المنار )( ُ)
 (َُٓ/  ُتفسير السممى  ) (ِ)
 .ِٕسكرة األنفاؿ آية(ّ)
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ُِّٔ 

    كىافى  اٍلعىٍيدى  ًإفَّ  ًباٍلعىٍيدً  كىأىٍكفيكاتعالى بالعيكد قاؿ الكفاء مسألة في تدخؿ كما
أك مع الناس ،ألنكـ  أل كفكا بالعيكد سكاء كانت مع اهلل . (ُ) مىٍسئيكالن 

قاؿ الزجاج : كؿ ما أمر اهلل بو كنيى عنو ، ،  (ِ)تيسألكف عنيا يـك القيامة 
فيك مف العيد ، فيدخؿ في ذلؾ ما بيف العبد كربو ، كما بيف العباد بعضيـ 
البعض . كالكفاء بالعيد : ىك القياـ بحفظو عمى الكجو الشرعي كالقانكف 

 . (ّ)اص عمى جكاز النقض المرضي ، إاٌل إذا دٌؿ دليؿ خ

 أنو إذا المنافؽ خصاؿ مف الثانية كعدـ الكفاء مف صفات المنافقيف فالخصمة
 األسرار أك الحقكؽ أك األمكاؿ مف أمانة عنده كانت إذا ، أل (ْ)خاف اؤتمف

 كأفشى الحقكؽ أىدر أك جحدىا، أك الكديعة فأكؿ يحفظيا، كلـ أضاعيا
ذا األسرار ،  كأخذ بالمحاباة فيو تبلعب المسمميف أعماؿ مف عمبلن  كلى كا 
 .المسمميف  مصالح كتعطيؿ الرشكة

                                                           

 .ّْسكرة اإلسراءآية(ُ)
 (ُْٕ/ ِصفكة التفاسير لمصابكنى )(ِ)
 ( .ِٗٔ/  ّفتح القدير لمشككانى )(ّ)
اًز  ِٗ: البخارل كتاب الشيادات باب  اخرجو مف حديث ابى ىريرة (ْ) مىٍف أىمىرى ًبًإٍنجى

اًؿ اٍلمينىاًفًؽ حديث  ِٕ، كمسمـ كتاب االيماف باب َُٓ/ُ ِِّٕاٍلكىٍعًد حديث  بىيىاًف ًخصى
 َِْٖما جاء في عبلمة المنافؽ حديث ُْ، كالترمذل كتاب اإليماف باب  ْٓ/ُ َِِ
 َِسائى كتاب اإليماف كشرائعو باب ، كقاؿ : ىذا حديث حسف غريب ، كالن  َٕٔ/ِ

( ، كابف حباف كما فى ّٕٓ/  ِ، كاالماـ احمد) ُّٖ/ِ َّٖٓعبلمة المنافؽ حديث
 ( .َْٗ/  ُ) ِٕٓاالحساف حديث 
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ُّّٔ 

 انُثٕيح : انسُح يٍ: شاَيا 
ٍنوي     مىىَّ رىسيكؿي المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ : قىاؿى  عىٍف أىنىسو رىًضيى اهللي عى  أىتىى عى

مىٍينىا  -قىاؿى  -كىأىنىا أىٍلعىبي مىعى اٍلًغٍممىاًف  ـى عى مَّ مىى فىسى ةو فىأىٍبطىٍأتي عى اجى فىبىعىثىًنى ًإلىى حى
بىسىؾى قيٍمتي بىعىثىًنى رىسيكؿي المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ  أيمّْى فىمىمَّا ًجٍئتي قىالىٍت مىا حى

ةو  اجى تيوي قيٍمتي ًإنَّيىا ًسرّّ  ،ًلحى اجى دّْثىفَّ ًبًسرّْ رىسيكًؿ المًَّو صمى ، قىالىٍت مىا حى قىالىٍت الى تيحى
دنا عميو كسمـاهلل  دٍَّثتيؾى يىا ثىاًبتي  ، أىحى دنا لىحى دٍَّثتي ًبًو أىحى  . (ُ) قىاؿى أىنىسه كىالمًَّو لىٍك حى

ىذا الحديث ما يدؿ عمى حسف عيد  ىف : ىػَٔٓ تيحيى بف ىيبىٍيرىة قاؿ  
أنس كحفظو لمسر إال أف ىذا السر فيما أراه لـ يكف كتمانو إال ليككف أثقؿ 

أف يككف  ذ ال يجكز عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـفي ميزاف إخبلصو إ

                                                           

اًئًؿ أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو ِّاخرجو مسمـ كتاب فضائؿ الصحابة باب)( ُ) حديث  ( ًمٍف فىضى
 ُُّٗكالبخارل فى األدب المفرد حديث ( ، ِِٕ/  ّ، كاالماـ احمد )َُُٔ/ِ ّّٓٔ
(، كالطحاكل فى شرح مشكؿ اآلثار ّٓ/  ٔ) ِّٗٗ(، كأبك يعمى حديث ّٖٗ)صػ

 ( .ٗ/  ٗ) ِّّٖحديث
قمت : كثابت ىك : ثابت بف اسمـ البنانى أبك محمد البصرل ، قاؿ ابف سعد كاف ثقة 

حاتـ اثبت أصحاب أنس  مأمكنا ، كقاؿ العجمي ثقة رجؿ صالح كقاؿ النسائي ثقة كقاؿ أبك
الزىرم ثـ ثابت ثـ قتادة ، كقاؿ ابف حجر فى التقريب : ثقة عابد مف الرابعة مات سنة 

 ِ، تيذيب التيذيب َِِ/ ٓبضع كعشريف كمئة كلو ست كثمانكف . سير اعبلـ النببلء 
 .ُِّ/  ُ، تقريب التيذيب ّ/ 
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ُّْٔ 

نو قد كاف راجعنا إلى ش مف أعمالو ما يكتمو إال لذلؾ بعض أصحابو  ىف ئكا 
 (ُ)في سبيؿ خير أك صدقة مما لـ يكف الصكاب ظيكره

 أنو مف فكائد ىذا الحديث: شرح رياض الصالحيف  كقاؿ ابف عثيميف فى    
ال يجكز لئلنساف أف يبدل سر شخص حتى ألمو كأبيو فمك أف إنسانا  : ...

حاجة ثـ قاؿ لؾ أبكؾ ما الذم أرسمؾ بو ال تخبره كلك كاف أباؾ أك  ىأرسمؾ ف
قالت أمؾ ما الذم أرسمؾ بو ال تخبرىا كلك كانت أمؾ ألف ىذا مف أسرار 

ال : قالت  حسف تربية أـ سميـ البنيا حيث ،الناس كال يجكز إبداؤىا ألحد 
نما قالت لو ذلؾ مع أنو ، تخبرف أحدا بسر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كا 

قامة لمعذر لو ألنو أبى أف  لـ يخبرىا كلـ يخبر غيرىا تأييدا لو كتثبيتا لو كا 
فقالت ال تخبرف بو أحدا كأنيا  يخبرىا بسر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

إظيار محبة أنس لثابت ألنو مبلـز  ،بو تقكؿ أنا أكافقؾ عمى ىذا فاستمسؾ 
ألخبرتؾ ىذا  أحدان  لو كليذا تجده يركل عنو كثيرا كليذا قاؿ لو لك كنت مخبران 

 . (ِ)..يدؿ عمى المحبة بيف أنس كبيف تمميذه ثابت 

ٍنوي ك  ٍعفىرو رىًضيى اهللي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف جى عميو  قىاؿى أىٍردىفىًنى رىسيكؿي المًَّو صمى اهلل عىٍف عى
بَّ  كسمـ كىافى أىحى دنا ًمفى النَّاًس كى دّْثي ًبًو أىحى ًديثنا الى أيحى ٍمفىوي فىأىسىرَّ ًإلىىَّ حى ذىاتى يىٍكـو خى

                                                           

 (.ُِِ/ ٓاإلفصاح عف معاني الصحاح )(ُ)
 ( .ّْ/ْالحيف )شرح رياض الص(ِ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُّٔٓ 

اًئشي  مىا اٍستىتىرى ًبًو رىسيكؿي المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ ًتًو ىىدىؼه أىٍك حى اجى ًلحى
 .(ِ()ُ)نىٍخؿو 

دنا  ىَّ فىأىسىرَّ ًإلى كفى ركاية االماـ احمد باسناد صحيح : ..  دّْثي ًبًو أىحى شىٍيئنا الى أيحى
دّْثىنىا ، فىقىاؿى : الى أيٍفشً  مىٍيًو أىٍف ييحى رٍَّجنىا عى مىى رىسيكًؿ اهللً  ى، فىحى صمى اهلل عميو  عى

تَّى أىٍلقىى المَّوى  كسمـ  .(ّ) ًسرَّهي حى

ٍبًد المًَّو ك  اًبًر ٍبًف عى مَّى المَّوي   رىسيكؿي المَّوً  قىاؿى : قىاؿى رضى اهلل عنيما عىٍف جى صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ًديًث ثيَـّ اٍلتىفىتى فىًيىى أىمىانىةه : عى ؿي ًباٍلحى دَّثى الرَّجي ًإذىا حى

(ْ). 
                                                           

و إلى بعض . النياية في (ُ) الحائش : النَّخؿ المٍمتىؼُّ المٍجتىمع كأنو اللتفافو يىحيكش بعضي
 ( .ْٖٔ/  ُغريب الحديث مادة حيش )

ًة حديث  َِاخرجو مسمـ كتاب الحيض  باب (ِ) اجى اًء اٍلحى  َُٓ/ُ ََٖمىا ييٍستىتىري ًبًو ًلقىضى
مىى الدَّكىابّْ كىاٍلبىيىاًئـً حديث ْٕ، كأبك داكد كتاب الجياد باب ) ( مىا ييٍؤمىري ًبًو ًمفى اٍلًقيىاـً عى

ااًلٍرًتيىاًد ًلٍمغىاًئًط كىاٍلبىٍكًؿ حديث  ِّ( ، كابف ماجو كتاب الطيارة بىابي ّْٕ/ ِ) ُِٓٓ
( ،كابف حباف كتاب الطيارة ، باب َِٓ/  ُ، كاالماـ أحمد فى المسند ) ٓٓصػ  ّْٔ
زى حديث االستطابة ،  ُِ اًئًش النٍَّخًؿ ًإذىا تىبىرَّ ٍرًء ًباٍليىدىًؼ أىٍك حى ًة اٍسًتتىاًر اٍلمى   ًُُِْذٍكري ًإبىاحى
(ْ  /ِٓٗ . ) 
(ّ)(ُ  /َِٓ. ) 
ًديثً ّٕاخرجو أبك داكد كتاب االدب باب)(ْ) ،  ُٕٖ/ِ َْٕٖحديث  ( ًفى نىٍقًؿ اٍلحى

  ُُٓ/ِ َِٖٔأمانة حديث ما جاء أف المجالس  ّٗكالترمذل كتاب البر كالصمة باب 
، ك أبك يعمى  ّْٗ،  َّٖ - ّٕٗ،  ِّٓ،  ِّْ/ّكقاؿ : حديث حسف ، كأحمد

، كالبييقى فى السنف الكبرل كتاب ّّٓ/ْ، كالطحاكل فى  مشكؿ اآلثار ُٗٓ/ِ
كىذىًلؾى مىفٍ  ٕٗالشيادات باب  د  أىٍك نىٍفًى نىسىبو ريدٍَّت شىيىادىتيوي كى ٍيرىهي ًبحى وى غى ==       مىٍف عىضى
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُّٔٔ 

مىٍيًو كىٍتميوي  لأى قاؿ المباركفكرل :     ـي اأٍلىمىانىًة فىيىًجبي عى ٍك ٍكميوي حي قىاؿى ًاٍبفي  ،حي
فى : أًلىفَّ ًاٍلًتفىاتىوي  ده كىأىنَّوي  رىٍسبلى ًديثىوي أىحى اؼي أىٍف يىٍسمىعى حى دّْثيوي أىنَّوي يىخى ـه ًلمىٍف ييحى ًإٍعبلى

نّْ  ـى ايٍكتيـٍ ىىذىا عى وي ًسرَّهي ، فىكىافى ااًلٍلًتفىاتي قىاًئمنا مىقىا ٍذهي عىنّْ  لأى  ىقىٍد خىصَّ كىاٍكتيٍموي  ىخي
كىىيكى ًعٍندىؾ أىمىانىةه ًاٍنتىيىى 
(ُ). 

ٍبدً كعف     طَّاًب ًحيفى  عى دّْثي أىفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى ٍنييمىا ييحى اهلًل ٍبف عيمىر رىًضيى المَّوي عى
اًب  كىافى ًمٍف أىٍصحى ذىافىةى السٍَّيًميّْ ، كى نىٍيًس ٍبًف حي ةي ًبٍنتي عيمىرى ًمٍف خي ٍفصى تىأىيَّمىٍت حى

فّْيى ًبا رىسيكًؿ اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ ًدينىًة قىاؿى عيمىري فىمىًقيتي قىٍد شىًيدى بىٍدرنا تيكي ٍلمى
ةى ًبٍنتى  ٍفصى ةى فىقيٍمتي ًإٍف ًشٍئتى أىٍنكىٍحتيؾى حى ٍفصى مىٍيًو حى عيٍثمىافى ٍبفى عىفَّافى فىعىرىٍضتي عى
كَّجى يىٍكًمي  عيمىرى قىاؿى سىأىٍنظيري ًفي أىٍمًرم فىمىًبٍثتي لىيىاًليى فىقىاؿى : قىٍد بىدىا ًلي أىٍف الى أىتىزى

مىتى ىىذىا قى  ةى ًبٍنتى عيمىرى فىصى ٍفصى  اؿى عيمىري فىمىًقيتي أىبىا بىٍكرو فىقيٍمتي ًإٍف ًشٍئتى أىٍنكىٍحتيؾى حى
مىى عيٍثمىافى فىمىًبٍثتي لىيىاًليى  دى ًمنّْي عى مىٍيًو أىٍكجى ـٍ يىٍرًجٍع ًإلىيَّ شىٍيئنا فىكيٍنتي عى أىبيك بىٍكرو فىمى

طىبىيىا رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل  فىأىٍنكىٍحتييىا ًإيَّاهي فىمىًقيىًني أىبيك بىٍكرو فىقىاؿى  عميو كسمـثيَـّ خى
ـٍ قىاؿى فىًإنَّوي  ـٍ أىٍرًجٍع ًإلىٍيؾى قيٍمتي نىعى ةى فىمى ٍفصى مىيَّ حى مىيَّ ًحيفى عىرىٍضتى عى ٍدتى عى جى لىعىمَّؾى كى

ـٍ يىٍمنىٍعًني أىٍف أىٍرًجعى ًإلىٍيؾى ًفيمىا عىرىٍضتى ًإالَّ أىنّْي قىدٍ  ًمٍمتي أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  لى مَّى  عى صى

                                                           

(، كفى شعب اإليماف حديث ِْٕ/  َُ) ُِّٗٔأىٍكثىرى النًَّميمىةى أىًك اٍلًغيبىةى حديث ==
َُٕٔٗ (ُّ  /َُٓ. ) 

قمت : كاسناده حسف فيو عبدالرحمف ابف عطاء القرشى مكالىـ أبك محمد الذارع المدينى  
، كقد تابعو سميماف بف ببلؿ عند  ّْٔ/ِصدكؽ فيو ليف كما قاؿ ابف حجر فى التقريب 

 أحمد كالطحاكل .
 ( .ٕٗ/ٔتحفة األحكذل )(ُ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُّٕٔ 

ـٍ أىكيٍف أليٍفشً  ـى قىٍد ذىكىرىىىا فىمى مَّ سى مىٍيًو كى مىٍيًو  ًسرَّ رىسيكًؿ اهللً  ىى المَّو عى مَّى المَّو عى صى
لىٍك تىرىكىيىا لىقىًبٍمتييىا ـى كى مَّ سى كى
(ُ). 

ره كفيو : كتماف السر ، فإف أظي: شرح صحيح البخارل فى ابف بطاؿ قاؿ    
اهلل أك أظيره صاحبو جاز لمذل أسر إليو إظياره ، أال ترل أف النبى عميو 
السبلـ لما أظير تزكيجيا أعمـ أبك بكر عمر بما كاف أسر إليو منو ، ككذلؾ 
فعمت فاطمة فى مرض النبى عميو السبلـ ، حيف أسر إلييا أنيا أكؿ أىمو 

إلى  اهلل عميو كسمـ لحاقنا بو ، فكتمتو حتى تكفى ، كأسر رسكؿ اهلل صمى
حفصة تحريـ جاريتو مارية ، فأخبرت حفصة عائشة بذلؾ ، كلـ يكف النبى 

إف عميو السبلـ أظيره ، فذـ اهلل فعؿ حفصة كقبكؿ عائشة لذلؾ ، فقاؿ : 
تتكبا إلى اهلل فقد صغت قمكبكما

 . (ّ)، أل مالت كعدلت عف الحؽ(ِ)

كىأىفَّ ًمٍشيىتىيىا مىٍشيي  ىأىٍقبىمىٍت فىاًطمىةي تىٍمشً : رىًضيى المَّوي عىٍنيىا قىالىٍت  عىٍف عىاًئشىةى ك 
ـى فىقىاؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ    النًَّبيّْ  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى بنا ًباٍبنىتً  صى  ىمىٍرحى

اًلًو ثيَـّ أىسى  ٍف يىًميًنًو ،أىٍكعىٍف شمى ـى ثيَـّ أىٍجمىسىيىا عى ًديثنا فىبىكىٍت فىقيٍمتي لىيىا ًل رَّ ًإلىٍييىا حى
ٍزفو  ا أىٍقرىبى ًمٍف حي ًحكىٍت فىقيٍمتي مىا رىأىٍيتي كىاٍليىٍكـً فىرىحن ًديثنا فىضى تىٍبًكيفى ثيَـّ أىسىرَّ ًإلىٍييىا حى

 عميو كسمـ فىسىأىٍلتييىا عىمَّا قىاؿى فىقىالىٍت مىا كيٍنتي أليٍفًشيى ًسرَّ رىسيكًؿ اهلًل صمى اهلل
                                                           

،  ْٕٗ-ّٕٗ/ِ َْٓٓبدكف ترجمة حديث  ُِاخرجو البخارل كتاب المغازل باب (ُ)
 َّٓ/ِ ُِّٔعرض الرجؿ ابنتو عمى مف يرضى حديث ِْكالنسائى كتاب النكاح باب 

 ( .َُّ/  ٕ) ُُُْٗ(، كالبييقى فى السنف الكبرل حديث ُِ/  ُ، كاالماـ احمد  )
 . ْالتحريـ آية (ِ)
 (.َِّ/  ٕشرح صحيح البخارل )(ّ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُّٖٔ 

تَّى قًبضى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ فىسىأىٍلتييىا فىقىالىٍت أىسىرَّ ًإلىيَّ ًإفَّ ًجٍبًريؿى  حى
ـى مىرَّتىٍيفً  ًني اٍلعىا نَّوي عىارىضى ًني اٍلقيٍرآفى كيؿَّ سىنىةو مىرَّةن كىاً  رى  كىافى ييعىاًرضي كىالى أيرىاهي ًإالَّ حىضى

ؿي  نًَّؾ أىكَّ ًمي كىاً  اقنا بً  ىأىٍىًؿ بىٍيتً  أىجى ٍيفى أىٍف تىكيكًني سىيّْدىةى  فىبىكىٍيتي فىقىاؿى  ىلىحى أىمىا تىٍرضى
نَّةً  ًحٍكتي ًلذىًلؾى  أىٍك ًنسىاًء اٍلميٍؤًمًنيفى  ًنسىاًء أىٍىًؿ اٍلجى  .(ُ)فىضى

ٍبًد اهلًل ٍبًف عىبَّاسو رىضً ك     ًريصان  ىى عىٍف عى ٍؿ حى ـٍ أىزى مىى أىٍف  المَّوي عىٍنييمىا قىاؿى : لى عى
ٍنوي  ٍرأىتىٍيًف ًمٍف أىٍزكىاًج النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ أىٍسأىؿى عيمىرى رىًضيى اهللي عى  عىًف اٍلمى
غىٍت قيميكبيكيمىاالمَّتىٍيًف قىاؿى المَّوي لىييمىا  ًإٍف تىتيكبىا ًإلىى اهلًل فىقىٍد صى

ٍجتي مىعىوي   جى فىحى
مىى يىدىٍيًو ًمفى اإًلدىاكىًة مىعىوي ًباإًلدى  فىعىدىؿى كىعىدىٍلتي  اءى فىسىكىٍبتي عى تَّى جى زى حى اكىًة فىتىبىرَّ

أى  ضَّ ٍرأىتىاًف ًمٍف أىٍزكىاًج النًَّبيّْ صمى اهلل  فىقيٍمتي ، فىتىكى يىا أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى مىًف اٍلمى
ًبي لىؾى يىا اٍبفى  ًإٍف تىتيكبىا ًإلىى اهللً  المَّتىاًف قىاؿى لىييمىا عميو كسمـ فىقىاؿى كىاعىجى

ًديثى يىسيكقيوي  ةي ثيَـّ اٍستىٍقبىؿى عيمىري اٍلحى ٍفصى حى ..... " كساؽ  فىقىاؿى  عىبَّاسو عىاًئشىةي كى
ؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـالحديث " كقاؿ فيو :  ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى  فىاٍعتىزى

ةي ًإلىى  ٍفصى ًديًث ًحيفى أىٍفشىٍتوي حى مىٍيًيفَّ اٍلحى كىافى قىٍد قىاؿى مىا أىنىا ًبدىاًخؿو عى عىاًئشىةى ، كى
كفى  ٍت ًتٍسعه كىًعٍشري مىٍيًيفَّ ًحيفى عىاتىبىوي المَّوي فىمىمَّا مىضى دىًتًو عى شىٍيرنا ًمٍف ًشدًَّة مىٍكجى

اًئشىةى فىبىدىأى ًبيىا فىقىالىٍت لىوي عىاًئشىةي  مىى عى ؿى عى مىٍينىا  ًإنَّؾى أىٍقسىٍمتى أىفٍ : دىخى ؿى عى الى تىٍدخي

                                                           

 ّٔٔٔفى اإلسبلـ حديث  عبلمات النبكةِْاخرجو البخارل كتاب المناقب باب (ُ)
ـي ُٔ،كمسمـ كتاب الفضائؿ باب) ُّٕ/ِ بلىةي كىالسَّبلى مىٍييىا الصَّ اًئًؿ فىاًطمىةى ًبٍنًت النًَّبىّْ عى (فىضى

 َُّٖ،كالنسائى فى السنف الكبرل حديث َُْٖ-َُْٕ/ِ ْٖٔٔ -ْٔٔٔحديث 
اءى ًفي ًذٍكًر مىرىضً ّّٗ/ٕ نىاًئًز بىابي مىا جى مىٍيًو  ،كابف ماجو كتاب اٍلجى مَّى المَّوي عى رىسيكًؿ اهلًل صى

ـى حديث مَّ سى  ُٔٔ/ٕ،كالبييقى فى دالئؿ النبكة ِِٖ/ٔ،كاالماـ احمدِّٓصُٖٗٔكى



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُّٔٗ 

نَّا أىٍصبىٍحنىا ًلًتٍسعو كىًعٍشًريفى لىٍيمىةن أىعيدُّىىا عىدِّا  فىقىاؿى النًَّبيُّ صمى اهلل ، شىٍيرنا كىاً 
كفى  عميو كسمـ كىافى ذىًلؾى الشٍَّيري ًتٍسعه كىًعٍشري كفى ، كى قىالىٍت ، الشٍَّيري ًتٍسعه كىًعٍشري
ؿى اٍمرىأىةو فىقىاؿى ًإنّْي ذىاًكره لىًؾ أىٍمرنا ، كىالى  فىأيٍنًزلىٍت آيىةي : عىاًئشىةي  التٍَّخًييًر فىبىدىأى ًبي أىكَّ

مً  مىٍيًؾ أىٍف الى تىٍعجى تَّى تىٍستىٍأًمرً  ىعى ٍيًؾ قىالىتٍ  لحى ـٍ يىكيكنىا  أىبىكى ـي أىفَّ أىبىكىمَّ لى قىد أىٍعمى
ًإلىى قىٍكًلًو  يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ قيٍؿ ألىٍزكىاًجؾى ؿى ثيَـّ قىاؿى ًإفَّ المَّوى قىا، ًبًفرىاًقؾى  ىيىٍأميرىانً 
عىًظيمنا  ًرىسيكلىوي كىالدَّارى اآلًخرىةى  فىًإنّْي أيًريدي  لَّ ىىذىا أىٍستىٍأًمري أىبىكى  ىقيٍمتي أىف ، المَّوى كى

يَّرى ًنسىاءىهي فىقيٍمفى ًمٍثؿى مىا قىالىٍت عىاًئشىةي  ثيَـّ خى
(ُ). 

كاالثارعف الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ ، كأقكاؿ العمماء كالحكماء قمت : 
يا ًصفىاًت أىًمينً ك  كغيرىـ فى االسرار كاىميتيا ، (ّ)كالشعراء (ِ)كاالدباء  كالبمغاء

                                                           

الغرفة كالعمية المشرفة في السطكح كغيرىا حديث  ِٓاخرجو البخارل كتاب المظالـ  باب (ُ)
تىٍخًييرًًىفَّ ( ًفى اإًليبلىًء ٓ، كمسمـ كتاب الطبلؽ باب) ْٓٔ-ّْٔ/ُ َِٕٓ كىاٍعًتزىاًؿ النّْسىاًء كى

مىٍيًو( حديث  ٍف تىظىاىىرىا عى قىٍكًلًو تىعىالىى )كىاً  ، كالترمذل كتاب تفسير القرآف عف رسكؿ  ُٔٔ/ُ ّْٕٔكى
، كالنسائى كتاب  ُٖٓ/ِ ّّٓٔكمف سكرة التحريـ حديث ٓٔاهلل صمى اهلل عميو كسمـ باب 

 ُِْْبلؼ عمى الزىرل في الخبر عف عائشة حديث كـ الشير كذكر االخت ُْالصياـ  باب 
( كتاب النكاح ، ًذٍكري ّْٗ/ ٗ) ( كابف حباف كما فى االحسافّّ/  ُ، كاالماـ احمد ) َّٓ/ُ

ٍعميكمىةن  حديث اًئزه لىوي أىٍف ييؤىدّْبى اٍمرىأىتىوي ًبًيٍجرىاًنيىا ميدَّةن مى  ( .ّْٗ/  ٗ) ُْٕٖاٍلبىيىاًف ًبأىفَّ اٍلمىٍرءى جى

، أدب الدنيا كالديف ألبى الحسف الماكردل صػ  ٖٖركضة العقبلء كنزىة الفضبلء البف حباف صػ(ِ)
،بدائع السمؾ في طبائع الممؾ البى عبد اهلل محمد بف عمى ُٕٗ/ِ، إحياء عمـك الديف  َّٕ

، كغيرىا مف الكتب ممف تكمـ اصحابيا عف َّٔ/ُ. فيض القدير لممناكل ْْٗاالندلسى  صػ 
 .االسرار 

، غذاء األلباب ٖٖكما بعدىا ، ركضة العقبلء البف حباف صػ ُٔ/ُعيكف األخبار البف قتيبة (ّ)
. المحاسف كالمساكئ البراىيـ  ُُٕشرح منظكمة اآلداب لمحمد بف أحمد بف سالـ السفاريني  صػ

== كما بعدىا ، نياية األرب في فنكف األدب لشياب  ُٓٔالبييقى محاسف كتماف السر صػ 
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َُْٔ 

الخطب  ابي يطكؿجدان ،  يا ، كمضار افشائيا كغير ذلؾ كثيرةفكائد كتمانك  ،
لذلؾ سأكتفى باالحالة عمى مف  قصد ىذا المعنىالكليس ،  القكؿ اكيتسع فيي
 ذكرىا .

 
ّ
ش
ّ
 : حكى إفشاء انس

 : يحـر عمى كٌؿ مكٌمؼ إفشاء الٌسرٌ  ىػُُٖٖت  ىٌ قاؿ شمس الديف الٌسٌفارين
،  ، أك دٌلتو قرينة عمى )ضركرة( كتمانو ، قاؿ: كلعٌمو يحـر حيث أمر بكتمو

لمضٌر )كما في يحـر ىك إفشاء الٌسٌر ا لاٌلذ : ، كقيؿ أك كاف مٌما يكتـ عادة
 .(ُ)الٌرعاية(

 قمت : كحرمة افشاء السر مقيدة بما يأتى :

 كمع ، فيكتـ سران  يعكد ال اف ال يفشى صاحب السر سر نفسو ، ألنو -ُ   
 التصريح يكره كاف إف سران  بيا يبح لـ التي التفاصيؿ بعض تبقى فقد ىذا
                                   . عميو ضرر إعبلنيا فى يككف أك بيا،

                                                           

كما بعدىا ، المستطرؼ مف كؿ فف مستظرؼ  ٕٕ/ ٔديف احمد بف عبد الكىاب النكيرل ال==
، كالمكشى البى الطيب محمد بف اسحاؽ بف يحيى الكشاء صػ  ّْْ/ ُلشياب الديف االبشييى

( ، َٗ، غذاء األلباب شرح منظكمة اآلداب لمحمد بف أحمد السفارينى الحنبمى )صػ َٓ- ْٔ
 كغيرىا مف الكتب .

البف  ( ، ككتاب الرعايو الذل نقؿ منو ىك: الرعاية الكبرلُُٔغذاء األلباب )صػ (1)
راجع  ىػ  . ٓٗٔحمداف ، أحمد بف حمداف بف شبيب بف حمداف النميرل الحرانى ت

 ( .ُُٗ/ ُ، األعبلـ لمزركمى ) ِْٖ/ ٓترجمتو فى : شذرات الذىب 
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ُُْٔ 

مف حمؼ ال يفشى سر فبلف فأفشى فبلف  :فتح شيخ االسبلـ فى ال قاؿ    
سر نفسو ثـ تحدث بو الحالؼ ال يحنث ألف صاحب السر ىك الذم أفشاه 
فمـ يكف االفشاء مف قبؿ الحالؼ كىذا بخبلؼ ما لك حدث كاحد آخر بشيء 
كاستحمفو ليكتمو فمقيو رجؿ فذكر لو أف صاحب الحديث حدثو بمثؿ ما حدثو 

ت أنو حدث بذلؾ غيرم فإف ىذا يحنث ألف بو فاظير التعجب كقاؿ ما ظنن
 .(ُ) تحميفو كقع عمى أنو يكتـ أنو حدثو كقد أفشاه

ـي اٍلًكٍتمىاًف، -ِ    ، يىًجبي  تىٍمتىًزـٍ فىبلى  لىـٍ  ًإذىا أىمَّا اٍلتىزىا يىديؿ اٍلًكٍتمىافي ًديثي  ًلذىًلؾى  كى  حى
ٍينىبى  وي  مىٍسعيكدو  اٍبفً  اٍمرىأىة زى نىصُّ ٍينىبى  :كى ٍبًد اهلًل ًبًمٍثًمًو سىكىاءن قىالىٍت  عىٍف زى اٍمرىأىًة عى

لىٍك ًمٍف  كيٍنتي ًفي اٍلمىٍسًجًد فىرىأىٍيتي النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ دٍَّقفى كى فىقىاؿى تىصى
ٍجرًىىا قىاؿى فىقىالىٍت ًلعىٍبدً  ٍبًد اهلًل كىأىٍيتىاـو ًفي حى مىى عى ٍينىبي تيٍنًفؽي عى كىانىٍت زى ًميّْكيفَّ كى اهلًل  حي

ٍؿ رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ مىى  سى مىٍيؾى ، كىعى أىيىٍجًزم عىنّْي أىٍف أيٍنًفؽى عى
ٍجرً  ًمي أىٍنًت رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ لأىٍيتىاًمي ًفي حى دىقىًة فىقىاؿى سى  ًمفى الصَّ

ٍدتي اٍمرى  فىاٍنطىمىٍقتي ًإلىى النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ جى مىى فىكى اًر عى أىةن ًمفى األىٍنصى
ًؿ النًَّبيَّ صمى اهلل عميو  مىٍينىا ًببلىؿه فىقيٍمنىا سى ًتي فىمىرَّ عى اجى تييىا ًمٍثؿي حى اجى اٍلبىاًب حى

قيٍمنىا الى تيٍخًبٍر ًبنىا  لأىيىٍجزً  كسمـ ٍجًرم كى ٍكًجي كىأىٍيتىاـو ًلي ًفي حى مىى زى عىنّْي أىٍف أيٍنًفؽى عى
ؿى فىسىأىلىوي  ٍبًد اهلًل ، قىاؿى  فىدىخى يىاًنًب قىاؿى اٍمرىأىةي عى ٍينىبي قىاؿى أىمُّ الزَّ فىقىاؿى مىٍف ىيمىا قىاؿى زى

دىقىةً  ـٍ لىيىا أىٍجرىاًف أىٍجري اٍلقىرىابىًة كىأىٍجري الصَّ : نىعى
(ِ) . 

                                                           

 . ُٖٕ/  ٗفتح البارل (ُ)
ٍجًر حديث ْٗاخرجو البخارل كتاب الزكاة  باب(ِ) ٍكًج كىاألىٍيتىاـً ًفي اٍلحى مىى الزَّ  ُْٖٗالزَّكىاًة عى
ًبيفى  ِٖٕ-ِٕٕ/ُ مىى األىٍقرى دىقىًة عى ==  ، كمسمـ كتاب الزكاة باب فىٍضًؿ النَّفىقىًة كىالصَّ
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ُِْٔ 

ٍرأىتىٍيفً  ًباٍسـً  ًببلىؿو  ًإٍخبىاري  لىٍيسى ىػ : ٔٓٔت  ىٌ أبكالعبَّاس القرطبقىاؿ     أىفً  بىٍعدى  اٍلمى
تىاهي  ٍجيىٍيًف  أىمىانىةو  كىٍشؼً  كىالى  ًسر   ًبًإذىاعىةً  اٍستىٍكتىمى ديىيمىا  :ًلكى  تيٍمًزمىاهي  لىـٍ  أىنَّييمىا : أىحى

، نَّمىا ًبذىًلؾى ـى  كىاً  ًم كرىةى  الى  أىفٍ  رىأىتىا أىنَّييمىا عى ري اًنًيمىا  ًإلىى تيٍحًكجي   ضى  .ًكٍتمى
كىابنا ًبذىًلؾى  أىٍخبىرى  أىنَّوي  :ثىاًنيًيمىا   ًلكىٍكفً  صمى اهلل عميو كسمـ النًَّبيّْ  ًلسيؤىاؿ جى
ابىًتوً  بى  ًإجى مىى ًبنىاءن  كيمُّوي  اٍلًكٍتمىاًف كىىىذىا ًمفى  ًبوً  أىمىرىتىاهي  ًبمىا التَّمىسُّؾً  ًمفى  أىٍكجى  أىنَّوي  عى
ـى  ييٍحتىمىؿ. ًبذىًلؾى  لىييمىا اٍلتىزى لىـٍ  أىمٍ ) سىأىلىتىاهي  تىكيكنىا أىفٍ  كى  كىالى ( ًباٍلًكٍتمىافً  لىييمىا يىٍمتىًزـٍ  كى
 .(ُ) سىاًئؿو  كيؿ ًإٍسعىاؼي  يىًجبي 
 ضرر . دفع أك مصمحة يتضمف إذا لـ-ّ   
 األكلياء ،  شيمة الناس عمى الستر:  ىػ َٔٔالسبلـ ت  عبد بف العز قاؿ

يكسؼ  كشؼ كقد ضرر ، دفع أك مصمحة تضمف إذا السر إفشاء كيجكز
دىٍتًنى ًىيى : فقاؿ  راكدتو التى المرأة سر السبلـ عميو نىٍفًسى عىفٍ  رىاكى

(ِ) 
 . (ّ)عقكبة أك قتؿ مف لو يتعرض قد ما نفسو عف ،ليدفع

                                                           

لىٍك كىانيكا ميٍشًركً == ٍكًج كىاألىٍكالىًد كىاٍلكىاًلدىٍيًف كى ، كالترمذل  ّٓٗ/ُ ِّٔٔ، ِّٓٔيفى حديثكىالزَّ
، كالنسائى كتاب َُٖ/ُ ّٕٔ، ّٔٔما جاء في زكاة الحمى حديث  ُِكتاب الزكاة باب

، كابف ماجو كتاب الزكاة  َِْ/ُ ِْٗٓالصدقة عمى األقارب حديث  ِٖالزكاة باب 
مىى ًذم قىرىابىةو حديث  ِْبىابي  دىقىًة عى /  ّـ أحمد)كاالما ، ِٕٔصػ  َُٕٗ،  َُٔٗالصَّ
َِٓ. ) 

(، فتح البارل شرح صحيح البخارل ُٕ/ ٗالمفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ )(ُ)
(ّ/َّّ-ُّّ. ) 
 .ِٔسكرة يكسؼ آية(ِ)
 بتصرؼ كاختصار. ّٖٗشجرة المعارؼ كاألحكاؿ، صػ (ّ)
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ُّْٔ 

 ٔمما يذخم حتد االسشاس ٔجية فيّ انكرًاٌ ايعا  يا يأذٗ : 
 كرًاٌ يا حيذز تني انضٔجني  .-1   
جؿ لو مع أىمو خمكة ، كحالة يىٍقبيحي ًذكريىا كالتحدُّث بيا ، كتحمؿ الغىٍيرة ر الف

ليس  ، كىكعمى سترىا ، كيمـز مف كشفيا عار عند أىؿ المركءة كالحياء 
و بكبلمو ىذا كتفصيمو فإن ،مف مكاـر األخبلؽ كال مف خصاؿ أىؿ الديف 

 كاغضب ربو عز كجؿ . كشؼ عكرة نفسو كزكجتو

ٍنوي  لٌ الخدر  عف أبي سعيد مىٍيًو   قاؿ: قاؿ رسكؿ الٌمو رىًضيى اهللي عى مَّى المَّوي عى صى
ؿ ييٍفًضي ًإلىى ًاٍمرىأىتو  ٍنًزلىة يىٍكـ اٍلًقيىامىة الرَّجي : ًإفَّ ًمٍف أىشىٌر النَّاس ًعٍند المَّو مى ـى مَّ سى كى

تيٍفًضي ًإلىٍيًو ثيـٌ   . (ُ) يىٍنشير ًسٌرىىا كى

كفي ىذا الحديث تحريـ إفشاء الرجؿ ما قاؿ النككل فى شرح صحيح مسمـ : 
يجرل بينو كبيف امرأتو مف أمكر االستمتاع ككصؼ تفاصيؿ ذلؾ كما يجرل 

الجماع فإف لـ تكف فيو  مف المرأة فيو مف قكؿ أك فعؿ كنحكه فأما مجرد ذكر
صمى اهلل عميو  كقد قاؿ،  المركءة فائدة كال إليو حاجة فمكركه ألنو خبلؼ

ف كاف ،  (ِ)أك ليصمت مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فميقؿ خيران  كسمـ كا 
                                                           

ٍرأىًة حديثُِاخرجو مسمـ كتاب النكاح باب ) (ُ)   ُّٔٔ، ُّٓٔ( تىٍحًريـً ًإٍفشىاًء ًسرّْ اٍلمى
ًديًث حديث ّٕ، كابك داكد كتاب االدب باب ) ُٗٓ/ُ ،  ُٕٖ/ِ ِْٕٖ( ًفى نىٍقًؿ اٍلحى

 ( .ُّٗ/  ْ) ُْٖٕٗ( كابف أبي شيبة فى المصنؼ حديثٗٔ/  ّكاالماـ أحمد )
ٍيرىةى (ِ) ـى قىاؿى : مىفٍ  ىذا جزء مف حديث أىًبي ىيرى سىمَّ مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو  عىًف النًَّبيّْ  صى

مىفٍ  ٍيفىوي ، كى مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىٍمييٍكًرـٍ ضى ارىهي ، كى كىافى ييٍؤًمفي  كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىبلى ييٍؤًذ جى
ٍيرنا أىٍك ًليىٍصميت . اخرجو البخارل كتاب االد  ==إكراـ الضيؼ ٖٓب باب ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىٍميىقيٍؿ خى
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ُْْٔ 

عراضو عنيا أك تدعى عميو إإليو حاجة أك ترتب عميو فائدة بأف ينكرعميو 
ذكره كما قاؿ صمى اهلل عميو  ىالعجز عف الجماع أك نحك ذلؾ فبل كراىة ف

 كقاؿ لجابر  (ِ)الميمة طمحة أعرستـ ىألب كقاؿ، (ُ)انى ألفعمو أنا كىذه كسمـ

                                                           

اٍلحىثّْ  ُِ، كمسمـ كتاب االيماف باب ُُِٓ-َُِٓ/ّ َِٔٔكخدمتو إياه بنفسو حديث ==
كىٍكًف ذىًلؾى كيمًّْو ًمفى اإًليمىاًف حديث ٍيًر كى ٍمًت ًإالَّ ًمفى اٍلخى كـً الصَّ ليزي ٍيًؼ كى اًر كىالضَّ مىى ًإٍكرىاـً اٍلجى  ُِٖعى

ؽّْ اٍلًجكىاًر حديث ُّّاب األدب باب ،كابك داكد كت َْ/ُ ُْٖ، ُّٖ، ،  ُٖٔ/ِ ًُٔٓٓفى حى
،كقاؿ  ّٕٔ/ِ ِٖٖٔبدكف ترجمة حديث  َٓكالترمذل كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع باب 

 .ِٕٔ/ِحديث صحيح، كاالماـ أحمد 
ـى قىالىتٍ (ُ) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍكًج النًَّبىّْ صى ًإفَّ رىجيبلن سىأىؿى رىسيكؿى المَّو  ىذا جزء مف حديث عىاًئشىةى زى

ا اًئشىةي جى ا اٍلغيٍسؿي كىعى مىٍيًيمى اًمعي أىٍىمىوي ثيَـّ ييٍكًسؿي ىىٍؿ عى ًؿ ييجى ـى عىًف الرَّجي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًلسىةه. فىقىاؿى صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اخرجو مسمـ كتاب «. نىا كىىىًذًه ثيَـّ نىٍغتىًسؿي ًإنّْى ألىٍفعىؿي ذىًلؾى أى » رىسيكؿي المًَّو صى

اًء » نىٍسًخ   ِِالحيض باب  كيجيكًب اٍلغيٍسًؿ ًباٍلًتقىاًء اٍلًختىانىٍيًف حديث «. اٍلمىاءي ًمفى اٍلمى  ُّٖكى
دّْثى ال ّْ، كالنسائى فى السنف الكبرل ًكتىابي ًعٍشرىًة النّْسىاًء باب  ُّٓ/ُ ةي ًفي أىٍف ييحى رَّجيؿي الرٍُّخصى

ًتًو حديث  ٍكجى بىٍيفى زى ا يىكيكفي بىٍينىوي كى /  ُ)ّْٗ(، كالدار قطنى فى سننو حديث ِّٕ/  ٖ) ًَٕٕٗبمى
 .ُْٔ/  ُ ٖٕٗ( ، كالبييقى فى السنف الكبرل حديث ََِ

رىجى أىبيك  ىذا جزء مف حديث أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو  (ِ) ةى يىٍشتىًكي فىخى ةى فىقيًبضى قىاؿى كىافى اٍبفه ألىًبي طىٍمحى طىٍمحى
ةى قىاؿى مىا فىعىؿى اٍبًني قىالىٍت أيُـّ سيمىٍيـو ىيكى أىٍسكىفي مىا كىافى فىقىرَّبىٍت  عى أىبيك طىٍمحى ًبيُّ فىمىمَّا رىجى اٍلعىشىاءى  ًإلىٍيوً الصَّ

ا أىٍصبىحى أى  ًبيَّ فىمىمَّ ابى ًمٍنيىا فىمىمَّا فىرىغى قىالىٍت كىاًر الصَّ مَّى المَّوي فىتىعىشَّى ثيَـّ أىصى ةى أىتىى رىسيكؿى اهلًل صى بيك طىٍمحى
لىدىٍت غيبلى  َـّ بىاًرٍؾ لىييمىا فىكى ـٍ قىاؿى المَّيي ـى فىأىٍخبىرىهي فىقىاؿى أىٍعرىٍستيـي المٍَّيمىةى قىاؿى نىعى مَّ سى مىٍيًو كى ==    منا قىاؿى ًلي عى

تَّى تىٍأًتيى ًبًو النًَّبيَّ صى == ةى اٍحفىٍظوي حى مىٍيًو أىبيك طىٍمحى مَّى المَّوي عى ـى فىأىتىى ًبًو النًَّبيَّ صى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى
ـى فىقىاؿى أىمىعىوي شىئ قىاليك  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ذىهي النًَّبيُّ صى مىٍت مىعىوي ًبتىمىرىاتو فىأىخى ـى كىأىٍرسى مَّ سى ـٍ تىمىرىاته كى ا نىعى

مَّى ا ذىىىا النًَّبىُّ صى نَّكىوي ًبًو فىأىخى حى ًبىّْ كى عىمىيىا ًفي ًفي الصَّ ذى ًمٍف ًفيًو فىجى غىيىا ثيَـّ أىخى ـى فىمىضى سىمَّ مىٍيًو كى لمَّوي عى
ٍبدى اهلل .  سىمَّاهي عى  ==كى
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ُْٔٓ 

 . (ِ)كاهلل أعمـ (ُ)الكيس الكيس

ٍنوي  ىأىبكعف     ٍيرىةى رىًضيى اهللي عى ـى ىىٍؿ عف رسكؿ اهلل   ىيرى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى صى
مىٍيًو ًسٍترىهي  مىٍيًو بىابىوي كىأىٍلقىى عى ؿي ًإذىا أىتىى أىٍىمىوي فىأىٍغمىؽى عى ـي الرَّجي كىاٍستىتىرى ًبًسٍتًر  ًمٍنكي

ـٍ  ، «المًَّو  «. ثيَـّ يىٍجًمسي بىٍعدى ذىًلؾى فىيىقيكؿي فىعىٍمتي كىذىا فىعىٍمتي كىذىا »  قىاؿى  ، قىاليكا نىعى

                                                           

تسمية المكلكد غداة يكلد لمف لـ يعؽ عنو كتحنيكو  ُاخرجو البخارل كتاب العقيقة باب ==
(اٍسًتٍحبىاًب تىٍحًنيًؾ اٍلمىٍكليكًد ًعٍندى ٓداب باب )،كمسمـ كتاب اآل ُُِْ-ُُُْ/ّ ِٔٓٓحديث 

نّْكيوي حديث  اًلحو ييحى ٍمًمًو ًإلىى صى حى / ُُ ِْٖٔ،كالبييقى فى الشعب حديث ّْٗ/ِ ًّٕٕٓكالىدىًتًو كى
ُُٓ. 

مَّى (1) اًبرو بف عبد اهلل رضى اهلل عنيما قىاؿى : كيٍنتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى المَّوي ىذا جزء مف حديث  جى
ٍمًفى فىاٍلتى  مىى بىًعيرو قىطيكؼو فىمىًحقىًني رىاًكبه ًمٍف خى ٍمتي عى ـى ًفي غىٍزكىةو فىمىمَّا قىفىٍمنىا تىعىجَّ مَّ سى مىٍيًو كى فىتُّ   فىًإذىا أىنىا عى

ًديثي عىٍيدو  ـى قىاؿى : مىا ييٍعًجميؾى قيٍمتي ًإنّْي حى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍجتى  ًبرىسيكًؿ اهلًل صى كَّ ًبعيٍرسو قىاؿى فىًبٍكرنا   تىزى
تيبلىًعبيؾى قىاؿى فىمىمَّا قىًدٍمنىا ذىىىٍبنىا ًلنى  اًريىةن تيبلىًعبييىا كى ـٍ ثىيّْبنا قيٍمتي بىٍؿ ثىيّْبنا قىاؿى فىيىبلَّ جى تَّى أى ٍدخيؿى فىقىاؿى أىٍمًيميكا حى

ميكا لىٍيبلن  دَّثىًني الثّْقىةي أىنَّوي قىاؿى ًفى ًلكىٍي تىٍمتىًشطى الشَّ  -أىٍم ًعشىاءن  -تىٍدخي تىٍستىًحدَّ اٍلميًغيبىةي . قىاؿى : كىحى ًعثىةي كى
لىدى.  اخرجو البخارل كتاب النكاح باب اًبري يىٍعًنى اٍلكى ًديًث اٍلكىٍيسى اٍلكىٍيسى يىا جى طمب الكلد  ُِِىىذىا اٍلحى

ٍسًتٍحبىاًب ًنكىاًح اٍلًبٍكًر ا ُٔ، كمسمـ كتاب الرضاع باب  َُٖٗ-َُٕٗ/ّ َُّٓ،  ََّٓحديث 
 َِٖٕفى الطركؽ حديث  ُٕٓ، كابك داكد كتاب الجياد باب  َٕٔ-َٔٔ/ُ  ُّّٕحديث 

ًؿ أىٍىمىوي لىٍيبلن حديث  ْٗ، كالنسائى فى السنف الكبرل ًكتىابي ًعٍشرىًة النّْسىاًء باب  ْٕٗ/ِ ًإٍطرىاؽي الرَّجي
 . ِٖٗ/ ّ، كاالماـ أحمد ِِٓ/ ٖ ََُٗ

: قكلو "الكيس الكيس" أم الكلد يقاؿ كاس إذا كلد كيسا كقاؿ ُُٖ/ُاالسبلـ فى الفتح قاؿ شيخ 
ابف حباف المراد بالكيس ىنا الجماع كسبقو إلى ذلؾ ابف األعرابى كىك كيس مخصكص ألف مف 
أطاؿ الغيبة عف أىمو فمما اجتمع جامع كاف ذلؾ مف فطنتو كقيؿ المراد ىنا الجماع لطمب الكلد 

 ىي فطنة فاعمو المتثالو السنة .كالنسؿ ك 
 ( .ٗ -ٖ/ َُشرح النككل عمى مسمـ )(2)
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ُْٔٔ 

مىى النّْسىاًء فىقىاؿى  دّْثي » قىاؿى فىسىكىتيكا قىاؿى فىأىٍقبىؿى عى فىسىكىٍتفى  ،«ىىٍؿ ًمٍنكيفَّ مىٍف تيحى
ثىٍت فىتىاةه  ًديًثًو فىتىاةه كىعىابه  -فىجى لىٍت  -قىاؿى ميؤىمَّؿه ًفى حى تىطىاكى مىى ًإٍحدىل ريٍكبىتىٍييىا كى عى

يىٍسمىعى كىبلىمىيىا فىقىالىٍت يىا رىسيكؿى المًَّو  ًلرىسيكًؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ ًليىرىاىىا كى
نَّيي  دَّثيكفى كىاً  ـٍ لىيىتىحى دٍَّثنىٍو فىقىاؿى ًإنَّيي كفى مىا مىثىؿي ذىًلؾى »: فَّ لىيىتىحى » فىقىاؿى  «ىىٍؿ تىٍدري

تىوي  اجى ى ًمٍنيىا حى كىالنَّاسي ، ًإنَّمىا ذىًلؾى مىثىؿي شىٍيطىانىةو لىًقيىٍت شىٍيطىاننا ًفى السّْكًَّة فىقىضى
كفى ًإلىٍيًو  اًؿ مىا ظىيىرى ًري، يىٍنظيري فَّ ًطيبى الرّْجى ـٍ يىٍظيىٍر لىٍكنيوي أىالى كىاً  لى وي كى أىالى ًإفَّ  ، حي

لىـٍ  وي  يىٍظيىرٍ  ًطيبى النّْسىاًء مىا ظىيىرى لىٍكنيوي كى  . (ُ) «ًريحي

 اس انثيٕخ .أسش-2  
ى ، فأسرار البيت أمانة يجب عمىا ىك إفشاء أسرار ما ييدد البيكت أخطر 
المحافظة عمييا ، كقديمنا حذرت أمامة بنت الحارث ابنتيا في  الزكجيف

                                                           

ابىًة أىٍىًمًو  َٓاخرجو ابك داكد كتاب النكاح باب  (ُ) ًؿ مىا يىكيكفي ًمٍف ًإصى مىا ييٍكرىهي ًمٍف ًذٍكًر الرَّجي
، كالترمذل كتاب االدب باب ما جاء فى طيب الرجاؿ   ّٖٔ-ّٕٔ/ُ ُِٕٔحديث 

مختصران ، كقاؿ : حديث حسف   إال أف  َٕٓ/ِ َُّٕ،  َُّٔ كالنساء حديث
الطفاكم ال نعرفو إال في ىذا الحديث كال نعرؼ اسمو كحديث إسماعيؿ بف إبراىيـ أتـ 

( الفصؿ بيف طيب الرجاؿ   كطيب النساء  ِّكأطكؿ ، كالنسائى كتاب الزينة  باب )
، كالبزار فى مسنده ُْٓ/ِمختصران ، كاالماـ احمد ِٖٓ/ِ ُّٓٓ، ُّْٓحديث 
ٍيرىةى ُٔ/ُٕ ّٖٓٗحديث بيذا التماـ  ، كقاؿ: كىذا الحديثي الى نىٍعمىٍموي ييٍركىل عف أىًبي ىيرى

ٍيرىةى   كعف غيره.  إالَّ بيذا اإًلٍسنىاد كقد ركل مكاضع منو عىٍف أىًبي ىيرى
قمت : كلمحديث متابعات كشكاىد كليذا صححو االلبانى فى صحيح الجامع  حديث 

َّٕٕ. 
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ُْٕٔ 

 لو أمران  ىكال تعص لو سران  ى... ال تفش كصيتيا المشيكرة قبؿ زكاجيا فقالت:
 .(ُ)  كغرت صدره...أف عصيت أمره ا  غدره ك  ىفإنؾ إف أفشيت سره لـ تأمن

العبلقة  ، فيناؾ أسرار أسرار البيت ليست عمى درجة كاحدة مف األىميةك    
 -الخاصة بيف الزكجيف كىذه يجب أف تحتفظ بيا الزكجة داخؿ نفسيا 

 مف إفشاء صمى اهلل عميو كسمـى كقد مر عمينا تحذير النب -ككذلؾ الزكج 
  . ىذه األسرار

فكثير كىناؾ األسرار المتعمقة بالخبلفات بيف الزكجيف، كىذه تقدر بقدرىا،    
 إذا كاف النفكر مف الزكجيف اماك  يف ،الزكجحتاج إلى حنكة كصبر في منيا ي

فالعبلج االربانى حينئذ ىك معرفة المشكمة كمحاكلة حميا عف طريؽ الحكميف 
كىمنا مٍّْف قاؿ تعالى :    حى كىمنا مٍّْف أىٍىًمًو كى ٍف ًخٍفتيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنًيمىا فىاٍبعىثيكٍا حى كىاً 

فّْؽً  ا ييكى ًبيرنا أىٍىًميىا ًإف ييًريدىا ًإٍصبلىحن ًميمنا خى  . (ِ) المَّوي بىٍينىييمىا ًإفَّ المَّوى كىافى عى
: إذا كقع الشقاؽ بيف الزكجيف، أسكنيما الحاكـ إلى جنب ء قاؿ الفقيا   

، فإف تفاقـ أمرىما  ، كيمنع الظالـ منيما مف الظمـ ثقة، ينظر في أمرىما
قـك الرجؿ، كطالت خصكمتيما بعث الحاكـ ثقة مف أىؿ المرأة كثقة مف 

، كيفعبل ما فيو المصمحة مما يريانو مف التفريؽ  ليجتمعا كينظرا في أمرىما

                                                           

/ ُ، جميرة األمثاؿ البى ىبلؿ العسكرل ِِّ/ِمحاضرات األدباء لمراغب األصفيانى (ُ)
ِٕٓ . 

  . ّٓسكرة النساء آية  (ِ)
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ُْٖٔ 

ا   : كليذا قاؿ، كتىشىكؼ الشارع إلى التكفيؽ ، أك التكفيؽ  ًإٍف ييًريدىا ًإٍصبلحن
فًّْؽ المَّوي بىٍينىييمىا  ييكى

(ُ). 
ا ال ، كىناؾ األسرار المتعمقة بخصكصيات البيت     يجكز نشرىا كىذه أيضن

رىبى المَّوي   قاؿ تعالى،  حتى ال تصبح األسرة كتابنا مكشكفنا أماـ اآلخريف ضى
ٍيًف  اًلحى ٍبدىٍيًف ًمٍف ًعبىاًدنىا صى كا ًاٍمرىأىةى نيكحو كىًاٍمرىأىةى ليكطو كىانىتىا تىٍحتى عى مىثىبلن لّْمًَّذيفى كىفىري

ٍنييمىا ًمفى ا ـٍ ييٍغًنيىا عى انىتىاىيمىا فىمى ًقيؿى اٍدخيبل النَّارىمىعى الدَّاًخًميفى فىخى  . (ِ) لمًَّو شىٍيئنا كى
كىانىٍت تىقيكؿي ًلمنَّاًس : ًإنَّوي مىٍجنيكفه ك   يىا أىنَّيىا كىانىٍت كىاًفرىةن ، كى ٍكجى ًخيىانىة اٍمرىأىًة نيكحو زى
تىديؿُّ عى  اٍمرىأىًة ليكطو أىفَّ ليكطنان  ةكًخيىانى ، ٍيؼى كى  .(ّ) مىٍيوً كىافى ييًسرُّ الضَّ
انشجال ،  يٍ نغريِ أٔ نضٔجٓا أخشٖ ايشأج حماسٍ ادلشأج ٔصف-3

 ٔٔصف انشجم حماسٍ سجم آخش اليشأذّ أٔ نغريْا يٍ انُساء .
 مف أك غيره زكجيا كتخبر المرأة تصؼ أف إفشاؤىا يحـر التي األسرار مف

يصؼ الرجؿ محاسف رجؿ آخر المرأتو اك لغيرىا  ،كاف امرأة بمحاسف الرجاؿ
                                                           

 . (ِٔٗ/  ِتفسير ابف كثير ) (ُ)
   . َُسكرة التحريـ آية  (ِ)
ىذا التفسير كرد عف ابف عباس رضى اهلل عنيما اخرجو : الطبرل فى تفسيره  سكرة (ّ)

( ، كالحاكـ فى المستدرؾ عمى الصحيحيف ، كتاب التفسير ، تفسير ُُُ/  ِّالتحريـ )
( ، كقاؿ : ىذا حديث صحيح اإلسناد ك لـ ّٖٓ/  ِ) ّّّٖسكرة التحريـ حديث 

يح . كاكرده السيكطى في الدر المنثكر سكرة يخرجاه ، كقاؿ الذىبي قي التمخيص : صح
مىيد كىابف ّٗٓ/  ُْالتحريـ ) ( كعزاه لعبد الرزاؽ كالفريابي كسعيد بف منصكر كعىبد بف حي

ًرير كىابف المنذر كىابف أبي حاتـ كالحاكـ كصححو . قمت :كقد كرد ىذا  أبي الدنيا كىابف جى
 عف عكرمة كسعيد بف جبير كالضحاؾ كغيرىـ. 
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ُْٔٗ 

إذ ال فرؽ بيف كشفيا لمعياف ، ككشفيا لؤلسماع كاآلذاف ؛ إذ كؿ مف النساء 
  . محـركاحد منيما يحصؿ بو االطبلع عمى ال

ٍنوي ف ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو رىًضيى اهللي عى صمى اهلل عميو  قىاؿى : قىاؿى النًَّبيُّ   عىٍف عى
ٍكًجيىا كىأىنَّوي يىٍنظيري ًإلىٍييىا كسمـ: الى  ٍرأىةى فىتىٍنعىتىيىا ًلزى ٍرأىةي اٍلمى تيبىاًشًر اٍلمى

ككقع في ،(ُ) 
ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو  ى بإسناد حسفركاية النسائ كؽو  عىٍف عى مف طريؽ مىٍسري

ؿى بمفظ  ؿي الرَّجي ٍرأىةى كىالى الرَّجي ٍرأىةي اٍلمى            .(ِ) :الى تيبىاًشًر اٍلمى
                                                           

ٍكًجيىا حديث  ُُٗرجو البخارل كتاب النكاح باباخ (ُ) ٍرأىةى فىتىٍنعىتىيىا ًلزى ٍرأىةي اٍلمى الى تيبىاًشري اٍلمى
ًر ْْ، كأبك داكد كتاب النكاح باب)َُٕٗ/ّ ِٔٗٓ، ِٓٗٓ ا ييٍؤمىري ًبًو ًمٍف غىضّْ اٍلبىصى (مى
اؿ فى كراىية مباشرة الرج ّٖ، كالترمذل كتاب األدب ، باب  ّّٔ/ُ  ُِِٓحديث 

/  ُكقاؿ حسف صحيح ، كاالماـ احمد )  َٕٔ/ِ  َِِّالرجاؿ كالمرأة المرأة حديث 
 ( ْٔٗ- ْٖٔ/  ٗ)ُُْٔ،  َُْٔ(، كابف حباف حديث َّٖ

ٍرأىةى حديث  ٖٖسنف النسائى الكبرل كتاب عشرة النساء ، باب (ِ) ٍرأىًة اٍلمى  ُٖٖٗميبىاشىرىةي اٍلمى
اؿ نا عبيد اهلل قاؿ أنا إسرائيؿ عف أبي حصيف ( قاؿ أخبرنا أحمد بف سميماف قِٖٗ/  ٖ)

عف يحيى عف مسركؽ عف عبد اهلل . كاسناد النسائى حسف رجالو كميـ ثقات ما عدا 
: صدكؽ رمي بالغمك في ٖٖٓ/ِيحيى ابف الجزار العرنى قاؿ عنو ابف حجر فى التقريب 

زيادة شاىد مف التشيع ، كليس فى الحديث مما يدعك الى بدعتو اك يؤيدىا . كليذه ال
: ال تباشر المرأة المرأة كال  ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى حديث أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل صى

بإسناد صحيح . كركاه ايضا إسحاؽ بف راىكيو فى  ِّٓ/ِالرجؿ الرجؿ . اخرجو احمد 
كقاؿ محققو شعيب  ّٓٗ/ُِ ّٖٓٓ، كابف حباف حديثُٕٔصػُِْمسنده حديث
إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف ، كالطحاكل فى شرح مشكؿ اآلثار  األرنؤكط :

( .  كشاىد مف حديث ابف عباس اخرجو ابف حباف حديث َّْ/  ٖ) ِّٖٓحديث
ِٖٓٓ ُِ /ّْٗ . 
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َُٔٓ 

ال تمس امرأة بشرة أخرل كال تنظر إلييا أل  :القدير  فيض ىف لقاؿ المناك 
إلى  فالمباشرة كناية عف النظر إذ أصميا التقاء البشرتيف فاستعير إلى النظر 

البشرة يعني ال تنظر إلى بشرتيا فتصؼ ما رأت مف حسف بشرتيا لزكجيا 
كالنيي منصب عمى ، ؾ فتنة كأنو ينظر إلييا فيتعمؽ قمبو بيا فيقع بذل

قاؿ القابسي : ىذا الحديث أصؿ لمالؾ في سد الذرائع  ، المباشرة كالنعت معا
فإف حكمة النيي خكؼ أف يعجب الزكج الكصؼ فيفضي إلى تطميؽ الكاصفة 

 .(ُ) أك االفتتاف بالمكصكفة

يصؼ محاسف رجؿ آخر المرأتو اك  قمت : ككذلؾ الحكمة فى نيى الرجؿ اف
 مف النساء . لغيرىا

ّ  سرتِ دلٍ ادلعاصٗ كرًاٌ -4
ُّ
 :ست

 يتحدث نفسو ، كال عمى يكتـ فإنو ذنبنا فعؿ أك معصية منو بدرت إذا فالمسمـ
الذنكب ،  مف فعؿ اهلل كاالستغفارعما إلى بالتكبة كيسارع الناس ، أماـ بذنكبو
 كيفعمكف الذنكب يرتكبكف بأنيـ الناس أماـ يتفاخركف الذيف ىؤالء أما

ـى   النبى سماىـ فقد المعاصى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى  عفك ينالكف مجاىريف ، الصى
 كجؿ . عز اهلل
ٍنوي  ىأىبى  فعف ٍيرىةى رىًضيى اهللي عى  ؿي : سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـاقي  ىيرى

ؿي ًبالمٍَّيًؿ  ىيىقيكؿي : كيؿُّ أىمَّتً  انىًة أىٍف يىٍعمىؿى الرَّجي فَّ ًمفى اٍلمىجى اًىًريفى كىاً  ميعىافنى ًإالَّ اٍلميجى

                                                           

  . ََٓ/ٔفيض القدير (ُ)
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ُُٔٓ 

قىٍد بىاتى  كىذىا كى ةى كىذىا كى ًمٍمتي اٍلبىاًرحى قىٍد سىتىرىهي المَّوي فىيىقيكؿى يىا فيبلىفي عى عىمىبلن ثيَـّ ييٍصًبحى كى
ييٍصًبحي يىٍكًشؼي ًستٍ  ٍنويىٍستيريهي رىبُّوي كى رى اهلًل عى

(ُ). 
 ىفي الجير بالمعصية استخفاؼ بحؽ اهلل كرسكلو كبصالح: بف بطاؿ اقاؿ 

المؤمنيف كفيو ضرب مف العناد ليـ كفي الستر بيا السبلمة مف االستخفاؼ 
ألف المعاصي تذؿ أىميا كمف إقامة الحد عميو إف كاف فيو حد كمف التعزير 

ذا تمحض حؽ اهلل فيك  أكـر األكرميف كرحمتو سبقت إف لـ يكجب حدا كا 
غضبو فمذلؾ إذا ستره في الدنيا لـ يفضحو في اآلخرة كالذم يجاىر يفكتو 

 .(ِ) جميع ذلؾ
 كرًاٌ انطاعاخ .-5

المؤمف السالؾ الطريؽ إلى اهلل تعالى أف يجتيد في إخفاء  ينبغى عمى
الصالحات عف أعيف الخمؽ كآذانيـ ما استطاع ،  طاعاتو كستر أعمالو

الخمؽ ال يممككف لو ضران كال نفعان، كأف  مكتفيا بأف اهلل تعالى يسمع كيرل كأف
 كثنائيـ . رضكاف اهلل تعالى كمثكبتو فكؽ رضا الخمؽ

إلى النكافؿ كالتطكعات ، أما الفرائض كاألركاف فيذه يجب  كىذا بالنسبة
برازا لقكة تمسؾ المسمميف بو ، ك  إظيارىا، تعظيما لشعائر منعا اإلسبلـ، كا 

                                                           

 ُِّٗ/ّ ُّٖٔستر المؤمف عمى نفسو حديث  َٔاخرجو البخارل كتاب األدب باب  (ُ)
  ٕٕٔٔ( النٍَّيًى عىٍف ىىٍتًؾ اإًلٍنسىاًف ًسٍترى نىٍفًسًو حديث ٗ، كمسمـ كتاب الزىد كالرقائؽ باب)

( ، كالبييقى فى السنف الكبرل حديث ّٕٗ/  ُْ) َٖٔٗ، كالبزار حديث  ُِٔٓ/ِ
 . ُٗٔ/   ُِ ِِٓٗى الشعب حديث كف،   (ِّٗ/ ٖ) َُْٖٓ

 ( .ْٕٖ/  َُفتح البارل)(ِ)
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ُِٔٓ 

ساءة الظف بالمسمـ أف يظف بو تضييع ما فرض اهلل عميو، كضربا  لمتيمة كا 
الخير يغرل بالخير  لممثؿ حتى يقتدل بو غيره كيتشبو بو اآلخركف، فإف

  .كالصبلح يدعك إلى الصبلح

في الفرائض اإلظيار كاإلعبلف، أما األصؿ في النكافؿ فيك  ىذا ىك األصؿ
يمكف أف تظير نكافؿ الطاعات كالصالحات مف  اإلخفاء كالكتماف ، كمع ىذا

كقد يفرح بذلؾ كيبتيج، فرح  المسمـ مف غير قصد إلظيارىا مراءاةن لمناس ،
 .(ُ)اإلنساف بكؿ خير حققو لنفسو 

 اسشاس اجليش-6    
، سكاء فى حاؿ  السمـ اك الحرب حاؿ كؿ فى مطمكب اسرار الجيش كتماف 

 ىزيمة إلى يقكد قد كاحد سر فإفشاء يزداد اىمية  الحرب لكنو فى حالة 
،  المبيف المؤزر النصر إلى يقكد فيك،  كسرية تكتـ في العمؿ أما ، نكراء
 يسمى ما أك،  ىجكمو لحظة كتحديد،  خططو الجيش كأعداده ككضع فإعداد
الصفر كغير ذلؾ كمو يحتاج الى سرية شديدة كالى اناس يقدركف  بساعة

 . ىذه المسؤكلية الكبيرة 

                                                           

النية كاإلخبلص" د. يكسؼ القرضاكل الفصؿ السادس الطاعة كالمعصية بيف  " كتا (ُ)
، كراجع فى ذلؾ ما ذكره  ٓٔ- ّٔالكتماف كاالظيار "الطاعة بيف الكتماف كاالظيار " صػ
ىػ  فى "إيقاظ اليمـ شرح ُِِْ أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدل بف عجيبة ت

مبينان جيؿ مف يعبر عف كؿ ما شيد مف الكرامات كما كصؿ إليو   ُٖٓمتف الحكـ" صػ 
 . مف المقامات كما ذاقو مف األنكار كاألسرار
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ُّٔٓ 

 : كؿ كقت ىينشد ف (ُ)الخرسانىككاف أبك مسمـ    

 عنو ممكؾ بني مركاف إذ حشدكا      أدركت بالحـز كالكتماف ما عجزت

 كالقـك في غفمة بالشاـ قد رقدكا       دمارىـ ىف لما زلت أسعى بجيد

 مف نكمةو لـ ينميا قبميـ أحد          يؼ فانتبيكا ػػحتى ضربتيـ بالس   

 .(ِ)كناـ عنيا تكلى رعييا األسد       غنمان في أرض مسبعةو كمف رعى 

ُْٔاك يٍ افشدْى انعهًاء تانزكش ٔركشٔا كرًاٌ االسشاس يٍ صًيى 
 صفاذٓى الَّ يرتذة عهٗ عذو حفظٓى نألسشاس أظشاس تانغح ْٔى :

 ادلهٕك . -1   
 بدائعىػ فى " ٖٔٗقاؿ ابك عبد اهلل محمد بف عمى بف االزرؽ االندلسى ت 

 راجعة إلى أفعؿكانيا  أركاف الممؾ كقكاعد مبناه ىف،  "السمؾ في طبائع الممؾ
فينا   : ، كصفات تصدر بيا تمؾ األفعاؿ عمى أفضؿ نظاـ تقسـ كجكده

                                                           

أبك مسمـ الخرسانى عبدالرحمف بف مسمـ ، كيقاؿ: عبدالرحمف بف عثماف بف يسار (ُ)
كىاـز جيكش الدكلة االمكية ،  كالقائـ بإنشاء الدكلة الخراساف ، االمير، صاحب الدعكة ، 

العباسية ،كاف مف أكبر الممكؾ في االسبلـ ، قتؿ في شعباف سنة سبع كثبلثيف كمئة ، 
، الكامؿ فى  َِٕ/  َُكعمره سبعة كثبلثكف عاما .  تاريخ بغداد لمخطيب البغدادل 

، سير أعبلـ ُْٓ/  ّف خمكاف ، كفيات االعياف الب ْٖٔ،  ّٔٔ/ ٓالتاريخ البف االثير
  ُٕٗ،  ُٕٔ/  ُ، شذرات الذىب ْٖ/ٔالنببلء 

البف العمرانى صػ  ( ، اإلنباء فى تاريخ الخمفاءُِٓ/  ّكفيات األعياف البف خمكاف )(ِ)
ٕٔ . 
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ُْٔٓ 

، كاآلخر في  تقاـ بيا صكرة الممؾ ككجكده ىباباف: أحدىما في األفعاؿ الت
كر مف ىذه كذ ، الصفات التي تصدر بيا تمؾ األفعاؿ عمى أفضؿ نظاـ

 ى: ىك مف الخصاؿ المحمكدة ف (ُ)ىقاؿ الطرطكش،  "كتـ السرالصفات "
، كالفرائض الكاجبة عمى الكزراء  ، كمف المكاـز في حؽ الممكؾ جميع الخمؽ

: ال تكف  شير في العناية بالكصية : كمف كبلـ ازد كالجمساء كاالتباع، قمت
فإنما تجرل  ، أحرص منؾ عمى أحكاـ األخبار حتى تصح ئعمى أحكاـ ش

 .(ِ)ينكتـ أمرؾ في أسرارؾ كأقمؿ الشركاء أمكر المممكة كميا عمييا
 ادلفرٌٕ .-2  
 ى:اٍلميٍفتً المستفتكف فقالكا بو يخبره ما اف يكتـآدىابي اٍلميٍفًتي ذكر العمماء مف  

قىٍد  ٍيريهي كى مىٍيًو غى مىى مىا الى يىطًَّمعي عى ـٍ عى كىالطًَّبيًب يىطًَّمعي ًمٍف أىٍسرىاًر النَّاًس كىعىٍكرىاًتًي
ًلئىبلَّ  ـٍ ًلؤٍلذىل ، فىعىمىٍيًو ًكٍتمىافي أىٍسرىاًر اٍلميٍستىٍفًتيفى ، كى يي ـٍ ًإٍفشىاؤيىىا أىٍك ييعىرّْضي رُّ ًبًي يىضي

كؿ ًإٍفشىاؤيهي  رًًه اٍلكىاًقعىةً  ىا بىٍيفى اٍلميٍستىٍفتً لىيى  يىحي كى بىٍيفى اٍلبىٍكًح ًبصي ًإذىا عىرىؼى أىفَّ ًسرَّهي  كى
مىٍأمىفو  لىٍيسى ًفي

(ّ). 
                                                           

الطرطكشى: بسككف الراء،بيف الطائيف الميممتيف المضمكتيف ، ىذه النسبة إلى (ُ)
المسمميف باالندلس خرج منيا جماعة مف أىؿ العمـ  طرطكشة كىي بمدة مف آخر ببلد

 ِٔ/ْ.األنساب لمسمعانى 
قمت : كلـ يصرح صاحب الكتاب باسمو بؿ فى كؿ نقكلو عنو ينسبو فقط فاهلل اعمـ بمف 

 ينقؿ عنو .
 . ُْٗبدائع السمؾ فى طبائع الممؾ صػ (ِ)
/  ُُـ البف فرحكف ( نقبل مف : بصرة الحكاّٖ/  ِّالمكسكعة الفقيية الككيتية )(ّ)

عبلـ المكقعيف  َِِ  . ِٕٓ/  ْبيامش فتح العمي المالؾ كا 



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
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ُٔٓٓ 

 ادلعربٌٔ .-3   
ٍنوي   قاؿ األستاذ أبك سعيد رىًضيى اهللي عى

: كلصاحب الرؤيا آداب يحتاج إلى  (ُ)
كأما آداب ...  لممعبر أف ال يتعداىا ككذلؾ ىأف يتمسؾ بيا كحدكد ينبغ

 .(ِ)يفشييا فإنو أمانة أف يكتـ عميو رؤياه فبل ...المعبر فمنيا
كالمعبر كالطبيب يطمعكف مف  ىفالمفت:  إعبلـ المكقعيفكقاؿ ابف القيـ فى 

فعمييـ استعماؿ الستر ، عمى ما ال يطمع عميو غيرىـ  كعكراتيـ أسرار الناس
 . (ّ) فيما ال يحسف إظياره

 . االطثاء-4
، كمف حؽ  مف يتأكد في حقو كتماف السرفيك م مطبيبكأما بالنسبة ل

يبكح بأم معمكمات عنو كذلؾ أف ثقة المريض في  المريض عميو أف ال
، كالمريض إنما أفشى بأسراره كما يعانيو  طبيبو ىي أساس التعامؿ بينيما

             .  (ْ)لمطبيب ألجؿ الكصكؿ إلى التشخيص الصحيح

                                                           

يكثر ابف سيريف مف النقؿ عنو فى كتابو " منتخب الكبلـ في تفسير األحبلـ" كلـ يذكره باسمو (ُ)
".  كلعمو فى ال مكضع ، فقط ذكر فى بعض المكاضع بقكلو : " قاؿ األستاذ أبك سعيد الكاعظ 

ىػ ، كبمديو َُُالبصرل فيك المكنى بأبى سعيد ، كىك عصريو كبلىما تكفى سنة الحسف 
( ، كترجمة ابف سيريف ٓٗ/ ٔفكبلىما بصرياف . راجع ترجمة الحسف البصرل فى تيذيب الكماؿ )

 ( .ّْْ/ ِٓفى تيذيب الكماؿ )
 . ّٕٗ-ّٔٗمنتخب الكبلـ في تفسير األحبلـ صػ  (ِ)
 ( .ِٕٓ/  ْإعبلـ المكقعيف )(ّ)
 بتصرؼ . ٔ/ُأسرار المرضى ليانى بف عبداهلل بف محمد الجبير (ْ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
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ُٔٓٔ 

 ىىػ : ينبغّٕٕتمحمد بف محمد ابف الحاٌج ل أبك عبد اهلل العبدر قاؿ     
، فبل يطمع أحدان عمى  أمينان عمى أسرار المريض -يعني الطبيب  - أف يككف

 . (ُ)إذ إنو لـ يأذف لو في إطبلع غيره عمى ذلؾ ، ما ذكره المريض

يحـر : كما  -ىػّٕٔتمحمد بف مفمح بف محمد بف مفرج  عبد اهلل ابككقاؿ 
 .(ِ) طبيب كغيرىما بعيبالكتحٌدث  -غاسؿ الميت  ىيعن -تحٌدثو 

كينيى عف إفشائو سكاء كاف مف اطمع المريض سر  الشرع يأمر بحفظ ك 
أفراد الييئة  أك مف، أك مكظفان بالسجبلت الطبية  عميو طبيب ، أك صيدلي

، مف غيرىـ  أك كاف فردان ،التمريضية أك األغذية أك المختبرات كاألشعة 
إذ حفظ السر مف ،  كاحد منيـ لكيرتب المسئكلية عمى إفشاء السر عمى أ

 .(ّ)كاإلخبلؿ بيا مف عبلمات النفاؽ، األمانة الكاجب حفظيا
ُْٔاك يٍ يؤدتٌُٕ عهٗ اسشاس حبكى شقح انُاط فيٓى أ حبكى 
ٔظائفٓى ٔيا يقٕيٌٕ تّ يٍ اعًال فٓؤالء جية عهيٓى كرًاٌ يا 

  -يٍ ْزِ االسشاس ْٔى :يطهعٌٕ عهيّ 

 ٌٔ . ادلسرشاس -1
 األمر ذلؾ كشؼ لو يحؿ فبل األمكر مف أمر في مسممان  مسمـ استشار إذا

فشائو، لممشكرة قاؿ النبى  أىبلن  يكف كلـ األمانة خاف فقد ذلؾ فعؿ فإف كا 

                                                           

 ( .ُّْ/ْالمدخؿ إلى تنمية األعماؿ بتحسيف النيات )(ُ)
 ( .َّْ/ّالفركع البف مفمح)(ِ)
 بتصرؼ . ُُأسرار المرضى صػ (ّ)
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ُٕٔٓ 

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ميٍؤتىمىف اٍلميٍستىشىاري  :صى
(1) . 

أميف عمى ما استشير فيو فمف أفضى إلى  لأ:  القديرفيض قاؿ المناكل فى 
أخيو بسره كأمنو عمى نفسو فقد جعمو بمحميا فيجب عميو أف ال يشير عميو 

ة لمرجؿ الذم ال يأمف عمى إيداع مالو إال ثقة نماإال بما يراه صكابا فإنو كاال
كالسر قد يككف في إذاعتو تمؼ النفس أكلى بأف ال يجعؿ إال عند مكثكؽ 

 .(ِ)وب
 ادلٕظفٌٕ ٔاألجشاء ٔانٕكالء ٔحنْٕى .-2

 فيؤالء الخاصة أك الحككمية المصالح كالشركات المكظفكف سكاء فىاما 
 إظياره في أف يعممكف ما كؿ كتماف فعمييـ ، كظيفتيـ بحكـ األمانة حممكا
 أف الخيانة كمف الميمات، تمؾ قمدتيـ التي لمجية معنكيا أك حسيا ضررا
 . شيئا ذلؾ مف يكشفكا

                                                           

ًفى اٍلمىشيكرىًة حديث  ُِْأبك داكد كتاب األدب باب  اخرجو مف حديث ابى ىريرة  (ُ)
 َّْٓإف المستشار مؤتمف حديث  ٕٓ، كالترمذل كتاب األدب باب  ٖٖٓ/ ِ  َُّٓ

اٍلميٍستىشىاري ميٍؤتىمىفه  ّٕ، كقاؿ ىذا حديث حسف ،كابف ماجو ًكتىابي األىدىًب بىابي  ُِٕ/ِ
 ( .ُُِ/ َُ) َُِٖٗيث كالبييقى فى السنف الكبرل حد ، ّٖٓصػ  ّٕٕٖحديث 

اًف   كفي الباب عف عبد اهلل بف مسعكد ك عبد اهلل بف عمر كابى مسعكد االنصارل كالنٍعمى
ٍبًف بىًشيرو كاـ سممة كغيرىـ رضى اهلل عنيـ ، كقاؿ السيكطى فى الجامع الصغير كما فى 

 ( : كىذا متكاتر .ّْٖ/  ٔفيض القدير )
 ( .ّْٖ/  ٔفيض القدير شرح الجامع الصغير )(ِ)
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ُٖٔٓ 

 األسرار التجارة مف كشؤكف المينة سر كشؼ كالككبلء لؤلجراء يحؿ كذلؾ ال 
 أيضان، بذلؾ المعنييف العمؿ أصحاب لغير كشفيا يحؿ كال حفظيا يجب التي
 أف كنحكىـ مبيعات، فني كال مدير كال ميندس، كال لمكظؼ، مثبلن  يحؿ فبل

 عف التخمى عند خاصة معيـ، يعممكف بمف المتعمقة الميف بأسرار يبيحكا
ف ىذه أصحاب  .األمانة  فقد  خانكا ذلؾ فعمكا األعماؿ ، كا 

 بشيء يبكح أف لو يحؿ ، فبل "سكرتير" لسره أمينان  مسؤكؿ اتخذه ككذلؾ مف
 بالصحابي االقتداء كعمييـ عميو ، ائتًمف ما عمى أحدان  ييطًمع كال ذلؾ ، مف

ٍنوي  اليماف بف حذيفة الجميؿ صمى اهلل عميو  اهلل رسكؿ اتخذه الذلرىًضيى اهللي عى
 .منيـ   بكاحد أحدان  يخبر كاف فما ، (ُ)المنافقيف في لسره أمينان  كسمـ

 عمى األمة ائتمنتيـ ككذلؾ كؿ مسؤكؿ فى مكانو كعمى سبيؿ المثاؿ مف 
 فبل كترحيميا كمراقبتيا كتصحيحيا، كحراستيا طبعيا االمتحانات كعمى كضع
 ضعاؼ مف أحد يتمكف ال حتى يفرط ، مف ذلؾ أك أف بشيء يبكح لو أف يحؿ

 .منيا  شيئان  يسرّْب أف النفكس
 
 

                                                           

ا )(ُ) ( كاٍلميرىادي ًبالسّْرّْ مى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًحبي ًسرّْ رىسيكًؿ المًَّو صى ذىٍيفىةي بف اليماف صى حي َى
ـى أيميكرنا ًمٍف أىٍحكىاًؿ اٍلمينىاًفًقيفى كىأيميكرنا ًمٍف الًَّذم مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يىٍجًرم  أىٍعمىمىوي ًبًو النًَّبيُّ  صى

بىٍينىوي . تحفة األحكذل ) عىؿى ذىًلؾى ًسرِّا بىٍينىوي كى جى  (.ُِّ/َُبىٍيفى ىىًذًه اأٍليمًَّة ًفيمىا بىٍعدىهي كى
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ُٔٓٗ 

 . االجرًاعيح تاألحباز ادلكهفٌٕ-3
 المعكنات لممتقدميف بطمب المعيشية األكضاع مف التحقؽ منيـ يطمب الذيف

 مف بو إلييـ يفضي ما فإف ، كالصدقات الزكاة معكنة أك ، االجتماعية
 ليـ ليس لدييـ أمانات ، ىي تكتـ أف شأنيا مف التي الخاصة الشؤكف
 .  تمؾ المعكنة تقرير شأنو لمف بإيصاليا بثيا،إال كال تضييعيا
ا - بالمدارس يعمؿ كذلؾ مَّف  كيطَّمعكف - إداريَّة أعماال يتكلَّكف مف خصكصن

ة األسرار بعض عمى كالفقر  اجًتماعيَّة ، أمكر مف كالطَّالبات، بالطبلب الخاصَّ
 أك كالطالبات ، الطبلب عمى كتؤثّْر البيكت في تجرل التي األسريَّة كالمشاكؿ
 يطَّمعكف ما كٍتـ  عمييـ فيجب كالطَّالبات، الطبلَّب مف تصدر سمككيَّة أخطاء
 عمييا، الناس يطَّمع أف يحبُّكف ال التي كالطالبات الطبلب أسرار مف عميو
 .كمستقبًميـ  حاًضرًىـ في عمٍييـ ضرره  نٍشرىا ففي ىا ،إفشاؤ  عمييـ كيىحـر

 األسريَّة المشاكؿ البعض ، أك مف تحصؿ التي الجنح عمى يطمعكف كذلؾ مف
 أك التحقيؽ ،أك المحاكـ جيات أك األمنية الجيات إلى أمرىا يًصؿ التي

 أف كظيفًتو بسبب منكـ األشياء ىذه عمى يطَّمع مف عمى الييئات ، فالكاجب
محرَّمة ،  عمييا كغيبة اؤتيًمف التى لؤلمانة خيانة يذيعىيا ، فإذاعتيا يكتيمىيا كال

 كاالستشياد ، العممية األبحاث في ىذه الكقائع استخداـ يمنع ال ىذا أف غير
 فبل األسرار قبيؿ مف كانت إف أنيا غير ، تزييفيا أك النظريات تأييد في بيا
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َُٔٔ 

 األلفاظ تستخدـ بؿ ، شخصياتيـ يكشؼ ما كال ، أصحابيا أسماء يذكر
 . المبيمة

كؿ ىؤالء كغيرىـ بحكـ كظائفيـ مطالبكف بكتماف كؿ ما يطمعكف عميو مف  
اسرار ، فميتقكا مف انعـ عمييـ بيذه الكظائؼ ، كليشكركه بمراقبتو فييا 
كافادة امتيـ ، كاف لـ يفعمكا ذلؾ فمينتظركا كعيد رب العالميف عمى لساف خير 

ـى  المرسميف  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ـ أنو ليسم: مف تكلى عمبلن كىك يع بقكلو صى
 .(ُ)لذلؾ العمؿ بأىؿ فميتبكأ مقعده مف النار

 

 

                                

 

 

 
                                                           

ٍكيىانى فى مسنده حديث " ُ) . كأخرجو مف طريؽ  ِّٕ-ِّٔ/ُ"  ْٓٗ(أخرجو الري
ٍكيىانى : ابف عساكر فى تاريخ دمشؽ مجمد  تيذيب ، كالمزل فى  َْص ِٖجزء  ُْالري

 ّّٔ/ٓ"  َِِٗ.  كذكره األلبانى  فى السمسمة الصحيحة حديث " َٕ-ٗٔ/ّّالكماؿ 
 ، كقاؿ عف إسناد ابف عساكر أنو حسف . 
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ُُٔٔ 

 انفصم انصانس
 يا حيشو فيّ انكرًاٌ

 فإف صمى اهلل عميو كسمـالنبي  عميو كحث مطمكبنا ، أمرنا الكتماف كاف إذا   
دّْث أف عميو بؿ فييا ، عنده ما يكتـ أف لممسمـ يجكز ال أمكر ىناؾ  بكؿ ييحى
ال يعرفو ما  :األمكر  ىذه كمف كزران ، كارتكب أثـ كا 
 كرًاٌ انعهى .-1   

إفَّ الًَّذيفى   قىاؿى تىعىالىىكتماف العمـ مف الكبائر ، كىك مذمـك بالكتاب كالسنة 
يىٍكتيميكفى مىا أىٍنزىٍلنىا ًمٍف اٍلبىيّْنىاًت كىاٍلييدىل ًمٍف بىٍعًد مىا بىيَّنَّاهي ًلمنَّاًس ًفي اٍلًكتىاًب أيكلىًئؾى 

ًعنيكفى  ـٍ البلَّ يىٍمعىنييي ـٍ المَّوي كى يىٍمعىنييي
(ُ) . 

بالديف ىذه اآلية تدؿ عمى أف ما يتصؿ : مفاتيح الغيب قاؿ الرازل فى 
كيحتاج إليو المكمؼ ال يجكز أف يكتـ ، كمف كتمو فقد عظمت خطيئتو ، 

ذى المَّوي ًميثاؽى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتابى لىتيبىيّْنينَّوي  كنظير ٍذ أىخى ىذه اآلية قكلو تعالى : كىاً 
ؿى  كقريب منيما قكلو تعالى : (ِ) ًلمنَّاًس كىال تىٍكتيميكنىوي  ًإفَّ الًَّذيفى يىٍكتيميكفى ما أىٍنزى

نان قىًميبلن  كفى ًبًو ثىمى يىٍشتىري المَّوي ًمفى اٍلًكتاًب كى
فيذه اآلية كميا مكجبة إلظيار ،  (ّ)

 . (ْ)عمـك الديف تنبييان لمناس كزاجرة عف كتمانيا

                                                           

 ( .ُٗٓسكرة البقرة آية ) (ُ)
 .ُٕٖسكرة آؿ عمراف اية  (ِ)
 .ُْٕسكرة البقرة آية  (ّ)
(ْ)(ْ /َُْ. ) 
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ُِٔٔ 

ٍيرىةى ك  ٍنوي أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  عىٍف أىًبي ىيرى مَّى ال رىًضيى اهللي عى ـى قىاؿى مىٍف صى مَّ سى مىٍيًو كى مَّو عى
ـى يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  اـو ًمٍف نىارو  سيًئؿى عىٍف ًعٍمـو فىكىتىمىوي أيٍلًج  .(ُ)ًبًمجى

اًديثي كىًثيرىةه ًفي السُّنَّةً  اءى ًفي اٍلكىٍتـً أىحى جى ال يتسع المقاـ لذكرىا ، كقد اكرد  كى
 .(ِ)اجر عف اقتراؼ الكبائرالزك ىػ فى ْٕٗى ت أبك العباس الييتمكثيرا منيا 

عمى اف كبيرة كتماف العمـ ليست مطمقة ، -اعنى الييثمى -قمت : كقد نبو 
ٍقؿي الطَّاًلًب ، ك  قىٍد ييٍندىبي فىًفيمىا الى يىٍحتىًمميوي عى ٍظيىارى قىٍد يىًجبي كى ـى قىٍد يىًجبي كىاإلًٍ فَّ اٍلكىٍت اً 

                                                           

ٍنًع اٍلًعٍمـً حديث ٗاخرجو ابك داكد كتاب العمـ باب) (ُ) ،  ِّٔ/ِ  َّٔٔ( كىرىاًىيىًة مى
كقاؿ :   ٕٓٔ/ ِ  ُِٖٔما جاء فى كتماف العمـ حديث  ّكالترمذل كتاب العمـ باب 

  ِّٕ،ِِٕمىٍف سيًئؿى عىٍف ًعٍمـو فىكىتىمىوي حديث  ِْحديث حسف ، كابف ماجو المقدمة بىابي 
/  ُ) ٓٗ( ، كابف حباف كما فى االحساف حديث ْٓٗ،ِّٔ/  ِـ احمد )، كاالما ّْصػ 
، َّّ"صػ ِّْٓكصححو ككافقو الذىبي ، كالطيالسي حديث " َُُ/ُ( ، كالحاكـ ِٕٗ

( ، كالطبرانى في ِٖٔ/  ُُ( )ّّٖٔ، كأبك يعمى حديث )ٓٓ/ٗكابف أبي شيبة 
، كالبييقى فى ُِٔك ُُْك َٔ/ُ، كفى "الصغير"  ِّٖ/ِ( َِِٗحديث )« األكسط»
( ،كفى َُّ/ُ« )شرح السنة»( ، كالبغكم فى ْٕٓبرقـ )« المدخؿ إلى السنف»
مختصر »كقاؿ الحافظ المنذرم في « . ىذا حديثه حسفه »(كقاؿ:ّّٖ/ُ« )تفسيره»

كل عف أبي ىريرة مف طرؽو فييا مقاؿ ، كالطريؽ الذم ( : »ّْٓ/ِ« )السنف كقد ري
 ،.  أخرجو بيا أبك داكد طريؽه حسفه 

» ( بعد أف أكرد ركاية أبى داكد : ُُ)ص« القكؿ المسدد»كقاؿ الحافظ ابف حجر في 
ف لـ يكف في نياية الصحة ، لكنو صالح لمحجة   « .كالحديث كا 

، كىاٍبنىٍي عمر،  اًبرو كىأىنىسو ـٍ  كىجى ٍنيي ابىًة رىًضيى المَّوي عى حى مىاعىةو ًمٍف الصَّ ًكل عىٍف جى قمت : كقد ري
مىٍسعيكدو  ـٍ . كى ٍيرًًى ًميّْ ٍبًف طىٍمؽو كىغى ٍنبىسىةى كىعى ٍمًرك ٍبًف عى  كىعى

 ( .ُٓٓ-ُِٓ/  ُالزكاجر عف اقتراؼ الكبائر )(ِ)
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 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
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ُّٔٔ 

ًمًو ًبًو ًفٍتنى  مىٍيًو ًمٍف إٍعبلى ييٍخشىى عى قىعى كى ًفي غىٍيرًًه إٍف كى ٍنوي ، كى ـي عى  -ةه يىًجبي اٍلكىٍت
ٍكًمًو  الَّ نيًدبى مىا لىـٍ  -كىىيكى فىٍرضي عىٍيفو أىٍك ًفي حي ـي ، كىاً  ٍعبلى بى اإلًٍ جى ًسيمىةن  كى يىكيٍف كى

 ًلمىٍحظيكرو .

تعميقان عمى حديث مسمـ مف طريؽ إكماؿ المعمـ فى اٍلقىاًضي ًعيىاض  قاؿ
اًمًت أىنَّوي قىاؿى  نىاًبًحىّْ عىٍف عيبىادىة ٍبًف الصَّ مىٍيًو كىىيكى ًفى اٍلمىٍكًت : الصُّ ٍمتي عى دىخى

ـى تىٍبًكى فىكى  لىًئٍف شيفٍّْعتي  فىبىكىٍيتي فىقىاؿى مىٍيبلن ًل المًَّو لىًئًف اٍستيٍشًيٍدتي ألىٍشيىدىفَّ لىؾى كى
لىًئًف اٍستىطىٍعتي ألىنٍ  ًديثو سىًمٍعتيوي ًمٍف  فىعىنَّؾى ألىٍشفىعىفَّ لىؾى كى ثيَـّ قىاؿى كىالمًَّو مىا ًمٍف حى

ًديثا كىاًحدا  رىسيكًؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ دٍَّثتيكيميكهي ًإالَّ حى ٍيره ًإالَّ حى ـٍ ًفيًو خى لىكي
قىٍد أيًحيطى ًبنىٍفًسى  دّْثيكيميكهي اٍليىٍكـى كى سىٍكؼى أيحى مى اهلل عميو سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو ص، كى

ـى المَّوي : يىقيكؿي  كسمـ رَّ مَّدنا رىسيكؿي المًَّو حى مىٍف شىًيدى أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى
مىٍيًو النَّارى  عى
(ُ)  . 

ر ًفيًو كىاٍلًفٍتنىة ًممَّا الى يىٍحتىًمموي عىٍقؿ كيٌؿ   رى ًشيى الضَّ مىى أىنَّوي كىتىـى مىا خى ًفيًو دىًليؿ عى
ديكد الشًَّريعىةكى  دّّ ًمٍف حي ذىًلؾى ًفيمىا لىٍيسى تىٍحتو عىمىؿ ، كىالى ًفيًو حى ًمٍثؿ  اًحد ، كى : كى قىاؿى

ًديث ًبمىا لىٍيسى تىٍحتو عىمىؿ ـٍ كىًثير ًفي تىٍرًؾ اٍلحى ٍنيي ابىة رىًضيى المَّو عى حى  ىىذىا عىٍف الصَّ

                                                           

نَّةى ُُاخرجو مسمـ كتاب االيماف باب(ُ) ؿى اٍلجى ٍيري شىاؾ  ًفيًو دىخى مىٍف لىًقىى المَّوى ًباإًليمىاًف كىىيكى غى
مىى النَّاًر حديث  ـى عى ري حى ما جاء فيمف يمكت  ُٕ، كالترمذل كتاب اإليماف باب ّْ/ُ ُُٓكى

،كابف حباف كما فى ُّٖ/ٔ،كاحمد ِٕٔ/ِ  ِْٖٗكىك يشيد أف ال إلو إال اهلل حديث
االحساف كتاب االيماف ، باب فرض االيماف ،  ذكر البياف بأف الجنة إنما تجب لمف شيد 

مَّى ـى بالرسالة  هلل جؿ كعبل بالكحدانية كقرف ذلؾ بالشيادة لممصطفى صى مَّ سى مىٍيًو كى المَّوي عى
     ُّْ/ ُ َِِحديث
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ُْٔٔ 

كرىة أىٍك الى تىٍحًمموي عي  ري مىى قىاًئمو  قيكؿ اٍلعىامَّة أىكٍ كىالى تىٍدعيك ًإلىٍيًو ضى رَّتيوي عى ًشيىٍت مىضى خي
ًصفيكا  تىٍعًييف قىٍكـ كي مىارىة كى أىٍك سىاًمعو الى ًسيَّمىا مىا يىتىعىمَّؽ ًبأىٍخبىاًر اٍلمينىاًفًقيفى كىاإلًٍ

ـٍ  لىٍعًنًي ًريفى كى ـٌ آخى ذى اؼو غىٍير ميٍستىٍحسىنىة كى ًبأىٍكصى
(ُ). 

 . كرًاٌ انشـٓادج-2
إضاعة  يوألف ف كىك مف الكبائر ، ، كتـ الشيادةالمحـر كمف الكتماف 

ثـ  ىداران لممصالح المشركعة، كىك ظمـ صريح لصاحب الحؽ، كا  لمحقكؽ كا 
 يؤدييا أف عميو بؿ الشيادة، يكتـ أف لممسمـ يجكز ، فبلفي قمب مف يفعمو

 الشيادة تكتمكا كال :فقاؿ  الشيادة كتماف بعدـ تعالى اهلل أمر كقد رأل، كما
قمبو آثـ فإنو يكتميا كمف

(ِ).  
كتـ الشيادة ىك إخفاؤىا : البحر المحيط قاؿ ابك حياف االندلسى فى 
مف معاصي القمب ، ألف الشيادة عمـ قاـ ف باالمتناع مف أدائيا ، كالكتما
كىك مف التعبير بالبعض عف الكؿ : )أال إف  ، بالقمب ، فمذلؾ عمؽ اإلثـ بو

ذا فسدت فسد الجسد كمو أال في الجسد  مضغة إذا صمحت صمح الجسد كمو كا 
سناد الفعؿ إلى الجارحة التي يعمؿ بيا أبمغ كآكد ، أال  (ّ) كىي القمب( . كا 

                                                           

 ( .ِٗٓ/ ُإكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ ) (ُ)
ىػ فى إيقاظ اليمـ شرح ُِِْكانظر كبلـ ابى العباس أحمد بف محمد بف عجيبة ت  

( فقد تكمـ عمى جيؿ مف يجيب عف كؿ ما يسئؿ كمخالفتو ُٖٓ-ُْٖمتف الحكـ )صػ
 لح ، ثـ تكمـ عمى ضرر ذلؾ عمى مف يجيبو.لحاؿ السمؼ الصا

 .ِّٖسكرة البقرة آية  (ِ)
 َْاخرجو مف حديث النٍُّعمىافى ٍبفى بىًشيرو رضى اهلل عنيما : البخارل كتاب االيماف باب  (ّ)

 ==أىٍخذً  َِ، كمسمـ كتاب  المساقاة باب  ُٔ/ُ  ِٓفىٍضًؿ مىًف اٍستىٍبرىأى ًلًديًنًو حديث 
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ُٔٔٓ 

فأسند اإلثـ إلى  ،ككعاه قمبي ،كسمعتو أذني ،ترل أنؾ تقكؿ : أبصرتو عيني
كلئبل يظٌف أف  ، القمب إذ ىك متعمؽ اإلثـ كمكاف اقترافو ، كعنو يترجـ المساف

الكتماف مف اآلثاـ المتعمقة بالمساف فقط ، كأفعاؿ القمكب أعظـ مف أفعاؿ 
سائر الجكارح ، كىي ليا كاألصكؿ التي تتشعب منيا ، لك خشع قمبو 

 اهلل مف عنده شيادة كتـ ممف أظمـ كمف تعالى  اهلل ، كقاؿلخشعت جكارحو
تعممكف  عما بغافؿ اهلل كما

(ُ()ِ) . 
 كرًاٌ -3   
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األصؿ حرمة ًعرض المسمـ كمنع تناكلو كال ييباح إال أما جرح الركاة ف
تناكؿ ركاة الحديث بالجرح كالتعديؿ كبياف أحكاليـ  مف الضركرةك ، لمضركرة

كاألدلة  ذلؾ كقد دلَّت قكاعد الشريعة عمى ، صكنان لمشريعة كحمايةن لمسنة
 .(ّ)الصالح كأقكاليـ  المؤيّْدة لذلؾ كثيرة مف القرآف كالسنة كعمؿ السمؼ

                                                           

بلىًؿ == تىٍرًؾ الشُّبييىاًت حديث اٍلحى فى  ّ، كابك داكد كتاب البيكع  باب  ُٖٔ/ِ  ُْٖٕكى
ما جاء فى ترؾ  ُ، كالترمذل كتاب البيكع باب  ٕٓٓ/ِ  ُّّّاجتناب الشبيات حديث 

اجتناب الشبيات فى  ِ، كالنسائى كتاب البيكع باب  ِّٕ/ُ  ُِْٔالشبيات حديث 
قيكًؼ ًعٍندى الشُّبييىاًت  ُْتىابي اٍلًفتىًف بىابي ، كابف ماجو كً  ِٕٗ/ِ  َْْٕالكسب حديث  اٍلكي

في الحبلؿ بيف كالحراـ بيف  ُ، كالدارمى كتاب البيكع باب ٕٔٓصػ   ُُْٗحديث 
 ( .ُّٗ/  ِ) ُِّٓحديث

 . َُْسكرة البقرة آية (ُ)
 ( .ْٕٔ-ْٕٓ/  ِالبحر المحيط )(ِ)
 . ّٗٔ/  ِكل ( ، تدريب الرا ْٓ/  ُالكفاية في عمـ الركاية ) (ّ)
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ُٔٔٔ 

ـي اٍلكىشٍ فى مقدمة صحيحو : مسمـ  قاؿ نَّمىا أىٍلزىميكا أىٍنفيسىيي كىاًة كىاً  ؼى عىٍف مىعىاًيًب ري
طىًر ًإًذ  نىاًقًمى األىٍخبىاًر كىأىٍفتىٍكا ًبذىًلؾى ًحيفى سيًئميكا ًلمىا ًفيًو ًمٍف عىًظيـً اٍلخى ًديًث كى اٍلحى
األىٍخبىاري ًفى أىٍمًر الدّْيًف ًإنَّمىا تىٍأًتى ًبتىٍحًميؿو أىٍك تىٍحًريـو أىٍك أىٍمرو أىٍك نىٍيىو أىٍك تىٍرًغيبو 

مىى  أىكٍ  ـى عى ٍدًؽ كىاألىمىانىًة ثيَـّ أىٍقدى ٍعًدفو ًلمصّْ تىٍرًىيبو فىًإذىا كىافى الرَّاًكل لىيىا لىٍيسى ًبمى
ًيؿى مىٍعًرفىتىوي كىافى آًثمنا  ـٍ ييبىيٍّْف مىا ًفيًو ًلغىٍيرًًه ًممٍَّف جى لى كىايىًة عىٍنوي مىٍف قىٍد عىرىفىوي كى الرّْ

 .(ُ)... ْـّ اٍلميٍسًمًميفى ًبًفٍعًمًو ذىًلؾى غىاشِّا ًلعىكىا
اًئز:  مسمـ صحيحشرح فى  لالنكك كقاؿ  كىاة جى ٍرحى الرُّ ـٍ أىفَّ جى بىٍؿ كىاًجب ، ًاٍعمى

كرىًة الدَّاًعيىة ًإلىٍيًو ًلًصيىانىًة الشًَّريعىًة اٍلميكىرَّمىًة ، ري لىٍيسى ىيكى ًمفٍ  ًبااًلتّْفىاًؽ ًلمضَّ  كى
رَّمىةً  رىسيكلوبىٍؿ ، اٍلًغيبىًة اٍلميحى ة ًلمًَّو تىعىالىى كى  صمى اهلل عميو كسمـ ًمٍف النًَّصيحى

ـٍ يىٍفعىميكفى ، كىاٍلميٍسًمًميفى  رىع ًمٍنيي ـٍ ،كىأىٍىؿ اٍلكى ءي اأٍلىًئمًَّة كىأىٍخيىاريىي بلى ٍؿ فيضى ـٍ يىزى لى كى
  .(ِ)ذىًلؾى 
دىقىات كىاأٍلى جى كتماف كىأىمَّا   مىى الصَّ نىاء عى نىٍحكىـٍ ٍرح الشُّييكد كىاأٍليمى ٍكقىاؼ كىاأٍلىٍيتىاـ كى

 فيحـر ايضا .
مىى كىأىمَّا جى :مسمـ صحيحشرح فى  لالنكك قاؿ  نىاء عى كىاة كىالشُّييكد كىاأٍليمى ٍرح الرُّ

ـٍ فىيىًجب جى  نىٍحكى دىقىات كىاأٍلىٍكقىاؼ كىاأٍلىٍيتىاـ كى ة ، كىالى يىًحٌؿ الصَّ اجى ـٍ ًعٍند اٍلحى ٍرحي
ـٍ ًإذىا  مىٍيًي ـٍ مىا يىٍقدىح فً السٍَّتر عى لىٍيسى ىىذىا ًمٍف اٍلًغيبىة  ىرىأىل ًمٍنيي ـٍ ، كى أىٍىًميَّتي

رَّمىة ، ة اٍلكىاًجبىة ، كىىىذىا ميٍجمىع اٍلميحى مىٍيًو   بىٍؿ ًمٍف النًَّصيحى  .(ّ)عى

                                                           

(ُ)ُ/ُِ . 
 . ِٔ/ُشرح صحيح مسمـ (ِ)
 . ّٕٖ/  ٖشرح صحيح مسمـ (ّ)
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ُٕٔٔ 

 ٔادلشرتٖ . كرًاٌ انثائع-4
   ليما كجؿ عز اهلل يبارؾ حتى يصدقا كأف يبينا كالمشترل أف البائع عمى 

ٍنوي قىاؿى : قىاؿى رىسيكؿي اهللً  فعف ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو رىًضيى اهللي عى صمى اهلل عميو كسمـ:  حى
تَّى يىتىفىرَّقىا  ـٍ يىتىفىرَّقىا ، أىٍك قىاؿى حى بىيَّنىا بيكًرؾى  -اٍلبىيّْعىاًف ًباٍلًخيىاًر مىا لى دىقىا كى فىًإٍف صى

كىذى  ىلىييمىا فً  ٍف كىتىمىا كى ابىٍيًعًيمىا كىاً  بىا ميًحقىٍت بىرىكىةي بىٍيًعًيمى
(ُ) . 

: فكتماف العيكب فى السمع حراـ، كمف فعؿ ذلؾ فيك متكعد  قاؿ ابف المنذر
 .(ِ) بمحؽ بركة بيعو فى الدنيا كالعذاب األليـ فى اآلخرة

م أٔ حيطيادلشأج دلا خهق اهلل يف سمحٓا اٌكرً-5
َ
ث
َ
 . ٍ ح

كءو كىالى يىًحؿُّ لىييفَّ أىٍف يىٍكتيٍمفى كىاٍلميطىمَّقىاتي   قاؿ تعالى ثىةى قيري يىتىرىبٍَّصفى ًبأىنفيًسًيفَّ ثىبلى
اًمًيفَّ ًإٍف كيفَّ ييٍؤًمفَّ ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخرً  مىؽى المَّوي ًفي أىٍرحى ؽُّ  مىا خى بيعيكلىتيييفَّ أىحى كى

لىيي  ا كى حن اًؿ  لفَّ ًمٍثؿي الَّذً ًبرىدًّْىفَّ ًفي ذىًلؾى ًإٍف أىرىاديكا ًإٍصبلى ًلمرّْجى كًؼ كى مىٍيًيفَّ ًباٍلمىٍعري عى
ًكيـه  ًزيزه حى ةه كىالمَّوي عى مىٍيًيفَّ دىرىجى  . (ّ)  عى

                                                           

ا حديث  ُٗاخرجو البخارل كتاب البيكع باب  (ُ) حى نىصى ـٍ يىٍكتيمىا كى لى   ًُُِٖإذىا بىيَّفى اٍلبىيّْعىاًف كى
ٍدًؽ ًفى اٍلبىٍيًع كىاٍلبىيىاًف حديث ُُ، كمسمـ كتاب البيكع باب ّٖٖ/ِ ،  َٓٔ/ِ  ّّٕٗالصّْ

 ْٗٓ-ّٗٓ/ِ ًُّْٔفى ًخيىاًر اٍلميتىبىاًيعىٍيًف حديث ُٕكأبك داكد كتاب االجارة باب 
 ُُِٗما جاء في البيعيف بالخيار مالـ يتفرقا حديث  ِٔ،كالترمذل كتاب البيكع باب 

ما يجب عمى التجار مف التكقية  ْكقاؿ حديث صحيح،كالنسائى كتاب البيكع باب ّّٖ/ُ
  َِْ/ّ،كأحمد  َّٕ/ِ ْْْٕث في مبايعتيـ حدي

 ( .ُِّ/  ٔشرح صحيح البخارل البف بطاؿ )(ِ)
 . ِِٖسكرة البقرة آية (ّ)
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ُٖٔٔ 

عف الكتماف ما فيو في بعض  ىككجو الني : فتح القديرفى  ىلشككانقاؿ ا
ذىاب حقو ؛ فإذا قالت المرأة : حضت ، كىي  األحكاؿ مف اإلضرار بالزكج كا 

ذا قالت لـ تحض ، كىي قد حاضت ، ذىبت بحقو مف االرتجاعلـ تحض  كا 
ككذلؾ الحمؿ ربما تكتمو لتقطع  ضٌرت بو ،أألزمتو مف النفقة ما لـ يمزمو ، ف
لتكجب عميو النفقة ،كنحك ذلؾ مف المقاصد  حقو مف االرتجاع ،كربما تٌدعيو

 . (ُ) المستمزمة لئلضرار بالزكج

 كرًاٌ انُعًح .-6
إف اهلل يحب عند شرحو لحديث : شرح رياض الصالحيف ف فى قاؿ ابف عثيمي

ثـ ذكر المؤلؼ رحمو اهلل االقتصاد في :  (ِ)أف يرل أثر نعمتو عمى عبده
المباس كأف اإلنساف يقتصد في جميع أحكالو في لباسو كطعامو كشرابو لكف 
ال يجحد النعمة فإف اهلل تعالى يحب أف يرل أثر نعمتو عمى عبده إذا أنعـ 
عمى عبده نعمة فإنو يحب أف يرم أثر ىذه النعمة عميو فإف كانت ماال فإنو 

اهلل عميو بو يحب سبحانو كتعالى أف يرل أثر ىذا الماؿ عمى مف أنعـ 
باإلنفاؽ كالصدقات كالمشاركة في اإلحساف كالثياب الجميمة البلئقة بو كغير 

                                                           

 . ُِٕ/ُفتح القدير (ُ)
ما  ْٓاخرجو الترمذل مف طريؽ عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده كتاب األدب باب (ِ)

كقاؿ : ىذا  ُُٕ/ِ َُّٓجاء إف اهلل تعالى يحب أف يرل أثر نعمتو عمى عبده حديث 
كقاؿ : ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه ، كقاؿ  َُٓ/ْحديث حسف ، كالحاكـ 

، كاكرده االلبانى فى السمسمة  ِٗٗصػ ُِِٔالذىبي : صحيح ، كالطيالسي  حديث
 َّٕ/ِ ُِٔٔالصحيحة حديث 
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ُٔٔٗ 

ذا أنعـ اهلل عمى عبده بعمـ فإنو يحب أف يرل أثر ىذه النعمة عميو  ذلؾ كا 
بالعمؿ بيذا العمـ في العبادة كحسف المعاممة كنشر الدعكة كتعميـ الناس 

أثر ىذه النعمة  اهلل تعالى   افف، كغير ذلؾ ككمما أنعـ اهلل عميؾ نعمة 
 . فإف ىذا مف شكر النعمة (ُ)عميؾ

كأما مف أنعـ اهلل عميو بالماؿ كصار ال يرل عميو أثر النعمة يخرج إلى  
الناس بمباس رث ككأنو أفقر عباد اهلل فيذا في الحقيقة قد جحد نعمة اهلل 

بثياب كمباس  اسكتخرج إلى الن كيؼ ينعـ اهلل عميؾ بالماؿ كالخير، عميو 
ككذلؾ ينعـ اهلل عميؾ بالماؿ ثـ تمسؾ كال تنفؽ ال فيما ، الفقراء أك أقؿ 

اهلل عميؾ بالعمـ فبل يرل  أكجب اهلل عميؾ كال فيما ندب لؾ أف تنفؽ فيو ينعـ
أك حسف معاممة كال بتعميـ   أثر ىذه النعمة عميؾ ال بزيادة عبادة أك خشكع

 .الناس كنشر العمـ 

لنكع مف كتماف النعمة التي ينعـ اهلل بيا عمى العبد كاإلنساف كمما كؿ ىذا ا 
عميو بنعمة فإنو ينبغي أف يظير أثر ىذه النعمة عميو حتى ال يجحد  أنعـ اهلل
 .  (ِ) نعمة اهلل

 

 

                            
                                                           

 ىكذا فى المطبكع كلعميا " فاف اهلل تعالى يحب اف يرل أثر ىذه النعمة عميؾ ". (ُ)
 ( .ُّٖ/ْشرح رياض الصالحيف )(ِ)
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َُٕٔ 

 حـــــــاخلادت
مىى ريؼ "شيذا الحديث الل الدراسةبعد ىذه     اءً  اٍستىًعينيكا عى كىاًئجً  قىضى  اٍلحى

 ىغاية الجيد ففييا بذلت  كالتى ًنٍعمىةو مىٍحسيكده " لًباٍلًكٍتمىاًف فىًإفَّ كيؿَّ ذً 
نما ى ، كلـ يكف مف شأن الكصكؿ إلى الحؽ كالصكاب التساىؿ أك التسرع، كا 

، كترتاح ل، كينشرح صدر ى ، حتى يطمئف قمبل التثبت كالترك  ىكاف دأب
 . وإلى ما كصمت إلي ىنفس

 :النتائج التى تكصمت إلييا فأقكؿ يجدر بى أف أذكر خبلصة ليذا البحث كأىـ

مف طرؽ كثيرة منيا ما  صمى اهلل عميو كسمـالحديث ركل عف النبى  -ُ
 ىك ضعيؼ ضعفان شديدان ، كمنيا ما ىك ضعيؼ ضعفان يسيران .

فطرؽ حديث معاذ كعبد اهلل بف عباس كعمر بف الخطاب كمعاكية      
 عمى كذابيف كمترككيف كضعفاء . مدارىا

 ًفي كرد مىا أىجكد كاما طريؽ حديث بريدة ، فيى أجكد ىذه الركايات ، اك     
فبل يكقؼ عمى  - (1) طىاًىر المقدسى عمى حد كبلـ محمد بف -اٍلبىاب 

حاؿ بعض ركاتيا لعدـ كجكد ترجمة ليـ ، كمثميا ركاية حديث عمى فى 
 عدـ معرفة حاؿ بعض ركاتيا .

سيؿ بف عبد الرحمف كطريؽ حديث أبى ىريرة يعؿ بركاية المجيكؿ      
الرحمف الرازل  عبد بف اك بعدـ متابعة احد لركاية  سيؿ، الجرجانى 

 كغرابة طريقو، فاذا ضمت ىذه الطرؽ الى بعض عضد بعضيا بعضا .
                                                           

 (.ّّٔ-ِّٔ/  ِتخريج أحاديث الكشاؼ ) (ُ)
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ُُٕٔ 

ىذا الحديث ال يقكيو كثرة طرقو فقط بؿ ايضا ما يشيد لو مف القرائف  -ِ
صمى التى تقكيو ، فقد كصى بو القراف ، كىك سنة فعمية  لسيد كلد آدـ 

تطبيؽ عممى ليذا  صمى اهلل عميو كسمـ ، فكؿ حياتواهلل عميو كسمـ
،  -كما ظير مف الشرح فى الباب الثانى  -الحديث فى االمكر الميمة 

الحنيؼ ، فبل يستغنى عف العمؿ بو  ؤيد بالمقاصد العامة لمشرعمكىك 
مسمـ إف أراد السبلمة فى دينو كدنياه ، كال تستغنى عنو األمة فى حربيا 
إف أرادت نصران مؤزران ، كال فى سمميا إف أرادت تقدمان كرقيان كتبكءان 

 لمكانتيا البلئقة بيا كسط االمـ .
ابف معيف كاحمد " بانو مكضكع فذلؾ  احكاـ امامى الجرح كالتعديؿ " -ّ

فقط  كانظر التى تركل عف كذابيف ، فيـ قد  ألجؿ بعض ركايات الحديث
، كف النظر فى بقية طرقو الحديث دبعض االسانيد التى يركل بيا إلى 

 طرقو قبؿ الحكـ عميو .ل ـعدـ جمعيكحكمكا عميو مع 
ىك ما تعامؿ بو ما تعاممت بو مع حكـ ىذيف العالميف عمى ىذا الحديث  -ْ

كبار عمماء السنة المتأخريف مع أحكاـ المتقدميف عمى بعض األحاديث 
ى الزركشك  ىػِّٔت ىعمر بف بدر المكصم بالكضع ، فقد أفتى

حكـ جمع مف المتقدميف عمى كشيخ االسبلـ ابف حجر بأنو  ىػْٕٗت
عمـ  لأحاديث بأنو ال أصؿ ليا ثـ كجد األمر بخبلؼ ذلؾ كفكؽ كؿ ذ

أف يقاؿ إنو يبحث عف ذلؾ كيراجع  ىينبغشيخ االسبلـ انو  كزاد ، عميـ
فإف لـ يكجد عندىـ ما يخالؼ ذلؾ اعتمد ،  مف لو عناية بيذا الشأف

 . حينئذ
يرد بيذا الكبلـ الذل ذكرتو عمى مف تبعيما مف العمماء كابف الجكزل  -ٓ
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ُِٕٔ 

نسكب بأنو فى مكضكعاتو م لابف الجكز كالصغانى ، كيزاد فى الرد عمى 
 ، ككذلؾ الصغانى . الى التساىؿ في الحكـ بالكضع كنحكه

المتف ليس عميو أل عبلمة مف عبلمات المكضكع التى بينيا أىؿ ىذا  -ٔ
 . بل حجة بأنو مكضكعالشأف ، كعميو ف

حكـ عمى  ، فيك أصؿاما حكـ ابى حاتـ عميو بانو منكر ال يعرؼ لو  -ٕ
حديث معاذ مف ركاية سعيد بف سبلـ الضعيؼ الذل انفرد بركايتو ، كلـ 

 يحكـ عمى كؿ طرقو .
ذىب بعض المعاصريف الى تضعيؼ ىذا الحديث اغتراران منيـ بما قيؿ  -ٖ

مف غير فيـ لمدلكالت كبلميـ ، كاشير ىؤالء فيو مف كبلـ السابقيف 
 " إقامة كتابو فى لمؤذفا المعاصريف تضعيفان ليذا الحديث ىك : خالد

"  بالكتماف حكائجكـ قضاء عمى استعينكا حديث ضعؼ عمى البرىاف
،ككتابو مف اكلو "العنكاف" الى آخره يحتاج الى مراجعة كتعديؿ بما 

 يتكافؽ كالقكاعد التى كضعيا عمماء الحديث لمحكـ عمى االحاديث .
اما مف ضعفو ايضان مف المشتغميف بالسنة مف المعاصريف كابى اسحاؽ  -ٗ

كسميماف بف ناصرالعمكاف كد ماىر الحكينى كطارؽ بف عكض اهلل 
ياسيف الفحؿ كغيرىـ ، فقد جانبيـ الصكاب ، كعباراتيـ فى الحكـ عمى 
الحديث بالكضع اك الضعؼ الشديد تحتاج الى مراجعة كاعادة صياغة 

حديث مف تحسيف ، اك عمى االقؿ عند اصرارىـ عمى بما يستحقو ال
القكؿ بضعفو أف يقكلكا : ىناؾ مف ضعؼ ، كىناؾ مف حسف ، كأنا 

 أميؿ الى ضعفو .
شرح الحديث يبدأ ببياف ما جاء فيو مف الحث عمى " الكتماف " كىذا لو  -َُ
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ُّٕٔ 

فقيو ، فأحيانان يككف الكتماف مستحباى كاحيانان يككف كاجبان كاحيانان يككف 
 محرمان .

الحاجات ، ككاف ذلؾ ىدل االنبياء  ما يحسف فيو الكتماف : كتماف -ُُ
ـى السابقيف كالصالحيف ، كىدل خاتميـ  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى فى االمكر صى

 الرضكاف كالتابعكف ليـ الميمة ، كىدل صحابتو عمييـ مف اهلل
 . بإحساف

 كمما يحسف فيو الكتماف ايضاى :      
 ب كالبغض كالسف كالماؿ كالمذىب .كتماف الح .ُ
 كتماف الرقية عف الناس . .ِ
 كتماف الدعاء . .ّ
 الحاؿ .  كمستكرل المركءات ذكل مف يصدر ما كتماف .ْ
كتماف ما بيف العبد كربو مثؿ الفقر كالمرض ، كعدـ الشككل  .ٓ

 إال اليو عز كجؿ .  
 ما يجب فيو الكتماف :  -ُِ

 فى كرد االسرار ، كقدمف االحكاؿ التى يجب فييا الكتماف : كتماف  -
إفشائو الكثير مف اآليات كاألحاديث ، كمنيا اخذ  كعدـ السر كتـ

 صاحبو يحـر عمى كٌؿ مكٌمؼ إفشاء الٌسٌر، حيث أمرالعمماء انو 
 . أك دٌلتو قرينة عمى ضركرة كتمانو، أك كاف مٌما يكتـ عادة ، بكتمو

 أيضان كىى كالتالى : كىناؾ اشياء تدخؿ تحت االسرار كيجب فييا الكتماف     
 كتماف ما يحدث بيف الزكجيف . -ُ
 ار البيكت .أسر  -ِ



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 : إتحاف أهل اإليمان بدراسة حديث
 بِاْلِكْتَماِن" "اْسَتِعيُنوا َعلَى َقَضاِء اْلَحَوائِج

 

ُْٕٔ 

الرجاؿ ،  مف لغيره أك لزكجيا أخرل امرأة محاسف المرأة كصؼ -ّ
 .آخر المرأتو اك لغيرىا مف النساءككصؼ الرجؿ محاسف رجؿ 

 ربُّو . ستره لمف المعاصى كتماف -ْ
 كتماف الطاعات . -ٓ
 اسرار الجيش . -ٔ

العمماء بالذكر كذكركا كتماف االسرار مف صميـ صفاتيـ كىناؾ مف افردىـ      
النو يترتب عمى عدـ حفظيـ لؤلسرار أضرار بالغة كىـ :الممكؾ ، 

 كالمفتكف ، كالمعبركف ، كاالطباء .
كىناؾ مف يؤتمنكف عمى اسرار بحكـ ثقة الناس فييـ اك بحكـ كظائفيـ      

ف ما يطمعكف عميو كما يقكمكف بو مف اعماؿ فيؤالء يجب عمييـ كتما
مف ىذه االسرار كىـ : المستشاركف ، كالمكظفكف كاألجراء كالككبلء 

االجتماعية كغيرىـ بحكـ كظائفيـ  باألبحاث كنحكىـ ، كالمكمفكف
 مطالبكف بكتماف كؿ ما يطمعكف عميو مف اسرار.

 ما يحـر فيو الكتماف : -ُّ
 كتماف العمـ . -ُ
 كتماف الشػيادة .  -ِ
كىاةجى كتماف  -ّ دىقىات كىاأٍلىٍكقىاؼ  ٍرح الرُّ مىى الصَّ نىاء عى كىالشُّييكد كىاأٍليمى

نىٍحكىـٍ   . كىاأٍلىٍيتىاـ كى
 كالمشترل . كتماف البائع -ْ
بىؿ أك حيضم رحميا ىالمرأة لما خمؽ اهلل ف افكتم -ٓ  . ف حى
 كتماف النعمة . -ٔ
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ُٕٔٓ 

إفراد بعًض  التكجو إلىبكقبؿ أف أختـ بحثى أكصى اخكانى مف الباحثيف    
ًديثيان ك حى الكبلـ عميو عقديان أاستيفاء ك  مصنؼو  كاجزءو بالدراسة فى األحاديث 

لما ليذه الدراسات مف اىمية،ال سيما عندما تخفى  أك فقييان أكغير ذلؾ
إحياء  السنف اكعندما يميتيا البعض بفتكل خاطئة فيككف فى ىذه الدراسات

ف كا إذا خفيت كاف إظيارىا كاجبان  فكمعمـك أف السنف مسنل األصؿ  ىنت فكا 
ببلغ ما جاء بو الرسكؿ ىلما ف فسن مَّى المَّو  ذلؾ مف حفظ الشريعة كا  صى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ال سيما الباحثيف فييا  .  كما اكصى مف يتصدل لدراسة السنةعى
مثؿ كتب المتكف ككتب  ، عمى كتب السنة عمكمان  ـدائرة اطبلعي كاكسعاف ي

ليـ  تتضحك المعضبلت تنجمى ليـ  حتى ،كغير ذلؾ  الشركح ككتب الرجاؿ
 كا أمتيـ .يفيدك زماـ البحث  كاممككيالمشكبلت 

ٍسفى اٍلقىٍصًد كىالنّْيًَّة ، كىأىٍف يىٍنفىعى ًبًو مىٍف     كىتىبىوي ، كىأىٍف  راجعوكىاىلمَّوى أىٍسأىؿي حي قىرىأىهي كى كى
َـّ النٍَّفعً  ا رىٍحمىًتوً  يىٍجعىمىوي عى مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره . كىاٍلبىرىكىًة ًبفىٍضًمًو كى  إنَّوي عى

ٔصهٗ  اهلل ٔسهى ٔتاسك عهٗ سيذَا حمًذ ٔعهٗ آنّ ٔصحثّ 
 .أمجعني 
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ُٕٔٔ 

 فٓشط ادلصادس ٔادلشاجع
 القرآف الكريـ جؿ مف أنزلو .  -ُ
محمد  ىمدكتكر عمل اهلل عنو شخصيتو كعصرهى الصديؽ رض أبكبكر -ِ

 ـ .ََُِىػ ُِِْى الصَّبلَّب
أحمد بف عمرك بف الضحاؾ أبك بكر  ى البف ابى عاصـاآلحاد كالمثان -ّ

دار  ط  ؽ : د. باسـ فيصؿ أحمد الجكابرةيحقىػ تِٕٖ ى تالشيبان
 .ُُٗٗ – ُُُْالطبعة : األكلى ،  الرياض –الراية 

محمد بف عبد الباقي  البى بكر أحاديث الشيكخ الثقات )المشيخة الكبرل( -ْ
ػ ىّٓٓ ت، المعركؼ بقاضي الماًرٍستاف ى بف محمد األنصارم الكعب

دار عالـ الفكائد الطبعة  ى ، طؽ: الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكنيحقت
 . ىػ ُِِْاألكلى 

ؽ شعيب يحقىػ تّٕٗت بف بمبافالصحيح ابف حباف االحساف بترتيب  -ٓ
 .ُّٗٗ – ُُْْالثانية  الطبعة بيركت –مؤسسة الرسالة ط  األرنؤكط

 ىػُٖٓى تمحمد عبد الحؽ اإلشبيم ىبأل األحكاـ الشرعية الكبرل -ٔ
الطبعة  الرياض -مكتبة الرشد ط  أبكعبد اهلل حسيف بف عكاشة: ؽيحقت

 . ـََُِ -ىػ ُِِْاألكلى
دار  ىػ طَٓٓى ت حامد محمد بف محمد الغزال ىبأل إحياء عمـك الديف -ٕ

 . بيركت –االمعرفة 
 ىػ َّْى ت أحمد بف عبد اهلل األصبيانأصبياف ألبى نعيـ  أخبار -ٖ

ىػ َُُْتحقيؽ سيد كسركل حسف ط دار الكتب العممية  ، االكلى
 ـ .َُٗٗ
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ُٕٕٔ 

مَّدي ٍبفي  ىشىٍمس الدّْيًف أىبي كالمنح المرعية ل اآلداب الشرعية -ٗ ٍبًد المًَّو ميحى عى
ٍنبىًميُّ  ٍقًدًسيُّ اٍلحى  تب .ىػ ط عالـ الكّٕٔت  ميٍفًمحو اٍلمى

 محمد بف الحسيف بف محمد بفى عبد الرحمف السمم ىبأل آداب الصحبة -َُ
دار الصحابة  ط السيد ىفتح لتحقيؽ مجدىػ  ُِْل ت مكسى االزد

 . َُٗٗ – َُُْالطبعة األكلى  مصر –طنطا  -لمتراث 
ت  حبيب محمد بف  بف ىعمل الحسف الماكرد ىبألأدب الدنيا كالديف  -ُُ

 ىػ .ُّٔٗ ىػ ط دار مكتبة الحياةَْٓ
محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة  البى عبد اهلل األدب المفرد -ُِ

دار البشائر  ط ؽ : محمد فؤاد عبدالباقييحقت ىػِٔٓ ل تالبخار 
 . ُٖٗٗ – َُْٗالطبعة الثالثة  بيركت –اإلسبلمية 

يعمى الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد  ىبأل معرفة عمماء الحديث ىاإلرشاد ف -ُّ
مكتبة الرشد  ط تحقيؽ د. محمد سعيد عمر إدريسىػ ْْٔ ى تالخميم

 . َُْٗالطبعة األكلى  الرياض –
 ضمف المكتبة الشاممة . - ِ -،  -ُ-أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث  -ُْ
ؽ : يكسؽ بف محمد يحقت ىػ ّٖٕ ت أحمد الحاكـ ىبأل األسامي كالكنى -ُٓ

 . ـ ُْٗٗالطبعة األكلى  دار الغرباء األثرية بالمدينةط  الدخيؿ
دار  –ىػ  ط ّْٔاالستيعاب فى معرفة األصحاب البف عبد البر ت  -ُٔ

 ـ . ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبيركت ، الطبعة األكلى  –الجيؿ 
بف محمد بف  ىعمأسد الغابة فى معرفة الصحابة لعز الديف ابف األثير  -ُٕ

 –ىػ ط الشعب َّٔل ت الجزر  ىعبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيبان
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ُٕٖٔ 

راىيـ البنا ،محمد أحمد عاشكر ،محمكد عبد القاىرة ،تحقيؽ محمد إب
 الكىاب فايد .

 . بف عبداهلل بف محمد الجبير ىيانل اسرار المرضى -ُٖ
 ىشياب الديف أحمد بف عم شيخ االسبلـاإلصابة فى تمييز الصحابة ل -ُٗ

، كبذيمو كتاب االستيعاب فى معرفة ىػ  ِٖٓتى بف حجر العسقبلن
القاىرة ، الطبعة  –ت األزىرية األصحاب البف عبد البر ط مكتبة الكميا
 األكلى ، تحقيؽ د/ طو محمد الزينى .

تحقيؽ  ىػِّٕ ى تبكر محمد بف جعفر الخرائط ىبالقمكب أل اعتبلؿ -َِ
ىػ ُُِْمكة المكرمة الثانية  -حمدل الدمرداش ط نزار مصطفى الباز 

 ـ .َََِ
 ى تالدمشق ىالزركم ىخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمل األعبلـ -ُِ

أيار/ مايك  -الطبعة الخامسة عشر دار العمـ لممبلييف ط ىػُّٔٗ
 . ـ ََِِ

 شمس الديف أبك عبد اهلل بف القيـال إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف -ِِ
تحقيؽ   ىػُٕٓى تبكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشق ىمحمد بف أب

 . ُّٕٗبيركت  -دار الجيؿ  ط : طو عبد الرءكؼ سعد
بف  ىالعباس أحمد بف محمد بف عم ىبأل ث النكاحاإلفصاح عف أحادي -ِّ

دار  ط تحقيؽ : محمد شككر أمرير الميادينيىػ ّٕٗى ت حجر الييتم
 . َُْٔعماف الطبعة األكلى  -عمار 
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ُٕٔٗ 

يحيى بف )ىيبىٍيرىة بف( محمد بف ىبيرة ل اإلفصاح عف معاني الصحاح -ِْ
ار د ط ؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمديحقت ىػَٔٓتالذىمي الشيبانٌي،  

 ىػُُْٕ الكطف
االسماء كالكنى  ىاالكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ ف -ِٓ

 بف جعفر ىعمي بف ىبة اهلل بف عم أبك نصر بف ماككالال كاالنساب
 . القاىرة –دار الكتاب االسبلمي الفارؽ الحديثة  ىػ طْٕٖت

ٍعًمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ  -ِٔ عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف ل ًإكمىاؿي المي
 ؽ: الدكتكر يٍحيىى ًإٍسمىاًعيؿيحقت ىػْْٓتاليحصبي السبتي، أبك الفضؿ 

 ُُْٗالطبعة: األكلى،  دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر ط
 ـ ُٖٗٗ -ىػ 

محمد عبداهلل بف  ىأبى الشيخ األصبيان ىبل ألالحديث النبك  ىاألمثاؿ ف -ِٕ
عبدالحميد  ىالعم عبد تحقيؽ د.  ىػ ّٗٔ تمحمد بف جعفر بف حياف 

 . ُٕٖٗالثانية ، اليند  لبكمبا -الدار السمفية  ط  حامد
 بف العمرانى محمد بف عمى بف محمدال تاريخ الخمفاء ىاإلنباء ف -ِٖ

 القاىرة –دار اآلفاؽ العربية  ط ىػ تحقيؽ : قاسـ السامرائىَٖٓت
 . ََُِ/  ُُِْة األكلى الطبع

ىػ تحقيؽ ِٕٗانساب االشراؼ لمببلذرل احمد بف يحيى بف جابر ت  -ِٗ
ىػ ُُْٕبيركت االكلى  –سييؿ زكار كرياض الزركمى ط دار الفكر 

 ـ .ُٔٗٗ
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َُٖٔ 

ى السمعان ىسعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميم ىبأل األنساب -َّ
 –تقديـ كتعميؽ عبد اهلل عمر الباركدل ط دار الجناف  ىػ ِٔٓت 

 ـ . ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖبيركت ، الطبعة األكلى 
الفضؿ محمد  ىبأل الخط المتماثمة في النقط كالضبط ىف األنساب المتفقة -ُّ

ىػ ط ليدف بريؿ  َٕٓى ت، المعركؼ بابف القيسرانالمقدسى  بف طاىر
 ـ .ُٖٓٔىػ ُِِٖ

محيي السنة الحسيف بف مسعكد ل المختار األنكار في شمائؿ النبي -ِّ
ػ  دار الضياء ط الشيخ إبراىيـ اليعقكبي يؽحقت ىػ ُٔٓ ل تالبغك 

 . ـُٖٗٗ-ىػ َُْٗبيركت 
ط دار البشير  ىػِّٖل ت أحمد الحسف بف عبد اهلل العسكر  ىبأل األكائؿ -ّّ

 ىػ .َُْٖطنطا االكلى  –
 لد بف الميدالعباس أحمد بف محم ىبأل إيقاظ اليمـ شرح متف الحكـ -ّْ

ىػ تقديـ كمراجعة محمد ُِِْى ت الصكف ىالفاس ىبف عجيبة الحسن
 القاىرة . -احمد حسب اهلل ط دار المعارؼ

اإليماف عمى رسـ االتفاؽ كالتفرد ألبى عبد اهلل محمد بف اسحاؽ بف  -ّٓ
بيركت ، الطبعة  –ىػ ط مؤسسة الرسالة ّٓٗمنده االصبيانى ت 

 حقيؽ د/ عمى ناصر الفقييى .ـ ، ت ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕالثالثة 
بكر محمد بف أبي إسحاؽ  ىبأل األخبار ىبحر الفكائد المشيكر بمعان -ّٔ

ؽ محمد حسف يحقت ىػّْٖتل البخار  لإبراىيـ بف يعقكب الكبلباذ
 -دار الكتب العممية ل ط أحمد فريد المزيد -محمد حسف إسماعيؿ 
 . ـُٗٗٗ -ىػ َُِْبيركت الطبعة األكلى 
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ُُٖٔ 

أثير الديف محمد بف يكسؼ بف عمى ى حياف األندلس ىبألالبحر المحيط  -ّٕ
دار الفكر ىػ ط ْٕٓت الجيانى  ىاألندلس ىبف يكسؼ ابف حياف الغرناط

 . ىػ َُِْ بيركت -
عبد اهلل محمد بف عمي بف األزرؽ ى بألبدائع السمؾ في طبائع الممؾ  -ّٖ

تحقيؽ د عمى سامى النشار ، الناشر : كزارة  ىػ ٖٔٗاألندلسي ت 
 .العراؽ االكلى  –بلـ االع

 ىالدمشق ىالفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرش ىبأل البداية كالنياية -ّٗ
الطبعة االكلى ى دار إحياء التراث العرب ل طعمي شير  تحقيؽ ىػْٕٕ ت

 . ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ
بف  ىمحمد بف عمالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع لمشككانى  -َْ

 بيركت . –ط دار المعرفة  ىػ َُِٓت  محمد بف عبد اهلل
عمر بف احمد بف  كماؿ الديف ابف العديـل بغية الطمب في تاريخ حمب -ُْ

 ىػ تحقيؽ د سييؿ زكار ط دار الفكر .َٔٔىبة اهلل بف جرادة العقيمى ت
محٌمد بف محٌمد بف عبد الرزٌاؽ ل تاج العركس مف جكاىر القامكس -ِْ

دار  ط ىػَُِٓ ل تبمرتضى،الزَّبيدالحسيني، أبك الفيض، الممٌقب 
 . اليداية

زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف  ىبأل (لتاريخ ابف معيف )ركاية الدكر   -ّْ
 ىػِّّ ل تزياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء، البغداد

حياء التراث  ط ؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼيحقت مركز البحث العممي كا 
 . ُٕٗٗ – ُّٗٗعة: األكلى، الطب مكة المكرمة -اإلسبلمي 
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ُِٖٔ 

عبد الرحمف بف عمرك بف عبد اهلل بف ى لزرعة الدمشق ىتاريخ أب  -ْْ
ركاية: أبي الميمكف بف   ىػ(ُِٖتزرعة الدمشقي  كصفكاف النصرم أب

دراسة كتحقيؽ: شكر اهلل نعمة اهلل القكجاني )أصؿ الكتاب رسالة  راشد
 دمشؽ -عربية مجمع المغة ال طبغداد(  -ماجستير بكمية اآلداب 

عبداهلل محمد بف أحمد  ىبأل تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ -ْٓ
دار ل ط تحقيؽ: د عمر عبد السبلـ تدمر ػ ىْٖٕ الذىبى تبف عثماف 
 . ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ األكلى بيركت الطبعة –ى الكتاب العرب

 ط ىػ َُّ ت لجعفر محمد بف جرير الطبر  ىبأل تاريخ األمـ كالممكؾ -ْٔ
 . ىػ َُْٕالطبعة األكلى  بيركت –دار الكتب العممية 

ىػ ّْٔتبف ثابت  ىبكر أحمد بف عم ىأب لمخطيب البغدادل تاريخ بغداد -ْٕ
 . بيركت –دار الكتب العممية ط 

 ىالقرش ىحمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيم القاسـ ىبأل تاريخ جرجاف -ْٖ
 –لـ الكتب عاط  تحقيؽ د. محمد عبد المعيد خاف  ىػِْٕى تالجرجان
 . ُُٖٗ – َُُْالطبعة الثالثة  بيركت

تحقيؽ : محمكد ابراىيـ ل محمد بف إسماعيؿ البخار ل التاريخ الصغير -ْٗ
 لبناف -دار المعرفة بيركت  ط فيرس أحاديثو : يكسؼ المرعشي زايد

محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة  التاريخ الكبير البى عبد اهلل -َٓ
 بيركت . –ط دار الكتب العممية  ىػِٔٓ ل تالبخار 

تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف حميا مف االماثؿ أك اجتاز  -ُٓ
بف الحسف بف  ىعم أبك القاسـ بف عساكرال بنكاحييا مف كاردييا كأىميا
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ُّٖٔ 

بيركت الطبعة األكلى  –ىػ ط دار إحياء التراث العربى ُٕٓت ىبة اهلل 
 ـ . ََُِ -ىػ  ُُِْ

ط  ىػُّّٗى تمحمد الطاىر بف عاشكر التكنسلكير التحرير كالتن -ِٓ
 . ـَََِىػ/َُِْ بيركت الطبعة األكلى -ىمؤسسة التاريخ العرب

أبك العبل محمد عبد  لممباركفكر ل لبشرح جامع الترمذ لتحفة األحكذ -ّٓ
 بيركت. –ىػ ط دار الكتب العممية ُّّٓتالرحمف بف عبد الرحيـ 

شمس الديف أبك  لمسخاك ل  الشريفةالتحفة المطيفة في تاريخ المدينة  -ْٓ
الكتب العمميو، بيركت  ط دار  ىػَِٗ ت الخير محمد بف عبد الرحمف

 . ـُّٗٗىػ/ُُْْالطبعة: االكلى 
جماؿ ل لتخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في تفسير الكشاؼ لمزمخشر  -ٓٓ

ؽ  عبد يحق، ت ىػِٕٔ تمحمد عبد اهلل بف يكسؼ الزيمعي  ىالديف أب
األكلى   ، الرياض –دار ابف خزيمة  ط الرحمف السعد اهلل بف عبد

 . ىػُُْْ
 بكر ىعبد الرحمف بف أب ىمسيكطل لشرح تقريب النكاك  ىف لدريب الراك ت -ٔٓ

مكتبة الرياض الحديثة  ط تحقيؽ : عبد الكىاب عبد المطيؼىػ ُُٗت 
 . الرياض –

بف  عبد الكريـى القزكين ىالقاسـ الرافع ىبأل التدكيف في أخبار قزكيف -ٕٓ
دار ل ط ؽ:عزيز اهلل العطارديحقت ىػِّٔ تمحمد بف عبد الكريـ، 

  ـُٕٖٗ-ىػَُْٖالكتب العممية 
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ُْٖٔ 

ػ ى ْٖٕ الذىبى تعبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف  ىبأل تذكرة الحفاظ -ٖٓ
الطبعة األكلى  دار الكتب العممية بيركت ط دراسة كتحقيؽ: زكريا عميرات

 . ـُٖٗٗ -ىػُُْٗ
ى ت بف حمدكف محمد بف الحسف بف محمد بف عمال التذكرة الحمدكنية -ٗٓ

  ىػ .ُُْٕبيركت االكلى  –ػ ط دار صادر ى ِٔٓ
ىػ ط دار  ٖٔٗتذكرة المكضكعات لمحمد بف عمى الصديقى الفتنى ت  -َٔ

 بيركت . –إحياء التراث العربى 
الفضؿ أحمد بف عمي بف  ىبأل تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة -ُٔ

تحقيؽ : د. إكراـ اهلل  ىػِٖٓت  ىف حجر العسقبلنمحمد بف أحمد ب
 . الطبعة األكلى بيركت -: دار الكتاب العربي  ط  إمداد الحؽ

 ىالفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرش ىبأل تفسير القرآف العظيـ -ِٔ
دار طيبة ط  بف محمد سبلمة ىؽ : ساميحقتىػ ْٕٕت  ىالدمشق

 . ـ ُٗٗٗ - ىػَُِْالطبعة الثانية  لمنشر كالتكزيع
كعف  صمى اهلل عميو كسمـتفسير القرآف العظيـ مسندان عف رسكؿ اهلل  -ّٔ

تحقيؽ ىػ  ِّٕالصحابة كالتابعيف لعبد الرحمف بف أبى حاتـ الرازل ت 
 . صيدا –المكتبة العصرية  ط : أسعد محمد الطيب

ط دار   ىػُُِْ ت محمد بف صالح بف محمد العثيميفتفسير القرآف ل -ْٔ
 ىػ .ُِّْالسعكدية االكلى  –ابف الجكزل 

الييئة المصرية  ط ىػُّْٓ ترضا  ىحمد رشيد بف عملم تفسير المنار -ٓٔ
 . ـ َُٗٗالعامة لمكتاب 
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ُٖٔٓ 

شركة مكتبة ط  ىػُُّٕت حمد مصطفى المراغىى ألتفسير المراغ -ٔٔ
 . كأكالده بمصر ىكمطبعة مصطفى البابى الحمب

الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  ىبأل تقريب التيذيب  -ٕٔ
 سكريا –: دار الرشيد ، ط  ؽ: محمد عكامةيحقت ىػِٖٓت  ىالعسقبلن
 .ُٖٔٗ - َُْٔاألكلى،  الطبعة

شياب  شيخ االسبلـل الكبير ىتمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع -ٖٔ
دار الكتب  ط ىػ  ِٖٓتى بف حجر العسقبلن ىالديف أحمد بف عم

 . ـُٖٗٗىػ ُُْٗالطبعة األكلى  العممية
بى الفرج عبدالرحمف أل تمقيح فيـك أىؿ األثر في عيكف التاريخ كالسير -ٗٔ

 - األرقـ ىشركة دار األرقـ بف أب ىػ ط ٕٗٓل تبف عمى بف الجكز 
 . ُٕٗٗبيركت 

يكسؼ بف عبد  عمر ىبالتمييد لما فى المكطأ مف المعانى كاألسانيد أل -َٕ
ىػ الطبعة ّْٔت  ىالمالك ىالقرطب لالنمر اهلل بف محمد بف عبد البر 

 ـ  ُِٖٗ -ىػ  َُِْالثانية 
قىعى ًمفى النَّظىًر فى كيتيًب األىمىاًجدً  -ُٕ اؽ  ىبألى  تىٍنًبيوي اليىاًجٍد إلىى مىا كى ًإٍسحى

كٍيًني   ط المحجة .الحي
بف عرٌاؽ ال عف األحاديث الشنيعة المكضكعة تنزيو الشريعة المرفكعة -ِٕ

ت بف عمي بف عبد الرحمف  عمي بف محمد الحسفك با نكر الديف ىالكنان
دار الكتب  ل طؽ عبد اهلل بف محمد بف الصديؽ الغمار يحقتىػ  ّٔٗ
 . ُُٖٗالطبعة الثانية  العممية
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ُٖٔٔ 

 ىعمرك بف بحر بف محبكب الكنان أبك عثمافلمجاحظ  تيذيب األخبلؽ -ّٕ
 ـ .َُٗٗىػ َُُْطنطا  –ط دار الصحابة  ىػ ِٓٓ ت ىالميث

 ىيكسؼ بف الزكل الحجاج المز  ىبأل الكماؿ فى أسماء الرجاؿتيذيب  -ْٕ
ىػ تحقيؽ د/ بشار عكاد معركؼ ط مؤسسة ِْٕ تعبدالرحمف بف 

 ـ .ُِٗٗ -ىػ  ُُّْبيركت ، الطبعة الخامسة  –الرسالة 
بف حجر  ىشياب الديف أحمد بف عم شيخ االسبلـل تيذيب التيذيب -ٕٓ

الطبعة  النشر كالتكزيعدار الفكر لمطباعة ك ط ىػ  ِٖٓتى العسقبلن
 . ـ ُْٖٗ -ىػ  َُْْاالكلى 

بف ال تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ -ٕٔ
 ناصر الديف شمس الديف محمد بف عبد اهلل بف محمد القيسي الدمشقي

 -مؤسسة الرسالة ى ط تحقيؽ : محمد نعيـ العرقسكسىػ  ِْٖت
 . ـُّٗٗ الطبعة األكلى، بيركت 

ل زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ المناك ل التيسير بشرح الجامع الصغير -ٕٕ
ىػ َُْٖ الثالثة الرياض الطبعة - ىمكتبة اإلماـ الشافعط  ىػَُُّت
 . ـُٖٖٗ -

تحقيؽ :  محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستيل الثقات -ٖٕ
 - ُّٓٗالطبعة األكلى ،  دار الفكر ط  السيد شرؼ الديف أحمد

ُٕٗٓ 
الفداء زيف الديف قاسـ بف  ىبألالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة  -ٕٗ

دراسة كتحقيؽ: شادم بف محمد بف سالـ ،  ىػٕٖٗتقيٍطميٍكبىغىا الحنفي 
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ُٖٕٔ 

مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث  ،ط آؿ نعماف
 ـ َُُِ -ىػ  ُِّْالطبعة: األكلى، ،  كالترجمة صنعاء، اليمف

 تحقيؽىػ  َُّجامع البياف عف تأكيؿ آل القرآف البف جرير الطبرل ت -َٖ
 -ىػ  َُِْالطبعة األكلى  مؤسسة الرسالة ط أحمد محمد شاكر

 .  ـ َََِ
 الجامع فى العمؿ كالفكائد د ماىر ياسيف الفحؿ ط دار ابف الجكزل . -ُٖ
ىػ ط  ِٕٗالجامع الكبير " كىك سنف الترمذل " ألبى عيسى الترمذل ت -ِٖ

 ىػ . ُُِْة المكنز االسبلمى القاىرة جمعي
ط جمعية  ىػُِٔالجامع الصحيح البى الحسيف مسمـ بف الحجاج ت  -ّٖ

 ىػ .ُُِْالقاىرة  –المكنز االسبلمى 
ىػ  ْٕٕجامع المسانيد كالسنف اليادل ألقـك سنف لمحافظ ابف كثير ت  -ْٖ

ـ ،  ُْٗٗ-ىػ  ُُْٓبيركت ، الطبعة األكلى  –ط دار الكتب العممية 
 تحقيؽ د/ عبد المعطى أميف قمعجى .

كسننو كأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف امكر رسكؿ اهلل  -ٖٓ
القاىرة  –ط جمعية المكنز االسبلمى ىػ ِٔٓت البى عبد اهلل البخارل 

 ىػ .ُُِْ
 .ر الكتب العمميةىػ ط دإِّرازل تالجرح كالتعديؿ البف أبى حاتـ ال -ٖٔ
الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف ل ىبلؿ العسكر  ىبأل جميرة األمثاؿ -ٕٖ

كعبد المجيد  ،تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ىػ ّٓٗبعد ت  سعيد
 . ُٖٖٗدار الفكر الطبعة الثانية  ط قطامش
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ُٖٖٔ 

الحديث المنكر عند االماـ ابى حاتـ الرازل دراسة تطبيقية مف خبلؿ  -ٖٖ
بنو لمباحثيف : قاسـ محمد غناـ ، احمد عبد اهلل احمد . كتاب العمؿ ال

 المجمد العاشر العدد االكؿ . ََِِمجمة الجامعة االسبلمية 
جبلؿ الديف  عبد  لمسيكطى حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة -ٖٗ

دار ط  ؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـيحقت ىػُُٗ ت الرحمف بف أبي بكر
الطبعة  مصر –الحمبي كشركاه  ىى البابعيس -إحياء الكتب العربية 

 . ـ ُٕٔٗ -ىػ  ُّٕٖاألكلى 
 لعبد الرحمف محمد بف الحسيف بف مكسى األزد ىبأل حقائؽ التفسير -َٗ

بيركت -دار الكتب العممية ط  تحقيؽ : سيد عمراف ىػُِْ ى تالسمم
 . ـََُِ -ىػ ُِْ

ى األصبيانأحمد بف عبد اهلل حمية األكلياء كطبقات األصفياء ألبى نعيـ  -ُٗ
 ىػ .َُْٓالطبعة الرابعة  بيركت –دار الكتاب العربي ط  ىػ َّْت 

مًَّد  ىبألى  الحنائيات )فكائد أبي القاسـ الحنائي( -ِٗ القىاًسـً الحيسىٍيفي بفي ميحى
، الًحنَّاًئي  ؽ: خالد رزؽ يحقت تخريج: النخشبي ىػْٗٓ تالدّْمىٍشًقيُّ
 -ىػ  ُِْٖاألكلى،  الطبعة: أضكاء السمؼ ط محمد جبر أبك النجا

 . ـ ََِٕ
شياب الديف أحمد بف  شيخ االسبلـل الدراية في تخريج أحاديث اليداية -ّٗ

ؽ : السيد عبد اهلل ىاشـ يحقت ىػ  ِٖٓتى بف حجر العسقبلن ىعم
 . بيركت –دار المعرفة  ى  طالمدن ىاليمان
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ُٖٔٗ 

بكر ت  ىعبد الرحمف بف أبى مسيكطل الدر المنثكر في التفسير بالماثكر -ْٗ
ىػ ػ ُِْْ  مصر –دار ىجر  ، ط ىػ تحقيؽ مركز ىجر لمبحكثُُٗ

 .ـ ََِّ
ؽ : يحقىػ تَّٔت سميماف بف أحمد  ىالقاسـ الطبران ىبألالدعاء  -ٓٗ

الطبعة األكلى  دار الكتب العممية ط  مصطفى عبد القادر عطا
  .ىػُُّْ

أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  ىبكر البييق ىبأل دالئؿ النبكة -ٔٗ
دار الكتب العممية ػ كدار  ط عبد المعطى قمعجى تحقيؽ د ىػْٖٓت

 . ـ ُٖٖٗىػ /  َُْٖالطبعة األكلى  الرياف لمتراث
 ّٖٓت  محمكد بف عمر بف أحمد لالقاسـ الزمخشر  ىبأل ربيع األبرار -ٕٗ

 ىػ .ُُِْبيركت االكلى  –ػ ط مؤسسة االعممى ى
ى نبكر أحمد بف عمي بف منجكيو األصبيا ىبأل رجاؿ صحيح مسمـ -ٖٗ

 ىػَُْٕ بيركت -دار المعرفة  ى طتحقيؽ عبد اهلل الميثىػ ِْٖت
الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة لمحمد بف جعفر  -ٗٗ

 ـُٖٔٗ - ػىَُْٔ بيركت دار البشائر اإلسبلمية الكتانى ط
ـى  -ََُ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى  بيركت . -ط دار عمار  سعيد حكللالرسكؿ صى
 . رميتو عبد الحميدل الشرعية دراسة تحميميةالرقية  -َُُ
عبد الرحمف بف عبد اهلل بف ل الركض األنؼ في شرح غريب السير -َُِ

احياء دار ط تحقيؽ عبد الرحمف الككيؿ،  ىػ ُٖٓى تأحمد السييم
 ىػ .ُُِْبيركت االكلى  –التراث 
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َُٔٗ 

ى حاتـ محمد بف حباف البست ىبأل ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء -َُّ
دار الكتب العممية ط  الديف عبد الحميد ىتحقيؽ محمد محىػ  ّْٓت
 . ُٕٕٗ – ُّٕٗبيركت ،  -

 شمس الديف أبك عبد اهلل بف القيـال ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف -َُْ
بيركت   -دار الكتب العممية  ط  ىػ ُٕٓى ت بكرالدمشق ىمحمد بف أب

ُُِْ – ُِٗٗ . 
أحمد بف محمد  العباس شياب الديف أبكلالزكاجر عف اقتراؼ الكبائر  -َُٓ

ىػ َُْٕىػ ط دار الفكر االكلى ْٕٗى ت الييتم ىبف حجر المك
 ـ .  ُٕٖٗ

ط  ىػَُِْى تمحمد ناصر الديف األلبانسمسمة األحاديث الصحيحة ل -َُٔ
 ـ ُٖٓٗ -ىػ ُُْٓالرياض –المكتب اإلسبلمى ،ط مكتبة المعارؼ 

محمد ل األمة ىسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ ف -َُٕ
الطبعة  الرياض-دار المعارؼط  ىػَُِْى تناصر الديف األلبان

 . ـُِٗٗ  -ىػُُِْ األكلى
ىػ ط ِٕٓت سميماف بف األشعث سنف أبى داكد ألبى داكد السجستانى -َُٖ

 ىػ .ُُِْجمعية المكنز االسبلمى القاىرة 
ىػ ، ط ِّٕسنف ابف ماجو البى عبد اهلل محمد بف يزيد القزكينى ت -َُٗ

 ىػ .ُُِْز االسبلمى القاىرة جمعية المكن
ط ىػ ّٖٓالدار قطنى تالحسف عمي بف عمر  ىبى ألقطن سنف الدار -َُُ

 . مؤسسة الرسالة
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ُُٔٗ 

 ىػِٓٓسنف الدارمى ألبى محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمى ت -ُُُ
 –دار الكتاب العربي ى ط ، خالد السبع العمم ىفكاز أحمد زمرل :تحقيؽ
 .ىػ َُْٕالطبعة األكلى  ،  بيركت

ى ت عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائ ىبالسنف الكبرل أل -ُُِ
 مؤسسة الرسالةط  ىتحقيؽ حسف عبد المينعـ حسف شمبىػ َّّ

،  ىػْٖٓأحمد بف الحسيف بف عمي ت ىبكر البييق ىبالسنف الكبرل أل -ُُّ
ىػ ط  ْٕٓكفى ذيمو الجكىر النقى لمعبلمة عبلء الديف الماردينى ت 

 اليند ببمدة حيدر آباد ىالنظامية الكائنة فمجمس دائرة المعارؼ 
 . ىػ ُّْْالطبعة األكلى 

الذىبى عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف  ىبسير أعبلـ النببلء أل -ُُْ
أشرؼ عمى تحقيؽ الكتاب كخرج أحاديثو شعيب األرناؤكط ط  ػىْٖٕت

 ـ .ُّٗٗ -ىػ ُُّْبيركت، الطبعة التاسعة  –مؤسسة الرسالة 
أبك محمد عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب ت  بف ىشاـالسيرة النبكية ال -ُُٓ

الطبعة  بيركت –دار الجيؿ  ط ؽ : طو عبد الرءكؼ سعديحقت ىػُِّ
 . ىػ ُُُْاألكلى 

السبلـ ت  عبد بف كصالح االقكاؿ كاالفعاؿ لمعز شجرة المعارؼ كاألحكاؿ -ُُٔ
 ط دار الكتب العممية . ىػ َٔٔ

بف  ىعبد الحى الحنبم البف العماد شذرات الذىب في أخبار مف ذىب -ُُٕ
تحقيؽ عبد القادر األرنؤكط،  ىػَُٖٗ ت لأحمد بف محمد العكر 

 . ىػَُْٔدمشؽ  -بف كثيرادار  ط محمكد األرناؤكط
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ُِٔٗ 

ىػ ،  ُٔٓشرح السنة ألبى محمد الحسيف بف مسعكد البغكل ت  -ُُٖ
تحقيؽ شعيب األرناؤكط كمحمد زىير الشاكيش ، ط المكتب اإلسبلمى 

 . عة الثانيةالطببيركت ، دمشؽ  –
بف خمؼ بف عبد  ىأبك الحسف عم شرح صحيح البخارل البف بطاؿ -ُُٗ

مكتبة الرشد  ط ىػ تحقيؽ : أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ْْٗت  الممؾ
 . ـََِّ -ىػ ُِّْ الرياض الطبعة الثانية -

 ت محمد بف صالح بف محمد العثيميفل شرح رياض الصالحيف -َُِ
 . ىػُِْٔالرياض  –ط دار الكطف  ىػُُِْ

أحمد بف محمد بف سبلمة  شرح مشكؿ اآلثار ألبى جعفر الطحاكل -ُُِ
 –تحقيؽ شعيب األرناؤكط ط مؤسسة الرسالة   ىػُِّ ت لالمصر 

 ـ .  ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓبيركت الطبعة األكلى 
ط مطبعة األنكار  ىػُِّ الطحاكل ت شرح معانى اآلثار ألبى جعفر -ُِِ

 المحمدية ، تحقيؽ كتعميؽ محمد سيد جاد الحؽ .
مشيخ ل شىٍرحي ميكًقظىًة الذَّىىبي في عمـ مصطمح الحديث)مع أسئمة الشرح( -ُِّ

 . سميماف بف ناصر العمكاف
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  ىبكر البييق ىبشعب اإليماف أل -ُِْ

حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو د عبد العمي عبد ، ىػْٖٓت
ختار أحمد أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو : م،  الحميد حامد

الناشر : مكتبة ،  اليند – ل، صاحب الدار السمفية ببكمبا لالندك 
 لالرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبا

 . ـ ََِّ -ىػ  ُِّْالطبعة األكلى  باليند
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ُّٔٗ 

لمحمد ناصر الديف األلباني  صحيح مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف -ُِٓ
 -ىػ  ُِِْ، الطبعة األكلى، الرياض  -عي دار الصمي ط ىػَُِْت

  ـ ََِِ
القاىرة  –ى ط دار الصابكنى الصابكن ىمحمد عمل صفكة التفاسير -ُِٔ

 ـ .ُٕٗٗىػ ُُْٕاالكلى 
ىػ ط  ٕٗٓل تبى الفرج عبدالرحمف بف عمى بف الجكز أل صيد الخاطر -ُِٕ

 ـ .َََِْىػ ُِْٓدمشؽ  االكلى  –دار القمـ 
 ىػ َّْت  أحمد بف عبد اهلل بف أحمد ىنعيـ األصبيان ىبأل الضعفاء -ُِٖ

الطبعة األكلى  الدار البيضاء -دار الثقافة  ط تحقيؽ فاركؽ حمادة
َُْٓ – ُْٖٗ . 

ىػ ِٔٓل ت عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخار  ىبالصغير أل الضعفاء -ُِٗ
 . ـََِٓىػ/ُِْٔالطبعة األكلى  مكتبة ابف عباس ط

ؽ يحقت ىػِِّ ت ىالعقيمجعفر محمد بف عمرك  ىبالكبير أل الضعفاء -َُّ
الطبعة  بيركت –دار المكتبة العممية  ى طعبد المعطي أميف قمعج

 . ـُْٖٗ -ىػ َُْْاألكلى 
ى ت الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطن ىبأل الضعفاء كالمتركككف -ُُّ

 ل .تحقيؽ : عبد الرحيـ محمد القشقر ىػ  ّٖٓ
ى لنسائعبد الرحمف أحمد بف شعيب ا ىبأل الضعفاء كالمترككيف -ُِّ

مؤسسة  ط كماؿ يكسؼ الحكت ، لناك صؽ : بكراف اليحقىػ ت َّّت
 . ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ األكلى بيركت – الكتب الثقافية
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ُْٔٗ 

ل بف الجكز  ىبى الفرج عبدالرحمف بف عمأل الضعفاء كالمترككيف -ُّّ
 . َُْٔدار الكتب العممية  ى طتحقيؽ عبد اهلل القاضىػ  ٕٗٓت

بف  ىعبد الكىاب بف عم ىالسبك تاج الديفلطبقات الشافعية الكبرل  -ُّْ
عبد  دى ، تحقيؽ : د محمكد محمد الطناح ىػُٕٕت ىعبد الكاف

 ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع الطبعة الثانية ط الفتاح محمد الحمك
 . ىػُُّْ

 ىػِٔٓيعمى أبك الحسيف محمد بف محمد ت  ىبف أبال طبقات الحنابمة -ُّٓ
 . بيركت –دار المعرفة  ط ؽ: محمد حامد الفقييحقت

 ىػ َِّ ل تمحمد بف سعد أبك عبد اهلل البصر ل الطبقات الكبرل -ُّٔ
 . ـُٖٔٗ االكلىبيركت  –دار صادر  ط ؽ إحساف عباسيحقت

محمد بف عمي بف أحمد،  لشمس الديف الداككدلطبقات المفسريف  -ُّٕ
 . بيركت –دار الكتب العممية  ط ىػْٓٗالمالكي ت 

أبك عبد اهلل محمد بف البف القيـ  الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية -ُّٖ
مطبعة  ل طىػ تحقيؽ : د. محمد جميؿ غاز ُٕٓى تبكر الدمشق ىأب

 . القاىرة – ىالمدن
الذىبى عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف  ىبأل العبر في خبر مف غبر -ُّٗ

دار  ط زغمكؿ ىؽ أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكنيحقػ تى ْٖٕ ت
 . بيركت -الكتب العممية 

الفيض محمد ياسيف  ىعمـ الديف أبل جالة في األحاديث المسمسمةالع -َُْ
 الطبعة دمشؽ –دار البصائر  ط ىػُُُْتالفاداني المكي  بف محمد
 ـ .ُٖٓٗالثانية، 
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ُٔٗٓ 

 ل تمحمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف ميراف الراز  ىبالعمؿ أل -ُُْ
 حمب . –ىػ  ط دار السبلـ ِّ

 الحسف عمي بف عيمىر الدارقطني ىبأل العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية -ُِْ
دار طيبة ط   تحقيؽ كتخريج : د. محفكظ الرحمف زيف اهلل ىػ ّٖٓت

 . ـ ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓالرياض الطبعة االكلى 
أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف  عمـك الحديث البف الصبلح -ُّْ

ٍكًرمُّ  زي  . ـََِْىػ  ُِْٓدار الفكر المعاصر ىػ ط ّْٔت  الشٍَّيري
أبك بكر أحمد بف محمد بف إسحاؽ ليـك كالميمة البف السنى عمؿ ا -ُْْ

بيركت،   –ىػ  تحقيؽ عبد اهلل حجاج ط دار الجيؿ  ّْٔل ت الدينكر 
 القاىرة،الثالثة .-مكتبة التراث االسبلمي 

 ل تمحمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكر  ىبأل عيكف األخبار -ُْٓ
 .  ىػُُْٖبيركت  –ػ ط دار الكتب العممية ىِٕٔ

حمد بف م أبك العكف شمس الديفل غذاء األلباب شرح منظكمة اآلداب -ُْٔ
تحقيؽ : محمد عبد العزيز ىػ  ُُٖٖى ت أحمد السفاريني الحنبم

 . ـ ََِِ-ىػ ُِّْ الثانية دار الكتب العممية الطبعةل ط الخالد
عياض بف مكسى اليحصبي ل "فيرست شيكخ القاضي عياض"الغنية  -ُْٕ

دار الغرب  ط ؽ: ماىر زىير جراريحقت قْْٓالسبتي، أبك الفضؿ ت 
 . ـ ِٖٗ -ىػ  َُِْالطبعة: األكلى  اإلسبلمي

عبد اهلل محمد بف إسحؽ بف منده  ىبأل فتح الباب في الكنى كاأللقاب -ُْٖ
مكتبة ى ط تحقيؽ أبك قتيبة نظر محمد الفاريابىػ ّٓٗى ت األصبيان
 . ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالرياض  -الككثر
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ُٔٗٔ 

شياب الديف أحمد بف  شيخ االسبلـالبخارل ل فتح البارل شرح صحيح -ُْٗ
 ىػ ُّٕٗبيركت -دار المعرفةط ىػ  ِٖٓتى بف حجر العسقبلن ىعم

محمد ل الركاية ك الدراية مف عمـ التفسير ىفتح القدير الجامع بيف فن -َُٓ
ط دار ابف كثير ، دار الكمـ  ىػَُِٓ ى تبف محمد الشككان ىبف عم
 ػ .ىُُْْدمشؽ ، بيركت االكلى  –الطيب 

، كمعو   ىػّٕٔ ت عبد اهلل محمد بف مفمح بف محمد ىبأل الفركع -ُُٓ
ىػ  ٖٖٓتصحيح الفركع لعبلء الديف عمى بف سميماف المرداكل ت 

تحقيؽ عبد اهلل بف عبد المحسف التركى ط مؤسسة الرسالة االكلى 
 ـ .ََِّ -ىػ ُِْْ

ؽ : د. كصي يحقىػ تُِْت  ئلماـ أحمد بف حنبؿل فضائؿ الصحابة -ُِٓ
 - َُّْالطبعة األكلى بيركت –مؤسسة الرسالة  ط محمد عباس اهلل

ُّٖٗ  
ى بف يكسؼ الكرم ىمرعل الفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة -ُّٓ

 . دار الكراؽط  محمد بف لطفي الصباغ ؽ:يحقت
زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ ل فيض القدير شرح الجامع الصغير -ُْٓ

  ـُْٗٗ - ػىُُْٓاالكلى ،دار الكتب العممية  ط ىػَُُّل تالمناك 
 ىأحمد بف الحسيف بف عم ىبكر البييق ىبأل القراءة خمؼ اإلماـ -ُٓٓ

تحقيؽ محمد السعيد بف بسيكنى زغمكؿ ط دار الكتب   ىػْٖٓت
 ىػ .َُْٓبيركت االكلى  -العممية 
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ُٕٔٗ 

 ىالفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرش ىبأل قصص األنبياء -ُٔٓ
دار الكتب  ط الكاحدتحقيؽ : مصطفى عبد  ىػْٕٕ ت ىالدمشق
 . ـ ُٖٔٗ -ىػ  ُّٖٖالطبعة االكلى  الحديثة

ى جماؿ الديف القاسمقكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث ل -ُٕٓ
 بيركت  –ط دار الكتب العممية  ىػ ُِّّت

شياب  شيخ االسبلـل لقكؿ المسدد في الذب عف المسند لئلماـ أحمدا -ُٖٓ
مكتبة ابف  ط  ىػ ِٖٓتى بف حجر العسقبلن ىالديف أحمد بف عم

 ىػ .َُُْالطبعة األكلى  القاىرة –تيمية 
عبداهلل محمد  ىبالكاشؼ فى معرفة مف لو ركاية فى الكتب الستة أل -ُٗٓ

،كحاشيتو لئلماـ برىاف الديف  ػىْٖٕ الذىبى تبف أحمد بف عثماف 
ىػ تحقيؽ محمد ُْٖأبى الكفاء إبراىيـ بف محمد سبط ابف العجمى ت 

 –يب ط دار القبمة ، مؤسسة عمـك القرآف عكامة ، أحمد نمر الخط
 ـ . ُِٗٗ -ىػ  ُُّْجدة الطبعة األكلى 

بف محمد بف عبد الكريـ  ىعمالكامؿ فى التاريخ لعز الديف ابف األثير  -َُٔ
ىػ تحقيؽ عمر عبد السبلـ تدمرل ط دار َّٔل ت الجزر  ىالشيبان

 ـ ُٕٗٗىػ ُُْٕبيركت االكلى  –الكتاب العربى 
 ىالجرجان لأحمد عبد اهلل بف عد ىبالرجاؿ ألالكامؿ فى ضعفاء  -ُُٔ

 ـ .ُٖٖٗ -ىػ َُْٗبيركت الثالثة  –ط دار الفكر   ىػّٓٔت
إبراىيـ بف ى سبط ابف العجمل بكضع الحديث ىالكشؼ الحثيث عمف رم -ُِٔ

ى السامرائ ىتحقيؽ صبح ىػُْٖى تالحمب ىمحمد أبك الكفاء الطرابمس
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ُٖٔٗ 

 َُْٕالطبعة األكلى  كتبير -عالـ الكتب ، مكتبة النيضة العربية  ط
- ُٖٕٗ . 

كشؼ الخفاء كمزيؿ االلباس عما اشتير مف االحاديث عمى ألسنة  -ُّٔ
ل ت أبك الفداء اسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادى معجمكنل الناس
 ى .دار إحياء التراث العرب ػ طىُُِٔ

مصطفى بف  حاجي خميفةل كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف -ُْٔ
 -مكتبة المثنى  ط ىػَُٕٔ ت ىلقسطنطينعبد اهلل كاتب جمبي ا

 .بغداد 
بف  ىبكر أحمد بف عم كأب لمخطيب البغدادل الكفاية في عمـ الركاية -ُٓٔ

ى المدن لتحقيؽ أبك عبداهلل السكرقي ، إبراىيـ حمدىػ ّْٔت  ثابت
 . المدينة المنكرة -المكتبة العممية  ط

 ىػَُّتى ًبٍشر محمد بف أحمد بف حماد الدكالب ىبأل الكنى كاألسماء -ُٔٔ
 بيركت –دار ابف حـز  ى  طؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابيحقت

 . ـَََِ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى، 
عبد الرحمف بف لمسيكطى  المصنكعة في األحاديث المكضكعة ئالآلل -ُٕٔ

 بيركت . – ةيدار الكتب العمم ط ىػ ُُٗت  بكر ىأب
عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ لالتنزيؿ  ىمعان ىفلباب التأكيؿ  -ُٖٔ

 ط تحقيؽ : محمد عمى شاىيف  ىػُْٕت  الشيير بالخازف لالبغداد
 . ىػ ُُْٓ بيركت –دار الكتب العممية 
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ُٔٗٗ 

الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف  ىبأل المباب في تيذيب األنساب -ُٗٔ
 -ىػ ََُْبيركت  - دار صادر ط ىػَّٔ ل تالجزر  ىمحمد الشيبان

 . ـَُٖٗ
ت  بكر ىعبد الرحمف بف أبلمسيكطى  لب المباب في تحرير األنساب -َُٕ

 بيركت –دار صادر  ط  ىػ ُُٗ
محمد بف مكـر بف  أبك الفضؿ جماؿ الديف بف منظكراللساف العرب  -ُُٕ

 . الطبعة األكلى بيركت –دار صادر ىػ ط ُُٕت  عمى
بف حجر  ىمشياب الديف أحمد بف ع شيخ االسبلـل لساف الميزاف  -ُِٕ

الطبعة  بيركت –لممطبكعات  ىمؤسسة األعمم طىػ  ِٖٓتى العسقبلن
 . ُٖٔٗ – َُْٔالثالثة 

محمد بف المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف البف حباف  -ُّٕ
ىػ ط دار ّْٓى تالبيستى الدارم حباف بف أحمد بف حباف أبك حاتـ

 ـ تحقيؽ محمكد إبراىيـ زايد . ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبيركت  –المعرفة 
عمي بف  نكر الديف  أبك الحسفمجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمى  -ُْٕ

 .ىػ ُُِْبيركت  -دار الفكر ىػ ط َٕٖت  ىأبي بكر  الييثم
الديف أبك العباس أحمد بف عبد  ىتق لشيخ االسبلـ مجمكع الفتاكل -ُٕٓ

عامر  -ؽ : أنكر الباز يحقت ىػِٖٕى ت الحميـ بف تيمية الحران
 . ـ ََِٓىػ   ُِْٔالطبعة الثالثة  دار الكفاء ط الجزار

( ػى َِّ)كاف حيا قبؿ ى براىيـ بف محمد البييقال المحاسف كالمساكئ -ُٕٔ
 ـ .ُُٗٗتحقيؽ محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ط دار المعارؼ 
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ََُٕ 

الحسيف بف محمد بف  أبك القاسـ ىمراغب األصفيانلمحاضرات األدباء  -ُٕٕ
 ىػ  .َُِْبيركت االكلى  –ط شركة دار االرقـ  ىػ  َِٓتالمفضؿ 

 ىػ ٔٓٔعبد العظيـ بف عبد القكم المنذرم ت ل مختصر سنف أبي داكد -ُٖٕ
: مكتبة المعارؼ لمنشر ط ؽ: محمد صبحي بف حسف حبلؽ يحقت

الطبعة: األكلى،  المممكة العربية السعكدية -كالتكزيع، الرياض 
 . ـ ََُِ -ىػ  ُُّْ

محمد ل عبد اهلل العبدر  ىبأل المدخؿ إلى تنمية األعماؿ بتحسيف النيات -ُٕٗ
تحقيؽ تكفيؽ حمداف ط دار الكتب  ىػّٕٕتبف محمد ابف الحاٌج 

 العممية .
أحمد بف الحسيف بف عمي  ىبكر البييق ىبألالمدخؿ إلى السنف الكبرل  -َُٖ

ىػ تحقيؽ محمد ضياء الرحمف األعظمى ط دار ْٖٓبف مكسى ت
 . ىػ َُْْالخمفاء لمكتاب اإلسبلمى ػ الككيت سنة 

أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف المراسيؿ البف أبى حاتـ  -ُُٖ
بيركت ، الطبعة  –ىػ ط دار الكتب العممية ِّٕت إدريس الرازم

 ـ ، تحقيؽ أحمد عصاـ الكاتب .ُّٖٗ - ىػ َُّْاألكلى 
ؽ: يحقت ىػِٕٓت ىالسًّْجٍستان داكد سميماف بف األشعث ىبأل المراسيؿ -ُِٖ

الطبعة: األكلى،  بيركت -ؤسسة الرسالة ، ط  شعيب األرناؤكط
 ىػَُْٖ

عبد المؤمف  صفٌي الديفل مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع -ُّٖ
 دار الجيؿ،بيركت ط  ىػّٕٗ ت البغدادم الحنبمي بف عبد الحؽ
 . ىػُُِْالطبعة األكلى 
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َُُٕ 

الحسف عمى بف الحسيف بف عمى  ىبكمعادف الجكىر أل مركج الذىب -ُْٖ
 بيركت .-صيدا –ػ ط المكتبة العصرية ى ّْٔ ل تالمسعكد

 تعكانة اإلسفراينى يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ  ىمستخرج أب -ُٖٓ
بيركت االكلى  –تحقيؽ ايمف بف عارؼ  ط دار المعرفة   ىػُّٔ

 ـ .ُٖٗٗىػ ُُْٗ
ل ت النيسابكر  محمد بف عبداهللالمستدرؾ ألبى عبد اهلل الحاكـ  -ُٖٔ

تحقيؽ مصطفى عبد القادر ىػ ْٖٕىػ، كمعو التمخيص لمذىبى تَْٓ
 – ُُُْالطبعة األكلى ،  بيركت –دار الكتب العممية  ط  عطا

َُٗٗ . 
أبي  شياب الديف محمد بف أحمدل كؿ فف مستظرؼ ىالمستطرؼ ف -ُٕٖ

دار الكتب  ط مفيد محمد قميحة تحقيؽ  د ىػِٖٓى تالفتح األبشيي
 . ُٖٔٗالطبعة الثانية  بيركت –العممية 

ىػ َِْت  سميماف بف داكد بف الجاركد ىداكد الطيالس ىمسند أب -ُٖٖ
بالتعاكف مع مركز ى محمد بف عبد المحسف التركد        تحقيؽ : 

 ىجر لمطباعة كالنشر طبدار ىجر البحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية 
 ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗاألكلى  الطبعة

ؽ: يحقت ىػَّٕ ت أحمد بف عمي بف المثينىالمكصمى  مسند أبي يعمى -ُٖٗ
 األكلى الطبعة دمشؽ –دار المأمكف لمتراث  ، ط حسيف سميـ أسد

 ـ .ُْٖٗ - ىػَُْْ
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َُِٕ 

سحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف راىكيو  إلمسند إسحاؽ بف راىكيو  -َُٗ
 ى طعبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكش تحقيؽ : د  ىػِّٖت ميالحنظ

 .ُُٗٗ - ُُِْالطبعة األكلى  المدينة المنكرة -مكتبة اإليماف 
بكر أحمد بف عمرك  ىبألمسند البزار ) المطبكع باسـ البحر الزخار ( -ُُٗ

ؽ محفكظ الرحمف زيف اهلل ، يحقت ىػِِٗ ت بف عبد الخالؽ البزار
 َُكعادؿ بف سعد )حقؽ األجزاء مف ، (ٗ إلى ُ)حقؽ األجزاء مف 

مكتبة ط  (ُٖكصبرم عبد الخالؽ الشافعي )حقؽ الجزء ، (ُٕإلى 
ـ ، ُٖٖٗالطبعة : األكلى ) بدأت  المدينة المنكرة -العمـك كالحكـ 

 . ـ (ََِٗكانتيت 
 ىػ طُِْى ت أبك عبداهلل الشيبان ئلماـ أحمد بف حنبؿلمسند ال -ُِٗ

بيركت ، الطبعة  –، ط مؤسسة الرسالة  القاىرة –مؤسسة قرطبة 
ـ ، تحقيؽ شعيب األرناؤكط ، محمد نعيـ ُٗٗٗ -ىػ  َُُْالثانية 

العرقسكسى ، عادؿ مرشد ، إبراىيـ الزيبؽ ،محمد رضكاف العرقسكسى 
،كامؿ الخراط ، أشرؼ عمى إصدار ىذه المكسكعة د/عبد اهلل عبد 

 المحسف التركى .
كيىانى ألمسند  -ُّٗ ٍكيىانىحمد بف ىاركف بكر م ىبالري ؽ يحقىػ تَّٕت  الري

الطبعة األكلى ،القاىرة–مؤسسة قرطبة ى ط أبك يمان ىأيمف عم
 ىػ .ُُْٔ

 ىعبد اهلل محمد بف سبلمة بف جعفرالقضاع ىبالشياب أل مسند -ُْٗ
تحقيؽ حمدل عبد المجيد السمفى ط مؤسسة   ىػْْٓل تالمصر 

 ـ .ُٖٔٗىػ َُْٕبيركت الثانية  –الرسالة 
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َُّٕ 

 ىػَّٔ تسميماف بف أحمد  لطٍَّبرىاًنيّْ االقاسـ ً  ىبأل لشامييفا مسند -ُٓٗ
 بيركت –مؤسسة الرسالة ى ط بف عبدالمجيد السمف لؽ حمديحقت

 . ُْٖٗ – َُْٓالطبعة األكلى 
بكر بف  ىأحمد بف أبلمبكصيرل  زكائد ابف ماجو ىمصباح الزجاجة ف -ُٔٗ

دار  ل طتحقيؽ : محمد المنتقى الكشناك ىػ  َْٖ ى تإسماعيؿ الكنان
 ىػ .َُّْ بيركت -العربية

: أبك بكر عبد اهلل بف المصنؼ فى األحاديث كاآلثار البف أبى شيبة  -ُٕٗ
تحقيؽ : محمد عكامة ىػ  ِّٓت  محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي

 . ط الدار السمفية اليندية القديمة
ل ت السنة الحسيف بف مسعكد البغك  ىمحمد محي ىبألمعالـ التنزيؿ  -ُٖٗ

 -عثماف جمعة ضميرية  -ؽ : محمد عبد اهلل النمر يقحت ىػَُٓ
 -ىػ  ُُْٕدار طيبة الطبعة الرابعة  ط سميماف مسمـ الحرش

  ـُٕٗٗ
بكر محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ بف  كأبالمقرئ  المعجـ البف -ُٗٗ

تحقيؽ ابى عبد الرحمف عادؿ بف سعد ط  ىػُّٖى تزاذاف األصبيان
 ـ .ُٖٗٗىػ ُُْٗالرياض االكلى  –مكتبة الرشد 

ىػ َّٔى ت القاسـ سميماف بف أحمد الطبران ىبأل المعجـ األكسط -ََِ
عبد المحسف بف إبراىيـ  تحقيؽ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ،

 ىػ .ُُْٓالقاىرة   -دار الحرميف  ى طالحسين
معجـ األمكنة الكارد ذكرىا فى صحيح البخارل لسعد بف جنيدؿ ط دارة  -َُِ

 ػ .ى ُُْٗالممؾ عبد العزيز 
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َُْٕ 

عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي  ىشياب الديف أبل معجـ البمداف -َِِ
 ـ ُٓٗٗالطبعة: الثانية  : دار صادر، بيركتط  ىػِٔٔالحمكم ت: 

. 
مىٍيع الصيداك ال  الشيكخ معجـ -َِّ محمد بف احمد بف  الحسيفك أبل بف جي

ػ تحقيؽ د عمر عبد السبلـ تدمرل ط مؤسسة ى َِْ ت محمد
 ىػ .َُْٓااليماف بيركت، طرابمس االكلى الرسالة ، دار 

ًغٍيري ا -َِْ ـي الصَّ  ىػَّٔ تسميماف بف أحمد  لطٍَّبرىاًنيّْ االقاسـ ً  ىبألٍلميٍعجى
المكتب اإلسبلمي ، دار  ط محمد شككر محمكد الحاج أمرير تحقيؽ:
 . ـُٖٓٗىػ ػ َُْٓالطبعة األكلى ،  بيركت ، عماف -عمار 

ط ىػ َّٔ تسميماف بف أحمد  لطٍَّبرىاًنيّْ االقاسـ ً  ىبأل الكبير المعجـ -َِٓ
 بغداد ، تحقيؽ حمدل عبد المجيد السمفى . –مطبعة األمة 

 ىػ ّٓٗت الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ىبأل معجـ مقاييس المغة -َِٔ
 . ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗدار الفكر  ط ؽ :عبد السبلـ محمد ىاركفيحقت

 مجمع المغة العربية ط دار الدعكة . –المعجـ الكسيط  -َِٕ
ى الفضؿ محمد بف طاىر المقدس كأب بف القيسرانيال معرفة التذكرة -َِٖ

 . ط مؤسسة الكتب الثقافية ػى َٕٓت
 أحمد بف عبد اهلل بف صالح ىالحسف العجم ىبأل معرفة الثقات  -َِٗ

 -مكتبة الدار ل ط تحقيؽ عبد العميـ عبد العظيـ البستك  ىػُِٔت
 . ُٖٓٗ – َُْٓالطبعة األكلى  كرةالمدينة المن

أحمد بف الحسيف بف عمي بف  ىبكر البييق ىبأل معرفة السنف كاآلثار -َُِ
جامعة ى ط أميف قمعج ىعبد المعط د ؽيحقت ىػْٖٓمكسى ت
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َُٕٓ 

 ،كراتشي بباكستاف   دار قتيبة ،دار كالكعي  ،الدراسات اإلسبلمية 
 . ـُُٗٗىػ ُُِْ  األكلى الطبعة دمشؽ ،حمب 

ىػ تحقيؽ زىير َْٓألبى عبد اهلل الحاكـ ت معرفة عمـك الحديث  -ُُِ
 . دار إحياء العمـك شفيؽ الكبى ط

االحياء مف  ىفي االسفار في تخريج ما ف عف حمؿ األسفار ىالمغن -ُِِ
  تحقيؽ : أشرؼ عبد المقصكد ىػَٖٔ ى تالفضؿ العراق ىبأل االخبار

 . ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ الرياض-مكتبة طبرية ط
 الذىبى تعبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف  ىبأل الضعفاء ىف ىالمغن -ُِّ

 . نكر الديف عتر دتحقيؽ ػ ى ْٖٕ
محمد بف عمر بف  فخر الديف الرازل أبك عبد اهلللمفاتيح الغيب  -ُِْ

 . بيركت –دار إحياء التراث العربى ط ىػ َٔٔت الحسف 
الحسيف بف  أبك القاسـ ىمراغب األصفيانل المفردات في غريب القرآف -ُِٓ

دار  ط صفكاف عدناف داكدل ؽىػ تحقي َِٓت تمحمد بف المفضؿ 
 . ىػ ُُِْدمشؽ ػ بيركت -العمـ الدار الشامية

العبَّاس أحمىدي بفي أبي  ىبأل المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ -ُِٔ
ـى األنصار  ٍفصو عيمىرى بًف إبراىي ىػ تحقيؽ محيى ٔٓٔت  ىُّ القرطب لُّ حى

عمى بديكل ، احمد محمد السيدل ، محمكد الديف ديب ، يكسؼ 
 ابراىيـ بزاؿ ط دار ابف كثير ، دار الكمـ الطيب . 

 المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة -ُِٕ
دار  ط ىػَِٗ ل تشمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاك ل

 ى الكتاب العرب
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َُٕٔ 

 ى .الكادع لدمقبؿ بف ىافى اجكبة اسئمة المصطمح ل المقترح -ُِٖ
الذىبى عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف  ىبأل سرد الكنى ىالمقتنى ف -ُِٗ

الجامعة اإلسبلمية ط  تحقيؽ:محمد صالح عبد العزيزػ ىْٖٕ ت
  ىػَُْٖ بالمدينة

برىاف الديف إبراىيـ بف ل المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد -َِِ
الرحمف بف  د عبد تحقيؽ: ىػْٖٖت  محمد بف عبد اهلل بف مفمح

  ـَُٗٗ -ىػ َُُْالرياض  -مكتبة الرشد ط سميماف العثيميف
تحقيؽ  ىػِّٕ ى تبكر محمد بف جعفر الخرائط ىبألمكاـر األخبلؽ  -ُِِ

ىػ ُُْٗالقاىرة االكلى  –ايمف عبد الجابر البحيرل ط دار اآلفاؽ
 ـ .ُٗٗٗ

زكريا يحيى بف شرؼ بف  ىبأل المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج -ِِِ
الطبعة  بيركت – ىدار إحياء التراث العرب ػ طى ٕٔٔل ت نكك ال لمر 

 ىػ ُِّٗالثانية 
أبكعبد اهلل محمد بف البف القيـ  المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ -ِِّ

 ط تحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة ىػُٕٓى تالدمشق ىبكر الحنبم ىأب
 . ىػ َُّْحمب - مكتب المطبكعات اإلسبلمية

محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف  ىبألالمنتخب مف عمؿ الخبلؿ  -ِِْ
تحقيؽ: أبي معاذ طارؽ بف  ىػَِٔ تمحمد بف قدامة المقدسي 

 ـ .ُٖٗٗ-ىػ ُُْٗ، الطبعة االكلى : دار الراية ، طعكض اهلل 
دار  ػ طىَُُت بف سيريفلمحمد  منتخب الكبلـ في تفسير األحبلـ -ِِٓ

  بيركت - الفكر
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َُٕٕ 

: كزارة األكقاؼ كالشئكف صادرعف  المكسكعة الفقيية الككيتية -ِِٔ
 . الككيت –اإلسبلمية 

مكسكعة المدف العربية كاإلسبلمية لمدكتكر يحيى الشامى ط دار الفكر  -ِِٕ
 ـ .  ُّٗٗبيركت ، الطبعة األكلى  –العربى 

 ىبكر أحمد بف عم ىأب لمخطيب البغدادل مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ -ِِٖ
دار ى ط معجؽ : د. عبد المعطي أميف قيحقت ىػّْٔت بف ثابت 
 ىػ .َُْٕبيركت الطبعة األكلى-المعرفة 

  ىػ ٕٗٓل  تبى الفرج عبدالرحمف بف عمى بف الجكز ألالمكضكعات  -ِِٗ
 دار الكتب العمميةط  ضبط كتقديـ كتحقيؽ عبدالرحمف محمد عثماف

 . ُٔٔٗ – ُّٖٔالطبعة االكلى 
تحقيؽ  ػىْٖٕ الذىبى ت عبداهلل ىبألميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ  -َِّ

 بيركت  -دار المعرفة  ل طعمي محمد البجاك 
الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر  ىبأل نزىة األلباب في األلقاب -ُِّ

ل ط ؽ:عبد العزيز محمد بف صالح السدير يحقت ىػِٖٓ ى تالعسقبلن
  ـُٖٗٗ-ىػَُْٗلطبعة: األكلى، ا الرياض –مكتبة الرشد 

أحمد بف شياب الديف  شيخ االسبلـل النكت عمى كتاب ابف الصبلح -ِِّ
عمير  لؽ : ربيع بف ىاديحقت ىػ  ِٖٓتى بف حجر العسقبلن ىعم

 عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة ى طالمدخم
 . ـُْٖٗىػ/َُْْالطبعة األكلى 
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َُٕٖ 

أحمد بف عبد  لشياب الديف النكير لفنكف األدب  ىنياية األرب ف -ِّّ
بيركت الطبعة  -مية دار الكتب العم ط ىػّّٕت الكىاب بف محمد  

 . ـ ََِْ -ىػ  ُِْْ  األكلى
 السعادات أبك مجد الديف البف االثير النياية في غريب الحديث كاألثر -ِّْ

ىػ  تحقيؽ  َٔٔل ت الجزر  ىالمبارؾ بف محمد بف عبد الكريـ الشيبان
 –: طاىر احمد الزاكل ، محمكد محمد الطناحى ط المكتبة العممية 

 ـ .ُٕٗٗىػ ُّٗٗبيركت 
 نية كاإلخبلص لمدكتكر يكسؼ القرضاكل .ال -ِّٓ
اليداية كاإلرشاد فى معرفة أىؿ الثقة كالسداد الذيف أخرج ليـ البخارل  -ِّٔ

 ت لأحمد بف محمد بف الحسيف البخار ل نصر الكبلباذ ىبأل فى جامعو
بيركت ، الطبعة  –تحقيؽ عبد اهلل الميثى ط دار المعرفة   ىػّٖٗ
 ـ . ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕاألكلى 

 شيخ االسبلـالسارل مقدمة فتح البارل شرح صحيح البخارل لىدل  -ِّٕ
دار ط ىػ  ِٖٓتى بف حجر العسقبلن ىشياب الديف أحمد بف عم

 ىػ .ُّٕٗبيركت  -المعرفة 
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف مما ثبت بالنقؿ أك السماع أك أثبتو  -ِّٖ

 ىأبالعباس شمس الديف أحمد بف محمد بف  ىأبالعياف البف خمكاف 
 . بيركت –دار صادر  ط ؽ  إحساف عباسيحقتىػ  ُٖٔت بكر

 
 
 


