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ىملخصىالبحث
، كتكمف -دراسة مكضكعية-التبسـ كالضحؾ في السنة النبكية ىذا البحث بعنكاف: 
ىك أيسكة  إذ أنو  ،المتعمقة بمكضكعي التبسـ كالضحؾ  أىميتو في إحياء سنة النبي

كقد تعامؿ  ،مف فطرة اإلنسافالتبسـ كالضحؾ، المتاف ىما ي ت، كمنيا حالالحاالتالمسمميف في كؿ 
بدكف  دائمان كثيره مف الناس مع ىاتيف الحالتيف تعامبلن خاطئان إما باإلفراط باإلكثار مف الضحؾ 

كقد كاف المنيج النبكم كسطان بعدـ الضحؾ أك التبسـ ظنان بأف ذلؾ مف الديف،  التفريطبأك  بط،ضكا
 .احة ككسطية الديفتناسب مع سمتضكابط كفؽ ث عمى التبسـ كالضحؾ فحال إفراط كال تفريط 

 ، كفيارس.كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى مقدمة، كتمييد، كفصميف، كخاتمة
جي في يفي المقدمة أىمية المكضكع، كبكاعث اختياره، كأىداؼ البحث، كمن تناكلتي 

 البحث، كالدراسات السابقة، كخطة البحث.
في التمييد لمفيـك التبسـ كالضحؾ كمرادفات كؿ منيما كمراتبيما كالفركؽ بينيما  كتعرضتي 

 كاستعماالتيما في القرآف الكريـ.
 .( كالمبلئكة الكراـ كاألنبياء ككاف الفصؿ األكؿ بعنكاف )ضحؾ اهلل 

 .(كالصحابة  ككاف الفصؿ الثاني بعنكاف )التبسـ كالضحؾ في حياة النبي 
 كمنيا: بخاتمة ذكرت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إليياكختمت البحث 

  ،يمر بيما الناس بما فييـ األنبياء كالصالحكف.التبسـ كالضحؾ صفة فطرية في اإلنساف 
  ة، كعمينا أف نؤمف بيا ببل تفسير نسب إلى اهلل كما كرد في السنة الصحيحالضحؾ صفة تي

 .كىك التأكيؿ عمى معنى يميؽ باهللأك تكييؼ كىذا مذىب السمؼ، كالخمؼ يحممكنيا 
 كيضحككف كضحكيـ فيو معاني سامية. األنبياء كىـ أكمؿ الناس كانكا يتبسمكف 
  كثير التبسـ كالبشاشة مع أىمو كأصحابو ككؿ الناس مما جعميـ  كاف رسكؿ اهلل

 ، كقميبلن ما كافقبمكف عمى دعكتو باإلخبلص كالمحبة، ككاف يضحؾ أيضان يمتفكف حكلو كيي 
 .ضحكو تبدك فيو نكاجذه الشريفة

 .لمتبسـ كالضحؾ أسباب كضكابط كآداب ال بد مف التزاميا كمراعاتيا 
 مف التكصيات:

 .ضركرة العكدة لمكتاب كالسنة في كؿ جكانب الحياة لتحقيؽ السعادة في الداريف 
 .دراسة المكضكعات المستجدة في حياة الناس مف خبلؿ القرآف كالسنة النبكية 
  اليدم النبكم بشمكليتو في مكضكع التبسـ كالضحؾ.تطبيؽ 

 ثـ ذيمت البحث بفيارس عممية متنكعة، كصمى اهلل كسمـ عمى سيد المرسميف محمد كآلو.



 د 

Abstract 

Title: Smiling and Laughter in the Prophetic Sunnah- An Objective Study 

The importance of this study lies in the revival of the prophetic tradition relevant to 
smiling and laughter since he is the model for all Muslims even in smiling and laughter 
which are essential parts of human nature. Many people deal with these two cases 
wrongly; either by excess of laughter without any controls or by not even smiling 
thinking that this behavior is religious. The Prophetic tradition pertaining to both 
behaviors is characterized by moderation; not exceeding the proper limits and not 
complete negligence. The study consists of an introduction, a prelude, two chapters, a 
conclusion and indices. 

The introduction explains the importance of the study, reasons behind its selection, 
the study methodology, review of literature and the study plan. 

The prelude explains the concepts of smiling and laughter and the synonyms of each, 
their degrees, the difference between both and their usage in the holy Quran.  The first 
chapter is entitled (The laughter of Allah, the angels and the messengers). The second 
chapter is entitled (Smiling and laughter in the life of the Prophet and his companions). 
The conclusion lists the most important findings of the study which include:  

 Smiling and laughter are innate to all human beings including prophets and 
righteous people.  

 Laughter is a characteristic relevant to Allah as it was mentioned by the 
Prophetic Sunnah. We have to believe in such a characteristic without 
interpretation of modification as the righteous ancestors believed. The later 
Muslim Scholars interpret this action to fit the majesty of Allah.  

 Prophets, who are the messengers of Allah, used to smile and laugh for grand 
meanings and connotations.  

 The Prophet Mohammed was a smiling person with his family, friend and all 
people, which made them to be more loyal to his teachings and accept it with 
love. He used to smile as well, but he hardly did with a fully open mouth.  

 Smiling and laughter have reasons, controls and civility that need to be 
followed and taken into consideration. 

The Important recommendations of the study:  

 It is necessary to follow the teaching of the Holy Quran and the Prophetic 
tradition in all aspects of life to be happy in life and the hereafter.  

 More studies should be made pertaining new topics with reference to the Holy 
Quran and the Prophetic tradition. 

 Applying the prophetic teachings comprehensively in relevance to smiling and 
laughter. 

The study has a number of scientific indices pertaining to the topic of the study. 
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ىاإلهداء
 تعبا وضحيا وحتمال انكثري مه أجهي...إىل مه 

 إىل مه وقفا جباويب منذ انطفىنت إىل اآلن...

 انغايل... أبيإنيك يا  

 ... وأخص أمي احلنىوت مبا خصها اننيب

 انغانيت... فإنيك يا أمي انعزيزة

 إىل زوجيت احلبيبت انيت وقفت معي وساودتين...

 ... إىل أوالدي انغانيني

 إىل أخىايل وخاالتي...

 إىل عمي وعماتي...

 إىل أحبابي وأصدقائي وكم مه نه فضمٌ عهيّ...

 انعمم املتىاضع...إنيكم مجيعاً أهدي هذا 

 أسأل اهلل أن ينفعين به واملسهمني. آمني.

 الباحث
 



 ك 

 شكر وتقدير
ہ ہ ہ ھ    ڇ بعدما تبسـ ضاحكان:  عمى لساف نبيو سميماف هلل القائؿ الحمد 

﮸   ﮷  ﮶  ﮵  ﮳  ﮴  النمؿ: ] ڇ ﮹ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 
، (ُ)"المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى الى يىٍشكيري القائؿ: " [، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا رسكؿ اهلل ُٗ

 كبعد..
فأحمد اهلل تعالى عمى ًنعىًمو العظيمة، كأشكره عمى تكفيقو لي في ىذا البحث، كأف يسر لي 

 ر إلى كؿ مف:يفـ بالشكر الجزيؿ الك كبعد شكر اهلل أتقد؛ إتمامو

في أعمارىما بالصحة كالعافية في طاعة اهلل،  الكريميف حفظيما اهلل كمد   الدم  إلى ك 
أشكرىما عمى التعب كالسير كالتضحية مف أجؿ تربيتنا كتكفير سبؿ الراحة لنا، كدعميما المادم 

 ، كأخص بالشكر أمي الحبيبة الغالية، فجزاىما اهلل عني خير ما جازل كالدان عف كلده.كالمعنكم
لى زكجتي الحبيبة التي كقفت   مبحث.ل مشاؽ أثناء كتابتيمت األعباء كالتحم  ، ك بجانبيكا 

لى مشرفي الفاضؿ:  حفظو اهلل، عمى تشجيعو الدائـ المستمر  الصفدمأسعد أ. د. نعيـ كا 
كتكجيياتو كنصائحو التي حظيت بيا، كعدـ تكفيره لمجيد كالتعب في إثراء ىذا البحث ليككف في 

 ان.أحسف صكرة كأفضؿ كجو ممكف، فجزاه اهلل خيران كثير 
لى عضكم لجنة المناقشة:  ، لتفضميما بقبكؿ كادم نمر د. نادر ، كنصار منسي د. رأفتكا 

 مناقشة ىذا البحث ليزينكه بمبلحظاتيـ كتكجيياتيـ.
لى الجامعة اإلسبلمية، كأخص كمية أصكؿ الديف كقسـ الحديث، رئيسان كأساتذةن  كأخص – كا 

، ككذلؾ -فقد استفدت منو كثيران في عمـ الحديث أ. د. نافذ حسيف حمادبالذكر شيخي الفاضؿ: 
 اإلخكة القائميف عمى المكتبة المركزية لما قدمكه مف تكجييات كمساعدة.

لى إ خكتي كأخكاتي، كأعمامي كعماتي، كأخكالي كخاالتي، ككؿ األصدقاء كاألحباب في اهلل، ككؿ كا 
 اكـ اهلل خيران.، فجز العرفافالتقدير ك مف لو فضؿه عمٌي، لكـ جميعان الشكر ك 

                                                            

كًؼ(؛ كتاب )اأٍلىدىًب(، باب )في سننو -كالمفظ لو– أبك داكدأخرجو  (ُ) (: ْٖٕٕ، الحديث )ًفي شيٍكًر اٍلمىٍعري
سناده براىيـ، عف الربيع بف مسمـ، عف محمد بف زياد، عف أبي ىريرة إ، مف طريؽ مسمـ بف َِٖ/ٓ ، كا 

مىًة عىٍف رىسيكًؿ اهلًل الترمذم في جامعو صحيح، كأخرجو ٍف ؛ )أىٍبكىابي الًبرٍّ كىالصٍّ اءى ًفي الشٍُّكًر ًلمى (، باب )مىا جى
(، الحديث ) ًحيح"، كأخرجو َٓٓ/ّ(: ُْٓٗأىٍحسىفى ًإلىٍيؾى ًديثه صى ؛ باب ابف حباف في صحيحو، كقاؿ عقبو: "ىىذىا حى

ٍرًء ًمفى الشٍُّكًر أًلىًخيًو اٍلمي ) مىى اٍلمى ا يىًجبي عى ٍحسىاًف ًإلىٍيوً مى ، كأخرجو ُٗٗ-ُٖٗ/ٖ(: َّْٕ) (، الحديثٍسًمـً ًعٍندى اإلًٍ
حو األلباني ، كميـ مف طرقيـ عف الربيع بف مسمـ، بو، كالحديث صح  ِْٕ/ُِ(: َْٕٓ) -أحمد في مسنده

 .ُٖٗ/ٖح إسناده شعيب األرنؤكط في تحقيقو لمسند أحمد: (، كصح  ُّٔ/ِ)صحيح سنف الترمذم:



ُ 

: 

د ري كؿ كتاب، الذم ضرب بيف الطائعيف  الحمد هلل الذم بحمده ييستفتح كؿ باب، كييصى
 كالعاصيف في دار الثكاب بسكر لو باب، باطنو فيو الرحمة كظاىره مف ًقبىمو العذاب.

إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كال نظير لو كال شبيو لو كال مثاؿ لو، كأشيد  كأشيد أف ال إلو
كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد  ه كرسكلو، كصفيو مف خمقو كحبيبو، الميـ صؿٍّ أف محمدان عبدي 

كآلو كأزكاجو كذريتو، كما صميت كسممت كباركت عمى سيدنا إبراىيـ كعمى آؿ سيدنا إبراىيـ، 
الذيف آمنكا بو كعزركه كنصركه كاتبعكا  الميـ عف الصحابة أجمعيف إنؾ حميد مجيد، كارض

 .لذم أنزؿ معو أكلئؾ ىـ المفمحكفالنكر ا

 [،َُِ]آؿ عمراف:  ڇ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ ڇ
 :أما بعد

لو، ىك خالؽ األشياء كاألحكاؿ، فيك الذم خمؽ اإلنساف كخمؽ أحكا  فإف اهلل
فيو، فتارةن يفرح كتارةن يحزف، كتارةن يضحؾ  كاإلنساف يتقمب في ىذه األحكاؿ التي خمقيا اهلل 
، قاؿ التبسـ كالضحؾ يالى حى في اإلنساف  كتارةن يبكي، كمف ىذه األحكاؿ التي خمقيا اهلل 

الضحؾ مف خصائص اإلنساف فالحيكانات ك  [،ّْالنجـ: ] ڇمح جخ حخ مخجسڇتعالى: 
بالتبسـ كالضحؾ  نبيو سميماف كقد كصؼ اهلل ، لئلنسافصفة كماؿ ىك ك ، ال تضحؾ

، كما [، كاألنبياء ىـ أكمؿ الناسُٗالنمؿ: ] ڇڻ ڻ ۀ ۀڇمف كبلـ النممة، فقاؿ: 
لـ يمنع اإلنساف  -بكصفو ديف الفطرة–كاإلسبلـ أف التبسـ كالضحؾ أمره فطرمٌّ في اإلنساف، 

 كطبيعتو. مف فطرتو كمف ميمو إلى التبسـ كالضحؾ الذم ى

كالسنة النبكية مميئة بالنصكص المتعمقة بالتبسـ كالضحؾ، فنجد ىناؾ أحاديث تضيؼ 
كبشاشتو كضحكو ككذلؾ تبسـ  ، كأحاديث تصؼ تبسـ سيدنا محمد الضحؾ إلى اهلل 

 .كضحؾ آؿ بيتو كأصحابو 

 اهلل رسكؿ أحاديث مف لي تيسر ما أجمع أف - اهلل عمى متككبلن -ت عزم فإني ليذا
 :بعنكاف مكضكعية دراسة لتككف المكضكع، بيذا تتعمؽ التي 

 "مكضكعيةه  دراسةه " النبكية السنة التبسـ كالضحؾ في



ِ 

 :اختياره كبكاعث المكضكع أكالن: أىمية
 :التالية النقاط خبلؿ مف المكضكع أىمية تظير

 لجميع مناحي  العظيـ اإلسبلمي الديف شمكلية مفيـك ترسيخ فيىذا البحث  يساىـ
 .بأحكاؿ اإلنساف جميعيا اىتمامو خبلؿ مف الحياة

  في حدكد  -لـ يسبؽ ىذا البحث بالدراسة مف ناحية حديثية في ضكء السنة المطيرة
 في ىذا البحث. تناكلتوبحسب ما  –يعمم

 التخفيؼ كتعامبلتيـ لما لو مف األثر في  المكضكع يمس قضية ميمة في حياة الناس
 .بعضان بعضيـ الناس ب احتكاؾك  اختبلط الناس الناشئة مف ة كالنزاعمف حدة العداك 

  كمما زاد مف اىتمامي بالمكضكع كبعث عمى اختيارم لو تشجيع فضيمة أستاذنا
 عمى الكتابة فيو، لؤلىمية اآلنفة الذكر. -حفظو اهلل–الدكتكر: زكريا زيف الديف 

 ثانيان: أىداؼ البحث:
 :التاليييدؼ البحث لمكصكؿ إلى 

  جمع األحاديث المقبكلة التي ذكر فييا التبسـ كالضحؾ في مكاف كاحد ليسيؿ الرجكع
 إلييا لمف أرادىا.

 ا في ما، كاستخداماتيمالضحؾ، كالفركؽ بينيك  التعرؼ إلى مفاىيـ كمرادفات التبسـ
 كعند عمماء النفس. ،كالسنة النبكية ،القرآف الكريـ

  كالضحؾ في السنة النبكية.التعرؼ إلى أسباب كمظاىر التبسـ 
 التبسـ كالضحؾ في السنة النبكية. كآداب التعرؼ إلى ضكابط 
  أعني حالتي - النفسية المختمفة نسافاإلإثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسات تتناكؿ حاالت

 كبياف منيج تقكيميا في ضكء السنة النبكية المطيرة. -كالضحؾ التبسـ

 :فيو يكعمم منيج البحثثالثان: 
يرادىا، كترتيبيا، كصياغتيا: .ُ  منيج جمع األحاديث، كا 

قتصر عمى الحديث عامة، كلـ أمف المصادر األصمية لكتب  جمعتي المادةى البلزمة لمبحث
المنيج االستقرائي في جمع المادة العممية،  حسب الحاجة مستخدمان ب نطاؽ محدد، متكسعان 

كاالستنباطي في االستدالؿ، كالكصفي في عرض المكضكع، كالتحميمي في مناقشة بعض 
 :اآلتيةعمؿ في المحاكر الالقضايا العقائدية كالحديثية كالفقيية كالتربكية، كيتمثؿ 

 لحاجة.االستدالؿ بشكاىد لمبحث مف القرآف الكريـ كبياف تفسيرىا بحسب ا 



ّ 

  االقتصار عمى األحاديث المقبكلة، كاستبعاد غيرىا مف األحاديث الضعيفة إال إذا كاف
 لبلستئناس كفي غير أحاديث العقائد، بما تسمح بو قكاعد عمـك الحديث. 

 الحديث بناءن عمى خدمة لفظو  تر المكضكع، فاختحسب ما يحتاجو  اختيار األحاديث
 . أقدـ أحاديث الصحيحيف أك أحدىمالممكضكع ثـ بناءن عمى الصحة، ف

 .تصنيؼ األحاديث تصنيفان مكضكعيان حسب مباحث الخطة 
 ف  إيراد  .منو ر عمى الشاىدأقتص كاف الحديث طكيبلن متف الحديث كامبلن، كا 
 األكلكية في الجمع تككف ألحاديث الصحيحيف ثـ باقي الكتب الستة، ثـ غيرىا. 

 

 منيج تخريج األحاديث: .ِ
 بتخريج الحديث عمى النحك التالي: قمت
  بتخريجو منيما، إال إف كاف ىناؾ  اكتفيتإذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما

 حاجة لمتكسع.
  ،الحاجة. تقتضيبالتكسع بقدر ما  قمتأما إذا كاف الحديث في غير الصحيحيف 
 .التخريج يشمؿ المتابعات فقط دكف الشكاىد إال إف احتاج األمر لذلؾ 
 إف تكفر –ؼ، كالكتاب، كالباب، كرقـ الحديث بتخريج الحديث ذاكران اسـ المصنٍّ  قمت- 

ذكر ب فاكتفيتكالجزء كالصفحة، ىذا لمكتب المرتبة عمى الكتب كاألبكاب أما غيرىا 
 الجزء كالصفحة.

 

 منيج دراسة األسانيد كالحكـ عمييا: .ّ
 بدراسة اإلسناد كالحكـ عميو عمى النحك التالي: قمت
 كامبلن، ثـ ذكر إسناده، ثـ دراسة اإلسناد، ثـ  هفي دراسة الحديث بذكر مصدر  أتبد

التخريج، ثـ الحكـ عمى الحديث، كؿ ذلؾ في حاشية البحث، إال إذا احتاج األمر لغير 
 .بما تتطمبو الصياغة المكضكعية ذلؾ كاإلشارة إلى درجة الحديث في المتف

  بذكر ذلؾ، أما إف كاف  اكتفيتإف كاف في اإلسناد راكو متفؽ عمى تكثيقو أك تضعيفو
في ترجمتو بذكر أقكاؿ النقاد مف كتب الجرح كالتعديؿ، بما  تكسعتالراكم مختمفان فيو 

 يكفي لمخركج بخبلصة الحكـ عمى الراكم.
  ،فبعد أف أذكر األقكاؿ التزمت منيج التكثيؽ اإلجمالي ألقكاؿ النقاد في الجرح كالتعديؿ

ران بمفظ )قمت(، ثـ أذكر مصادر الترجمة مرتبة أذكر خبلصة حكمي عمى الراكم مصدٌ 
 ترتيبان زمنيان.
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  الحكـ عمى األحاديث في غير الصحيحيف، مع الرجكع ألقكاؿ العمماء القدامى
 كالمتأخريف في الحكـ عمى الحديث.

 .الرجكع لكتب العمؿ عند الحاجة 
 لغير المشيكريف منيـ فقط. ترجمتبة في طبقة الصحا 

 

 منيج خدمة متف الحديث: .ْ
 كيتمثؿ في اآلتي:

 .ضبط المتف بالشكؿ 
  إف كجد–الكبلـ عمى مشكؿ الحديث كمختمفو-. 
 .بياف غريب الحديث مف مظانو 
 .التعريؼ بالبمداف كاألماكف الكاردة في المتف 
 .بياف األعبلـ المبيمة في المتف 

 

 منيج التكثيؽ: .ٓ
تكثيؽ المراجع في اليامش بذكر اسـ الكتاب كالمؤلؼ كالجزء كالصفحة كذلؾ في أكؿ ب قمت

مرة يذكر فييا، ثـ في المرات التالية أذكر ما يدؿ عمى الكتاب بأقؿ عبارة مع ذكر الجزء 
 كالصفحة، كالتكثيؽ كامبلن في قائمة المراجع في نياية الرسالة.

 منيج عمؿ كترتيب الفيارس: .ٔ
 :اآلتيفيارس عمى النحك  خمسةبعمؿ  قمت
 مرتبة حسب ترتيب سكر القرآف كاآليات في السكرة الكاحدة. فيرس اآليات: .ُ
 مرتبة ىجائيان. :ألحاديثفيرس ا .ِ
 : مرتبة ىجائيان.كاألعبلـفيرس تراجـ الركاة  .ّ
كيككف بذكر اسـ الكتاب، ثـ المؤلؼ، ثـ المحقؽ، ثـ دار  فيرس المصادر كالمراجع: .ْ

 عدـ اعتبارمع  ىجائيان النشر، ثـ رقـ الطبعة كتاريخيا؛ كرتبت المصادر كالمراجع ترتيبان 
 .)أؿ( التي في بداية المقطع

 فيرس المكضكعات: كترتيبيا حسب كركدىا في البحث.  .ٓ
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 رابعان: الدراسات السابقة: 
طبلع كسؤاؿ أىؿ التخصص مف العمماء كالباحثيف كالمراكز العممية مثؿ بعد البحث كاال

لـ يقؼ الباحث عمى دراسة عممية شاممة  اإلسبلمية مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات
 لجميع مفردات ىذا البحث، إال أنو تكجد مؤلفات كرسائؿ ذات صمة بالمكضكع كىي:

  ،الفرح كالحزف في ضكء السنة النبكية )دراسة مكضكعية(، لمباحث: نادر نمر كادم
كىي دراسة عممية حصؿ بيا الباحث عمى درجة الماجستير بإشراؼ: د. زكريا صبحي 

 غزة. –ـ( مف الجامعة اإلسبلمية ََُِ -ىػ ُّّْزيف الديف، نكقشت في )
بعنكاف: التبسـ كالضحؾ  -الفرح تحت مبحث أساليب التعبير عف- ذكر الباحث مطمبان 

ير عف الفرح، كذكر ـ فيو الباحث عف مفيـك الضحؾ كأنو أسمكب مف أساليب التعبفرحان. تكم  
كؿ ذلؾ باختصار في أربع  ،كتبسمو كالتكفيؽ بيف األحاديث في ذلؾصفة ضحؾ النبي 

 .صفحات

  شريؼ الشيخ صالح لغة الجسـ في السنة النبكية )دراسة مكضكعية(، لمباحث: محمد
الخطيب، كىي دراسة عممية حصؿ بيا الباحث عمى درجة الماجستير بإشراؼ أ. د. 

 ـ(.ََِٔشرؼ القضاة، نكقشت في سنة )
ذكر الباحث مبحثا بعنكاف دالالت الضحؾ، تكمـ فيو عف ستة أنكاع مف أنكاع الضحؾ   

 في اثني عشر صفحة.

  كتابان  -رحمو اهلل – الغمارم الحسنيالحافظ أحمد بف الصديؽ ألؼ الشيخ العبلمة
حاديث التي فييا جمع فيو األ (شكارؽ األنكار المنيفة بظيكر النكاجذ الشريفةبعنكاف: )

 حتى بدك نكاجذه الشريفة. كصؼي ضحؾ النبي 
اديث التي ذكر فييا تبسُّـ النبي ب عدد مف األئمة في مصنفاتيـ بعض األحىذا كقد بك  

 كضحكو منيـ: 

  (، باب التبسـ كالضحؾ)صحيحو  كتاب األدب مف في -رحمو اهلل-اإلماـ البخارم
 . األدب المفرد )باب التبسـ(، ك)باب الضحؾ(كتاب كفي 

  (و )باب تبسمو كحسف عشرت في شرحو لصحيح مسمـ -رحمو اهلل-اإلماـ النككم 
 .في كتاب الفضائؿ

   ( في كتاب المناقب.ي باب في بشاشة النب) -رحمو اهلل-الترمذم اإلماـ 
 في مصنفو )باب ما ذكر في الضحؾ ككثرتو(. اإلماـ أبك بكر بف أبي شيبة 
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 خامسان: خطة البحث:

 كيتككف البحث مف مقدمة كتمييد كفصميف كخاتمة، كالتالي:

كتشتمؿ عمى أىمية البحث كبكاعث اختياره، كأىداؼ البحث، كمنيج البحث،  :المقدمة
 كخطة البحث. ،كالدراسات السابقة

 كفيو: :التمييد
 أكالن: مفيـك التبسـ كالضحؾ كمرادفات كؿ منيما كمراتبيما كالفرؽ بينيما.

 ثانيان: التبسـ كالضحؾ في القرآف الكريـ.

 .المالئكة الكراـ كاألنبياء ك  الفصؿ األكؿ: ضحؾ اهلل 

 كفيو مبحثاف:

 .المبحث األكؿ: نسبة الضحؾ إلى اهلل 

 كفيو مطمباف:
 . ضحؾ اهللمعنى المطمب األكؿ: 
 . اهلل األحاديث الكاردة في ضحؾالمطمب الثاني: 

 . المبحث الثاني: ضحؾ المالئكة كاألنبياء الكراـ

 كفيو مطمباف:
 .المطمب األكؿ: ضحؾ المبلئكة 
 .المطمب الثاني: ضحؾ األنبياء 

 . كالصحابة الفصؿ الثاني: التبسـ كالضحؾ في حياة النبي 

 كفيو أربعة مباحث:

 . النبي في حياة تبسـالالمبحث األكؿ: 

 كفيو خمسة مطالب:
 .كجماؿ ثغره حيف يتبسـ المطمب األكؿ: كثرة تبسمو 

 .ألزكاجو كأىؿ بيتو  المطمب الثاني: تبسمو 
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 .ألصحابو  المطمب الثالث: تبسمو 
 لمف آذاه. تبسمو  المطمب الرابع:

 .تبسموالمطمب الخامس: أسباب 

 . المبحث الثاني: الضحؾ في حياة النبي

 مطالب: خمسةكفيو 
 .المطمب األكؿ: صفة ضحكو 

 المطمب الثاني: ضكابط كآداب الضحؾ.
 .مع أزكاجو  ضحكو المطمب الثالث: 
 مع أصحابو. ضحكو المطمب الرابع: 

 كأنكاع الضحؾ. ضحكو أسباب  المطمب الخامس:
 . كضحؾ الصحابة الكراـالمبحث الثالث: تبسـ 

 :ثبلثة مطالبكفيو 
 . الكراـ المطمب األكؿ: تبسـ الصحابة

 .ضحؾ آؿ البيت كأزكاج النبي المطمب الثاني: 
 . الكراـ ضحؾ الصحابةالمطمب الثالث: 

 .المبحث الرابع: آثار التبسـ كالضحؾ عمى النفس كالمجتمع
 كفيو مطمباف:

 .كالضحؾ عمى النفسآثار التبسـ المطمب األكؿ: 

 .آثار التبسـ كالضحؾ عمى المجتمع: الثانيالمطمب 
 

صة البحث كأىـ النتائج كالتكصيات.كفييا خال الخاتمة:
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 أكالن: مفيـك التبسـ كالضحؾ كمرادفات كؿ منيما كمراتبيما كالفرؽ بينيما.

ـي في المغة: .ُ  التَّبىسُّ
ـي ًفي المُّغىًة مصدره لمفعؿ الماضي  ـى الت بىسُّ ـى ، كىأىصميوي تىبىسَّ ـي أصؿه كاحد، بىسى . كالبىاءي كالسٍّيفي كالًمي

ان، كتبس ـ تبسُّمان إذا فىتىحى شىفىتىٍيًو كالميكىاًشرً  ـى يىٍبًسـ بىٍسمى كىك إبداءي ميقىد ـً الفىـً لمسىر ةو، ييقاؿ: بىسى
(ُ). 

ـى كتىبىس ـ  يقاؿ: ىك باًسـه  ، كبىسى يًف: كثيري التبسـً كبىس اـه كشداد، كىك كىي ًمٍبسىاـه، كمعنى األخيرى
 كاٍبتىسىـ بمعنى كاحد.

ـي كمنزؿ: الث ٍغري  ٍبًس ـي كمقعد: الت بىسُّـ ،كالمى ٍبسى . ،ألنو مكضع الت بىسُّـ، كالمى  أم مىٍصدىره ًمٍيًميٌّ
ـي  ًحًؾ الت بىسُّ ؿي مراتًب الض  اج ،كأك  ًحًؾ كأحسىنيو، قاؿ الز ج  ًحًؾ (ِ)كىك أقؿُّ الض  : "ألف أٍكثىرى ضى

 .(ّ")الت بىسُّـ األنبياًء 
ـى السحابي عف البىٍرؽ أم ـى البىٍرؽي كاٍبتىسى از: تىبىس  ـى الطمع :كمف المىجى  (ْ)تىفىم ؽى  :اٍنكىؿ  عنو، كتىبىس 

 .(ٓ)قتوما ذي  :أىٍطرىافيو. كيقاؿ: كاهلل ما بىسىٍمتي فيو أم

                                                            

ًحؾ في كجيو ، فالميكاًشري ( (ُ الكىٍشري في المُّغة ىك التبسـ كيقاؿ: ىك بيديكُّ األسناًف عند الت بىسُّـ، ككاشىرىه إذا ضى
كم عف أبي الدرداًء  ىك الميبتسـ، كليس معنى الكشر ىك عيبيكس الكجو كما ىك شائع في لغتنا العامية، كقد ري

فَّ قيمكبىنا لىتىٍمعىنيييـإنَّا لىنىٍكًشري في كيجكًه أىٍقكى قكليوي: " انظر: الصحاح لمجكىرم:  ". أم نىٍبًسـ في كجكًىيـ.اـو كا 
ًرم المعركؼ بابف األثير ) –، كالنياية في غريب الحديث كاألثر َٖٔ/ِ زى ىػ(: َٔٔلممبارؾ بف محمد الجى
 . ْٓ/ُْىػ(: َُِٓلمحمد مرتضى الحسيني الزبيدم ) -، كتاج العركس ُٕٔ/ْ

، َّْ/َُ(، ْٕٕٗ، كأخرجو البييقي في الشعب: الحديث )ُّ/ٖالبخارم في صحيحو تعميقان: كالحديث ذكره 
(، كأبك نعيـ ّٔ(، )صُٗ(، كفي مداراة الناس: الحديث )ٗٔ(، )صَُٗكابف أبي الدنيا في الحمـ: الحديث )

 .ِِِ/ُفي الحمية: 
اؽ إبراىيـ بف الس ًرٌم بف سىيؿو الن ٍحكٌم صا(ِ اج ( ىك أبك ًإٍسحى ة إلى كىي نسب-ًحب المبٌرد، المعركؼ بالز ج 

م ة، تكفي سنة ) ،-صنعتو فقد كاف يخرط الزجاج لىوي تآًليؼي جى نٍّؼي ًكتىاًب)مىعىاًني القيٍرآًف(، كى  ىػ( كقد شاخ.ُُّميصى
بىر مف غىبىرُّٔ/ٔىػ(: ّْٔلمخطيب البغدادم ) –ترجمتو في: تاريخ بغداد ف محمد لشمس الدي -، كالًعبىر في خى

ًرٍكًمي ) –، كاألعبلـ ُْٔ/ُىػ(: ْٖٕبف أحمد بف عثماف الذ ىىًبي )ا  .َْ/ُىػ(: ُّٔٗلخير الديف الزٍّ
عرابو (ّ) اج )ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف الس ًرٌم  –معاني القرآف كا   .ُُِ/ْىػ(: ُُّلمز ج 
 التأنيث.بدكف تاء  -ّْٖ/ٖىػ(: ّٖٓالبف عباد )–كذا في كتاب المحيط في المغة  (ْ)
ىػ(: ُِّالبف دريد ) -، جميرة المغةِٕٕ/ٕىػ(: ُٕٓلمخميؿ بف أحمد الفراىيدم ) -كتاب العيفانظر:  (ٓ)
 ،ّْٖ/ٖ ىػ(:ّٖٓ)البف عباد  –، المحيط في المغةِّ/ُّىػ(: َّٕلؤلزىرم ) -تيذيب المغة ،ِٖٗ/ُ
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ًحؾي في المغة: .ِ  الضَّ
، يقكؿ ابف فارس: " ًحؾى ًحؾي ًفي المُّغىًة مصدره لمفعؿ الماضي ضى ضحؾ: الضاد كالحاء كالض 

، كناسه مف العىرىًب . كقاؿ الزبيدم: "(ُ)"كالكاؼ،...، كىك دليؿ االنكشاؼ كالبركز ـى ًم ًحؾى كعى ضى
: ًضًحٍكتي  ٍمًقيٌ  -بكىسًر الٌضادً -يىقيكليكفى ٍحكناًإٍتباعا لمحاًء فًإٌنيا حى ةه، ضى ًحيحى - ة، كىي ٍلغىة صى

ًإًبؿو -، كًضًحكنا -بالكىسرً –كًضٍحكان  ،-الفتحً ب ًحكنا -بكىسرىتىٍيًف كى "،  (ِ)، أىربع ليغات-ككىًتؼ–، كضى
" ًحؾي ٍيد: "المُّغىة العاًليىةي الض  قاؿ ابفي ديرى
كان كلك قاؿيعني األًخيرىةى. قاؿ الفراىيدم: " - (ّ) حى – : ضى

 .(ْ)"لكاف قياسان ألٌف مصدر فىًعؿى فىعىؿ -يعني بفتحتيف
ؾى ك حَّ ؾى الرجؿي ك تىضى ؾى ، كتىضاحى ، فيك  اٍستىٍضحى ؾى ٍعنىى تىضاحى ٌحاؾه ك ضاًحؾه بمى  -كشىٌدادو  – ضى

حيكؾه ك بيكرو – ضى  .(ٔ)كًمٍحرابو – ًمٍضحاؾه ، كىك كىي (ٓ)أم باشُّ الكجوً  -كصى
كىةه ك ٍحكىةه ككثر الضحؾ مف الناس فيك صفة لو، كييمىزىةو: ي– ضيحى كزاف غرفة يكثر الناس  ضي

: (ٕ)الضحؾ منو فيك مف صفات الناس ٌبادو كَّة، زادى ابف عى ًحؾً - كضيحي كحيزيق ة،: كىًثيري الض 
(ٖ). 

اؾي ك حَّ كىًة كما قاؿ الفراىيدم الضّْ حى : ، كقاؿ ابف منظكر(ٗ)في النىٍعًت أٍحسىفي مفى الضُّ
" ُـّ ٍحكىة أىذى ٌـّ كالضُّ كىة ذى حى اؾ مىٍدحه كالضُّ ح   .(َُ)"..كالض 

ٍحكىةي ك  .(ُُ): المر ةي الكاحدةي مف الضحؾ نقمو الجكىرمالضَّ

                                                                                                                                                                         

، المقاييس ُِٕٖ/ٓىػ(: ّّٗ) ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم -الصحاح: تاج المغة كصحاح العربية
ه دى يٍ البف سً  -، المحكـ كالمحيط األعظـِْٗ/ُىػ(: ّٓٗألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ) -في المغة

ىػ(: ُُٕ، لساف العرب البف منظكر )ُٔ/ُىػ(: ّٖٓلمزمخشرم ) -، أساس الببلغةّٔٓ/ ٖىػ(: ْٖٓ)
ىػ(: ُٕٖلمفيركز أبادم ) -القامكس المحيط(، ٖٔ-ٕٔىػ(: )صَٕٕلمفيكمي ) -، المصباح المنيرِٖٔ/ُ

بىيًدم:  –تاج العركس مف جكاىر القامكس (،ْٕٗ)ص  .ِٖٔ/ُّلمزُّ
 .ّّٗ/ّالبف فارس:  -المقاييس (ُ)
 .ِْٗ/ِٕلمزبيدم:  –( تاج العركس(ِ
 .ُٕٔ/ِجميرة المغة البف دريد: ( (ّ
 .ُٗ-ٖٖ/ْ لؤلزىرم: –، كانظر: تيذيب المغة ٖٓ/ّلمفراىيدم:  –العيف( (ْ
 .ُٕٔ/ِ(  انظر: الجميرة ٓ)

اؾ( عمى المرأة كرد في الصحاح(ٔ طبلؽ لفظ )الًمٍضحى  .ُٕٗٓ/ْلمجكىرم:  –( كا 
 (.ْٖٗ: )صلمفيكمي –( انظر: المصباح المنير(ٕ
 .ُّٕ/ِالبف عباد:  –المحيط في المغة( (ٖ
 .ٖٓ/ّالعيف: ( (ٗ
 .ِٖٓٓ/ْلساف العرب البف منظكر: ( َُ)

 .ُٕٗٓ/ْلمجكىرم:  –الصحاح (ُُ)



َُ 

، ككذلؾ تفتُّح الش جًر كالنبات:  ٍحؾه ، كليذا يقاؿ لمط ٍمًع الميتىفىتًٍّح: ضى ًحًؾ: الت فىتُّحي كأصؿي الض 
ٍحؾه   ، كىك مف المجاز.(ُ)ضى

: أم ، حيكؾه كمف المجاز أيضان: طريؽه ضى  اًحؾه اؾي المىطىاًلع: أم كىاًضح، كلو رأم ضى ح  كضى
 .(ِ)ظىاًىره ال لىبس فيو، كأضحؾ حكضو أم مؤله حتى يفيض

 خالصة التعريؼ المغكم لمتبسـ كالضحؾ:
 .أف التبسـ ىك إبداء ميقىد ـ الفـ بسبب السركر، كأنو أكؿ مراتب الضحؾ كأقمو كأحسنو 
 مما لو عبلقةه  ،كالبركز ،كاالنكشاؼ ،كالظيكر ،كالكضكح ،أف الضحؾ يدؿ عمى التفتح 

 بالتعريؼ االصطبلحي. كبيرةه 
ًحؾ: .ّ  التَّعًريؼ االصًطالًحيُّ لمتَّبىسُّـً كالضَّ

ـي كالقىيقىيةي (ّ)قاؿ أبك البقاء الكىفىًكم ًحؾي ىك اسـ ًجنسو تىحتىو نىكعاف الت بىسُّ ًكيى ، (ْ): "الض  كحي
اف أف  القىيقىيةى ىي أف تىٍبديكى نىكىاًجذيهي  (ٓ)عف اإلماـ قىاًضيخى

كت،   ًحؾي ًببل صى ، كالض  كتو مىعى صى
ًحؾ، نظيري ذلؾ النـك كالنُّعاس كالسٍّنىة" ـي ديكفى الض  كالت بىسُّ
(ٔ). 

العمماء فالتبسـ كالضحؾ اصطبلحاف متداخبلف تداخبلن كبيران، فمذلؾ كثيران ما نجد مف 
مف يطمؽ لفظ الضحؾ يريد بو التبسـ باعتبار أف التبسـ مف الضحؾ كىك أقمُّو كًبدىايىتيو، لذلؾ 

 ذكر صاحب الكيمٍّي ات أف التبسـ كالقيقية نكعاف يندرجاف تحت جنسو كاحدو كىك الضحؾ.
كىذه أشير تعريفات العمماء لكؿو مف "التبسـ" ك"الضحؾ" أذكرىا مرتبةن بحسب تاريخ 

 كفياتيـ مع مناقشتيا كاختيار التعريؼ الجامع المانع.
                                                            

 (.ُُِىػ(: )صُْٔألبي منصكر ابف الجباف )بعد  –انظر شرح الفصيح في المغة ( (ُ
 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ُ( انظر: أساس الببلغة لمزمخشرم: (ِ
تكفي سنة  األحناؼ قضاة مفصاحب كتاب الكميات، أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم  ،البقاء كأبىك  ((ّ
 (.ّٖ/ِالديف الزركمي: . )انظر: األعبلـ لخير (ـُّٖٔ)

 كما سيأتي. بمعنى أف كبلن مف التبسـ كالقيقية يقاؿ لو ضحؾ غير أف األيكلى ببل صكت كالثانية بصكت (ْ)
نًدٌم المشيكر ( (ٓ ، األيٍكٍزجى نىًفيُّ ٍكًر بًف مىٍحميٍكدو بًف عبًد العىًزيز، الحى سىفي بفي مىٍنصي اًسًف حى ىك فخر الديف أىبيك المىحى
. مف كبار فقياء الحنفية في المشرؽ، كفتاكاه متداكلةه دائرةه في كتب الحنفية، ك)أكزجند( بمدة (فقاضيخاػ)ب

ترجمتو انظر  : )الفتاكم(، ك)األمالي(، ك)شرح الجامع الصغير(.وبنكاحي أصبياف قرب فرغانو، مف تصانيف
ىػ(: ٕٖٗغا السُّكديكًني الحنفي )لقاسـ بف قيطميكبي  -، كتاج التراجـُِّ/ُِلمذىبي:  –في: سير أعبلـ النببلء

ًرٍكًمي:  –، كاألعبلـَٓٓ-َْٓ/ٔىػ(: َُٖٗالبف العماد ) –شذرات الذىب في أخبار مف ذىبك ، ُُٓ/ُ لمزٍّ
ِ/ِِْ. 
 (.ْٕٓ)ص  الكفكم:ألبي البقاء  –الكميات( (ٔ



ُُ 

 تعريفات العمماء لمتبسـ كالضحؾ:
  كت لىوي"(ُ)أبك بكر السًَّجٍستىاًنيقاؿ  .(ِ): "التبسـ أكؿ الضحؾ، كىىيكى ال ًذم الى صى
  كًر الرَّاًغب األصفيانيكقاؿ ًحؾي انبساطي الكىٍجًو كتىكىشُّري األٍسنىاًف ًمف سيري الن فس، : "الض 

كىاًحؾ" -أم عند الضحؾ –كلظيكر األسناف عنده   .(ّ)سيمٍّيىت ميقىدٍّمىاتي األسناف الض 
  مىًبيكقاؿ ًحؾي مف غير (ْ)السًَّميفي الحى ًحؾ كاألخًذ فيو، كقيؿ ىك الض  ـي ابتداء الض  : "الت بىسُّ

قىٍيقىيىة"
(ٓ). 

  ًحؾ أصميو انًبسىاطي الكىجو كتكىشُّري األسناف، لسركر النفس كقاؿ أيضان: "الض 
  الضحؾ: كيفية غير راسخة يحصؿ مف حركة الركح إلى الخارج دفعة الجيرجانيكقاؿ" :

، كقاؿ: (ٕ)بسبب تعجب يحصؿ لمضاحؾ، كحد الضحؾ ما يككف مسمكعا لو ال لجيرانو"
 .(ٖ)"القيقية ما يككف مسمكعان لو كلجيرانو"

الضحؾ بما يككف مسمكعان لمضاحؾ نفسو بينما جعؿ القيقية ًلما : خص الجرجاني قمت
 يبمغ صكتيو ًلًجيراًنو كىك تعريؼه غيري دقيؽ، فقد يضحؾ اإلنساف بدكف قيقية كيسمعو جيرانو.

  لكف قد يتبسـ اإلنساف كال تظير أسنانو (9)خص  القسطبلني التبسـى بظيكر األسنافك ،
 فتعريفو غير جامع.

                                                            

مىٍيمىافى بًف األىٍشعىًث السًٍّجٍستىاًنيبأىك: ( (ُ ٍبدي اهلًل بفي سي ، كىك ابف أبي داكد صاحب السنف، ككاف أبك ك بىٍكرو عى
مىوي عمى أبيوبكر  ييـ فض  (. )انظر: سير أعبلـ النببلء ىػَِّ) ، تكفي سنةمف بحكر العمـ، بحيث إف بعضى

 .ِِِ-ُِِ/ُّلمذىبي: 
 .(ُُٓ) ص :غريب القرآف ألبي بكر السجستاني( (ِ
 (.ِّٕىػ(: )صَِٓ) لمراغب األصفياني –معجـ مفردات ألفاظ القرآف الكريـ ( (ّ

ىك أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدايـ الحمبي، المعركؼ بالس ًميف. ميفىٌسر، عالـ  (ْ)
: ترجمتو فيانظر  ىػ(.ٕٔٓ)بالعربية كالقراءات، شافعي، مف أىؿ حمب. استقر كاشتير في القاىرة، تكفي سنة 

 .ِْٕ/ُكاألعبلـ لمزركمي: ، ّٕٓ-ّٔٓ/ُحسف المحاضرة لمسيكطي: 
 (.ْٗىػ(: )صٕٔٓلمسميف الحمبي ) –عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ  (ٓ)
 (.َّٔ( المرجع السابؽ: )ص(ٔ
 (.ُُٔىػ(: )صُٖٔلعمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني ) –معجـ التعريفات ( (ٕ
 (.ُِٓ( المصدر السابؽ: )ص(ٖ

 .ٕٓ/ٗىػ(: ِّٗالعباس شياب الديف أحمد بف محمد القسطبلني )ألبي  –إرشاد السارم انظر:  (ٗ)



ُِ 

  ًحؾي قاؿ أىؿي المُّغىة: الت بىسُّـ مبادئ : "ف حجر العسقالنيابكقاؿ الحافظ ًحًؾ، كالض  الض 
كرً  ت ى تىٍظيىرى اأٍلىٍسنىافي ًمفى السُّري ٍيثي ييٍسمىعي ًمٍف  ،اٍنًبسىاطي اٍلكىٍجًو حى كىافى ًبحى ٍكتو كى فىًإٍف كىافى ًبصى

ًحؾي  ،بيٍعدو فىييكى اٍلقىٍيقىيىةي  ال  فىييكى الض  ٍكتو فىييكى الت بىسُّـ" ،كىاً  ٍف كىافى ًببلى صى كىاً 
(ُ). 

كلعؿ تعريؼ الحافظ ابف حجر ىك أدؽ التعاريؼ لمتبسـ كالضحؾ كأشمميا كىك التعريؼ 
 الجامع المانع الذم أختاريه.

 ىذه أشير تعريفات العمماء لمتبسـ كالضحؾ كيمكف تمخيصيا في نقطتيف:
الذم  (ِ)سناف بسبب سركر النفس كالقمبأف أصؿ الضحؾ ىك انبساط الكجو كظيكر األ .ُ

 يبدك أثره عمى البشرة.
ف كاف  .ِ أف التبسـ ىك أكؿ الضحؾ كىك الضحؾ ببل صكت كقد تظير فيو األسناف ، كا 

ف زاد بحيث يسمع مف بعد  بصكت بحيث يككف مسمكعان لو ال لجيرانو فيك الضحؾ، كا 
 كلـ يمكف ضبط النفس فيك القيقية.

 

 كالضحؾ:الفرؽ بيف التبسـ  .ْ
طمؽ لفظ الضحؾ يمصطمحاف متداخبلف كقد  مف خبلؿ تعريؼ التبسـ كالضحؾ تبيف أنيما

 التبسـ كىذه بعض الفركؽ بينيما: كيراد بو
 .ًحؾ  التبسـ ىك أكؿ الضحؾ كمبادئيو كبالتالي يطمؽ عمى التبسـً أنو ضى
  ـي بكجكد نشاطو عضميٍّ كصكتيٍّ  تتميز االبتسامة بأنيا ىادئة مقارنة بالضحؾ الذم يىت ًس

 .(ّ)أكبر
  التبسـ ىك تعبير بميغ عف الشعكر بالرضا كاالرتياح كاالستحساف، أما الضحؾ فيستمـز

 قدران مف المفاجأة التي تتداخؿي مع نكعو مف المفارقة.
 التبسـ حالة دائمة )كىي نكع مف الضحؾ المطيؼ(، بينما الضحؾ حالة مؤقتة(ْ). 
  ف تكرر دائمان أك زاد الميبتىسـ في ابتسامتو بحيث تظير أسنانو، أما التبسـ ممدكحه كا 

 الضحؾ فكثرتو كتكراره ال ييمدحاف كثيران خاصةن إذا بمغ القيقية.
 

                                                            

 .َْٓ/َُىػ(: ِٖٓألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ) –فتح البارم بشرح صحيح البخارم  (ُ)
التبسـ قد يككف عف كىذا في الغالب ألف التبسـ أك الضحؾ قد ال يككف عف سركر بؿ كما قاؿ ابف حجر: "( (ِ

 .ُِْ/ٖ". فتح البارم كال يختص بالسركرغضب كما يككف عف تعجب 
 (.ِٖد. شاكر عبد الحميد: )ص -( انظر: الفكاىة كالضحؾ "رؤية جديدة" (ّ
عمى  ََُِ/ٔ/ِٖمأخكذ مف مقاؿ: )تأمبلت في ابتسامة سميماف( لمباحث: سامي اليسنياني، نشر بتاريخ  ((ْ

 .َِِٕ/http://quran-m.com/quran/printarticlesمكقع مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة



ُّ 

 مراتب الضحؾ: .ٓ
ـي الث عىاًلًبيُّ  ذكرى اإلما
ًحؾ،  (ُ) ًبي ة عىٍشرى مىرىاًتبى ًلمض  ًسرٍّ العىرى  :كىيفي ًكتىاًبًو ًفقو المغىة كى

ـي  ًحؾً  :التىبىسُّ ؿي مىرىاًتًب الضى االٍفًترىاري كاالٍنًكالؿي ثـ  ،كىك إٍخفىاؤيهي  :(ِ)اإلٍىالسي ثـ  ،كىك أىك 
(ّ) :

سىفي : كىما ًحؾي الحى القىٍرقىرىةي ، ثـ (ْ)القىٍيقىيىةي  ثـ أىشىدُّ ًمٍنييمىا، الكىٍتكىتىةي  ، ثـالض 
الكىٍركىرىةي  ، ثـ(ٓ)

 ، ثـ(ٔ)
االٍسًتٍغرىابي 
ةي  ، ثـ(ٕ) : ًطيًخ ًطيخً الطٍَّخطخى كىًىيى أىٍف يىٍذىىبى  اإًلٍىزىاؽي كالزٍَّىزىقىةي: ، ثـ(ٖ): كىي أٍف يىقيكؿى

ًحؾي ًبًو كؿ  مىٍذىىبو   .(ٗ)الض 

 مفيكـ التبسـ كالضحؾ عند عمماء النفس: .ٔ
كقبؿ استعراض تعريفات عمماء النفس كشرحيـ كتحميميـ لحالتي التبسـ كالضحؾ أذكر 

"الضحؾ خاص باإلنساف مف  :بقكلولضحؾ حالة افسر تعريؼ اإلماـ المناكم لمضحؾ حيث 
فيفيض إلى  ،كمعناه استفادة سركر يمحؽ فتنشط لو عركؽ قمبو فيجرم الدـ فييا ،بيف الحيكاف

كتمؤل الحرارة فاه فيضيؽ عنيا فتنفتح شفتاه  ،سائر عركؽ بدنو فتثير فيو حرارة فينبسط ليا كجيو
أسنانو فإف تزايد ذلؾ السركر كلـ يمكف ضبط النفس استخفو الفرح فضحؾ حتى تبدك ك 

                                                            

ٍبدي ، منصكر ىك أبك (ُ) م دً  بفي  المىًمؾً  عى اًعٍيؿى  بفً  ميحى ، شيخ األدب، لو مؤلفات منيا: يتيمة الدىر يٌ بً الً عى الث   ًإٍسمى
 (.ّْٕ/ُٕ)انظر سير أعبلـ النببلء:  .ىػ(َّْفي محاسف أىؿ العصر، كفقو المغة كسر العربية، تكفي سنة )

: ضحؾه فيو فتكر( (ِ ًحكان إٍىبلسان ، يقاؿكاإلٍىبلسي ؾي منٍّي ضى  .ُٗٗ/ّ: لمجكىرم الصحاح .: تىٍضحى
ىػ(: َُّلمطبراني ) –المعجـ الكبير. )انظر: كىك الضحؾ مع ظيكر األسناف مف غير قيقيةكىما بمعنى ( (ّ
ِِ/ُِٔ). 
الصحاح: . )انظر: كالقيقية ما يككف مسمكعان لجيرانو، يقاؿ: قىو  كقىٍيقىوى بمعنىف: قىٍو قىٍو. ي قكؿ الضاحؾكى( (ْ
 .((ُِٓ) التعريفات لمجرجاني: ص، ك ِِْٔ/ٔ

 .ُْٖ/ّٔتاج العركس:  .كىي حكاية الضحؾ إذا اٍستىٍغرىب الرجؿي فيو(ٓ) 
انظر: النياية في غريب ) .كىي شبو القيقية كفكؽ القرقرة كلعؿ الكاؼ مبدلة مف القاؼ لقرب المخرج(ٔ) 

 (.ُٔٔ/ْىػ(: َٔٔالبف األثير ) –كاألثر  الحديث
ًحؾ، (ٕ)  ًحؾ، كأن وي بمغ آًخرى حدٍّ الض  أغرب في الضحؾ، كاستغرب، ك يقاؿ استىٍغرىب الٌرجيؿ، إذا بالىغى في الض 

، كالفائؽ في غريب الحديث: َِْ/ْالبف فارس:  -انظر: المقاييس) .إذا بالغ كأبعد ،كاغترؽ، كاستغرؽ
 .(ٕٓٔ/ّ، كالنياية: ٓٔ/ّلمزمخشرم: 

 .ُّٕ/ْ: ". العيفكىي أقبح القيقيةقاؿ الخميؿ: " (ٖ)
 (.َُُ-َُٗ)ص انظر: فقو المغة كسر العربية: ألبي منصكر الثعالبي:  (ٗ)

ىػ(: ّْٖألبي بكر الكبلباذم ) –األخبارحر الفكائد المشيكر بمعاني ، كانظر: بِّٓ/ْفيض القدير: (َُ) 
، ِْْ/ُىػ(: ٔٓٔلقرطبي )األبي العباس  –المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص صحيح مسمـ، ك ُٓٗ-ُْٗ/ُ
 .(ُُٔ)ص ىػ(: ُٖٔلعمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني ) –معجـ التعريفاتك 



ُْ 

ضحكة أكلية  بأنيا (االبتسامة)عر ؼ الدكتكر كماؿ دسكقي في كتابو ذخيرة عمـك النفس كقد 
المخففة أكثر، كبدكف  كتككف في الضحكةالتعبير الكجيي الذم لمضحكة، كىي أك ابتدائية، 

 .(ُ)أصكات الضحؾ
 كبىي ف ،عف المرح في الصغير كفي الراشد ر عادةن بٍّ عى استجابة انفعالية تي بأنو  (الضحؾ)كعر ؼ 

 .(ِ)يتفاكت بيف حدكد شاسعةعنو الضحؾ  ربٍّ عى يي الفرح الذم أف 

عمى –عرفت االبتسامة بأنيا تعبير خاص بالكجو يتميز "كقاؿ الدكتكر شاكر عبد الحميد: 
لى الخمؼ، كبرفع الخديف )الكجنتيف(، مبجذب جانبي  -نحك خاص ع ىذا الكجو إلى أعمى كا 

ترار( أك عدـ حدكثو، كتصغير أك إنقاص لممساحة الجفنية فحدكث افتراؽ بيف الشفتيف )أك ا
ر االبتسامة عف مجمكعة متنكعة مف بٍّ عى )الخاصة بالجفكف(، مع تغضيف لمجمد تحت العينيف. كتي 

كتميز بالقكؿ عنيا إنيا ىادئة مقارنة بالضحؾ الذم  نفعاالت،العمميات الحسية كالمشاعر كاال
، أك االبتسامة مشركع ضحكة يتسـ بكجكد نشاط عضمي كصكتي أكبر، أحيانان ما يككف صاخبان.

 .(ّ)"مرحمة مبكرة مف الضحؾ االبتسامة ضكء يخفت كيشي بنياية الضحؾ.

"كالضحؾ استعداد فطرم في نعماف أميف طو: الدكتكر كفي محاكلة تعريؼ الضحؾ يقكؿ 
اإلنساف ال يكتسبو بالتجربة، كىك انفعاؿ إنساني خاص يتميز بو عف بقية الحيكانات، كلذلؾ 

أركاف ثبلثة: مؤثر أك باعث يستثيره،  -ككؿ الغرائز–بأنو حيكاف ضاحؾ. كلو  اإلنسافرؼ عي 
لضحؾ إال حركة داخمية كحالة انفعالية مصاحبة، ككظيفة أك غاية يسعى إلى تحقيقيا،...، كما ا

كخارجية، ليا سماتيا المعركفة بإخراج صكت خاص مف جية، كباىتزاز الجسـ ىزات تختمؼ 
 .(ْ)كقكة الضحؾ مف جية، كطريقة األشخاص كعاداتيـ مف جية أخرل"

  

                                                            

 .ُّْٕ/ِد. كماؿ دسكقي:  -ذخيرة عمـك النفس انظر:  (ُ)
 .ْٕٕ/ِسابؽ: المرجع ال (ِ)
 (.ِٖد. شاكر عبد الحميد: )ص -( الفكاىة كالضحؾ "رؤية جديدة"(ّ

 (.ُٗد. نعماف محمد أميف طو: )ص -دب العربي حتى نياية القرف الرابع اليجرم السخرية في األ (ْ)
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 .ثانيان: التبسـ كالضحؾ في القرآف الكريـ 
 كردت مادة الضحؾ في القرآف الكريـ في عشرة مكاضع كالتالي:

ًحؾ كالبيكىاء، كأنو خمؽ  اهلل بيف  كدىات التي تىٍجًمبي أنو ىك الذم خمؽ الض  طىبىاًئعى المىكجي
كرو كحيزف ًحؾ كالبيكىاء مف سيري  جخ محڇ، كخمؽ ىذه األسباب كقضاىا فقاؿ تعالى: أسباب الض 

 [.ّْ]النجـ:  ڇمخجس حخ
اًزف اًد (ُ)قاؿ اإلماـ الخى مىى ًإيجى ًحؾ كالبيكىاء، : "أم ىك القىاًدري عى ؿو كىاًحدو الض  د ٍيًف ًفي مىحى الضٍّ

ًحؾ كالبيكىاء" ٍمًقو حت ى الض  ًميع ما يعمميو اإلنساف فبقضاء اهلل كقىدىره كخى مى أف  جى  .(ِ)ففيو دليؿه عى

قاؿ عطاء بف أىًبي ميٍسًمـو ك 
ًحؾى (ّ) ، أًلىف  اٍلفىرىحى يىٍجًمبي الض  ٍزفى يىٍجًمبي : "يىٍعًني أىٍفرىحى كىأىٍحزىفى كىاٍلحي

 .(ْ)اٍلبيكىاءى"
 أنكاع الضحؾ في القرآف الكريـ:

 الضحؾ منو ما ىك مذمكـه كمنو ما ىك محمكد، كقد ذكر القرآف الكريـ كبل الضحكيف.
:  أكالن: الضحؾ المذمـك

 :  ضحؾ الكافريف المذمـك
سيٍخًريىةن بآياًت اهلل كميعًجزىاًتو كعباًده  ذكر اهلل  ضًحؾى الكافريف المذمـك اٍسًتٍيزىاءن كى

 المؤمنيف، كذلؾ في أربعة مكاضع في القرآف الكريـ:

ًحؾ كاستيزاء فرعكفى كممًئو بالمعجزات التي أيَّدى اهلل بيا سيدنا مكسى  .ُ  :ضى
يا سيدنا ب ات التي أيد اهلل المعجز ب استيزاءان  كحاشيتوذكر اهلل تعالى ضىحؾ فرعكف 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئڇ ، فقاؿ تعالى:مكسى 
 [.ْٕ–ْٔ]الزخرؼ:  ڇیجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ

                                                            

ة مف عمؿ حمب-ىك عبلء الديف عمى بف محمد بف إبراىيـ بف عمر بف خميؿ الشٍٍّيًحٌى  ((ُ  -نسبة الى ًشٍيحى
ترجمتو انظر  ىػ(.ُْٕ، تكفي سنة )بالمدرسة السميساطية بدمشؽ ازف الكتبالصكفي، خ البغدادم األصؿ،

ًرٍكًمي:  -ـ ، كاألعبلٖٗ-ٕٗ/ّالبف حجر:  -في: الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة   . ٓ/ٓلمزٍّ
 .ُِٗ/ْىػ(: ُْٕلمخازف ) – لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ((ِ
رىاسىاًني، مكلى الميمب بف  ،كيقاؿ: أبك عثماف، عىطىاءي ٍبفي أىًبي ميٍسًمـو عثماف ،ىك أبك أيكب ((ّ كقيؿ: عبد اهلل اٍلخي

 ىػ( بأريحا.ُّٓأبي صفرة، مف بمخ، نزيؿ دمشؽ كالقدس، تكفي سنة )
، كتاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير ْٕٓ-ْْٕ/ٔلمبخارم:  -ترجمتو في كتب كثيرة منيا: التاريخ الكبير 

 .ُّْ-َُْ/ٔ، كالسير لمذىبي: َْٗ/ٖلمذىبي:  –كاألعبلـ 
 .ُٓٓ/ٗ ىػ(:ِْٕألحمد بف محمد الث عمىًبي ) –( انظر: الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف (ْ
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يش مف القرآف الكريـ استيزاءان بو: .ِ ًحؾي كيفَّاًر قيرى  ضى
مكقؼ الكافريف مف القرآف الكريـ، كتعجبيـ منو، كضحكىيـ كاستيزاءىىـ بو،  فقد ذـ اهلل 

 [.َٔ-ٗٓ: النجـ] ڇڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱڇفقاؿ تعالى: 
كيكفى ًمٍنوي اٍسًتٍيزىاءن ًبًو، كىالى تىٍبكيكفى ًمم ا ًفيًو ًمفى اٍلكىًعيًد أًلىٍىًؿ  تىٍضحى قاؿ اإلماـ الطبرم: "كى

كىأىٍنتيـٍ ًمٍف أىٍىًؿ مىعىاًصيًو"مىعىاًصي الم ًو، 
(ُ). 

عف عبد  (ّ)بسنده (ِ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجكمف ضحكيـ المذمـك ما 
، ًإٍذ قىاؿى  سىاًجده  بىٍينىا رىسيكؿي المًَّو قاؿ: "  اهلل بف مسعكد ميكسه ابه لىوي جي ٍيؿو كىأىٍصحى كىأىبيك جى

 : ـٍ ًلبىٍعضو يي مىىبىٍعضي ـٍ يىًجيءي ًبسى أىيُّكي
كرً  (ْ) زي دى؟  (ٓ)جى مَّدو ًإذىا سىجى مىى ظىٍيًر ميحى عيوي عى ، فىيىضى بىًني فيالىفو

دى النًَّبيُّ  تَّى سىجى اءى ًبًو، فىنىظىرى حى مىى ظىٍيرًًه بىٍيفى كىًتفىٍيًو، فىاٍنبىعىثى أىٍشقىى القىٍكـً فىجى عىوي عى ضى ، كى
مىى بىٍعضو  ـٍ عى يي ييًحيؿي بىٍعضي كيكفى كى عىميكا يىٍضحى : فىجى نىعىةه، قىاؿى ، كىأىنىا أىٍنظيري الى أيٍغًني شىٍيئنا، لىٍك كىافى ًلي مى

رىسيكؿي المًَّو  اءىٍتوي فىاًطمىةي، فىطى  كى تَّى جى ٍت عىٍف ظىٍيرًًه، فىرىفىعى رىسيكؿي سىاًجده الى يىٍرفىعي رىٍأسىوي، حى رىحى
:  المًَّو  ، قىاؿى ـٍ مىٍيًي ـٍ ًإٍذ دىعىا عى مىٍيًي ، فىشىؽَّ عى . ثىالىثى مىرَّاتو ٍيشو مىٍيؾى ًبقيرى َـّ عى : المَّيي رىٍأسىوي ثيَـّ قىاؿى

ابىةه، ثيَـّ سىمَّى:  ٍكفى أىفَّ الدٍَّعكىةى ًفي ذىًلؾى البىمىًد ميٍستىجى كىانيكا يىرى مىٍيؾى كى ، كىعى ٍيؿو مىٍيؾى ًبأىًبي جى َـّ عى المَّيي
، كىعيٍقبىةى ٍبًف أىبً  مىؼو ًليًد ٍبًف عيٍتبىةى، كىأيمىيَّةى ٍبًف خى ًبيعىةى، كىالكى شىٍيبىةى ٍبًف رى ًبيعىةى، كى -ي ميعىٍيطو ًبعيٍتبىةى ٍبًف رى

ـٍ يىٍحفىظٍ كىعى  : فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدهً -دَّ السَّاًبعى فىمى  ، لىقىٍد رىأىٍيتي الًَّذيفى عىدَّ رىسيكؿي المًَّو ، قىاؿى
ٍرعىى، ًفي القىًميبً   .(ٕ)"قىًميًب بىٍدرو  (ٔ)صى

                                                            

ق(: َُّألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم ) -تفسير الطبرم )جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف( ((ُ
ِِ/ٗٔ. 
مىى أيٍلًقيى  ًإذىا(، باب )الكيضيكءً ( صحيح البخارم؛ كتاب )ِ) مٍّي ظىٍيرً  عى مىٍيوً  تىٍفسيدٍ  لىـٍ  ًجيفىةه، أىكٍ  قىذىره  الميصى  عى

بلىتيوي   .ٕٓ/ُ(: َِْ(، الحديث )صى
د ثىنىا( قاؿ اإلماـ البخارم: ّ) ٍبدي  حى ٍبدىافي ]عى بىمىة[، بفً  عيٍثمىافى  بفي  اهللً  عى ًني: قىاؿى  جى بىمىة[، بفي  أىًبي ]عيٍثمىافي  أىٍخبىرى  عىفٍ  جى

بًد اهلًل الس ًبيًعٌي[، أىًبي عىفٍ  شيٍعبىةى ]ابف الحجاج[، ٍمًرك بًف عى اؽى ]عى ٍمًرك عىفٍ  ًإٍسحى ، ٍبفً  عى ٍيميكفو ٍبدً  عىفٍ  مى ]ابف  الم وً  عى
 .مسعكد[ 

 .ّٔٗ/ِ. النياية: فيو ممفكفان  أمو بطف مف الكلد فيو يخرج الذم الرقيؽ الجمد :ىمى الس   ((ْ
 .ِٔٔ/ُالسابؽ: لمصدر ا. أنثى أك كاف ذكران  البعير :كرزي الجى  ((ٓ
 .ٖٗ/ْلمصدر السابؽ: ا. كى طٍ تي  لـ التي البئر :القميب ((ٔ
 ( دراسة الحديث:ٕ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات، إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
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 ضحكيـ كسخريتيـ مف عباد اهلل المؤمنيف: .ّ
 كقد جاء ذكر ذلؾ في القرآف الكريـ في مكضعيف:

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڇقاؿ تعالى:  المكضع األكؿ:
]المؤمنكف:  ڇڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇڇ چ چ
َُٗ–َُُ.] 

                                                                                                                                                                         

أبك إسحاؽ: ىك عمرك بف عبد اهلل الس ًبٍيًعٌي، اليىٍمدىاًنٌي، كىك ثقة لكف ذكر الحافظ في التقريب أنو 
 إسحاؽى  أىبيك"، كقاؿ ابف الصبلح: "اختمط قد كاف: العمـ أىؿ بعض قاؿ": الفسكم بأخرة، قاؿ يعقكباختمط 
ان، اختمىطى : السًَّبيعيُّ  ا بىٍعدى  ًمٍنوي  عييىٍينىةى  بفً  سفيافى  سىمىاعى  ًإف كييقاؿي  أىٍيضى "، كلكف الذىبي أنكر نسبة اختمطى  مى

 كقد يختمط، كلـ كنسى شاخ التابعيف بالككفة كأثباتيـ إال أنو مف أئمةاالختبلط ألبي إسحاؽ السبيعي فقاؿ: "
 ".قميالن  تغير كقد عيينة ابف سفياف منو سمع

، كفيو عمة أخرل لـ يذكرىا في التقريب -كما قاؿ الذىبي–قمت: لـ يختمط، بؿ تغير حفظو بعدما كىبير 
"، كقد صر ح بالسماع مف عمرك بف بالتدليس مشيكركىي التدليس، فقد جعمو الحافظ في المرتبة الثالثة، كقاؿ: "

، فبل يضره. )انظر: المختمطيف -كما سيأتي في التخريج–ميمكف كما في الطريؽ الثانية التي ذكرىا البخارم 
 (.ِْ، طبقات المدلسيف: ّٗٗ، تقريب التيذيب: ِّٔ/ٓ، ميزاف االعتداؿ لمذىبي: ّٗلمعبلئي: 

مىى أيٍلًقيى  ًإذىا(، باب )الكيضيكءً كتاب )م في صحيحو؛ أخرجو البخار  ثانيان: تخريج الحديث:  ظىٍيرً  عى
مٍّي مىٍيوً  تىٍفسيدٍ  لىـٍ  ًجيفىةه، أىكٍ  قىذىره  الميصى بلىتيوي  عى ، ٍبف ، بمثمو، مف طريؽ أىٍحمىدٕٓ/ُ(: َِْ(، الحديث )صى  عف عيٍثمىافى
ٍيح ٍسمىمىةى، ٍبف شيرى ، ٍبف ًإٍبرىاًىيـ عف مى اؽى الس ًبيًعٌي[  جده ]أىًبي عف ]يكسؼ بف إسحاؽ[،أىًبيًو  عىفٍ  ييكسيؼى –ًإٍسحى

ٍمًرك ،-كصرَّح بالتحديث ٍيميكف، ٍبف عف عى ٍبدً  عف مى ةً كتاب ). كفي مىٍسعيكدو  ٍبفً  الم وً  عى ٍرأىةً (، باب )الص بلى  المى
مٍّي عىفً  تىٍطرىحي  ، بنحكه، مف طريؽ أحمد بف إسحاؽ السكرمارم، َُُ/ُ(: َِٓ(، الحديث )األىذىل ًمفى  شىٍيئنا الميصى

 ًجيىؼً  طىٍرحً (، باب )الًجٍزيىةً كتاب )عف عبيد اهلل بف مكسى، عف إسرائيؿ بف يكنس، عف أبي إسحاؽ، بو. كفي 
ذي  كىالى  الًبٍئًر، ًفي الميٍشًرًكيفى  ، فذكر ضحؾ المشركيبدكف  مختصران،، َُْ/ْ(: ُّٖٓ(، الحديث )ثىمىفه  لىيـٍ  ييٍؤخى
مىى الدُّعىاءً (، باب )كىالسٍّيىرً  الًجيىادً كفي كتاب )عبداف عف أبيو، عف شعبة، عف أبي إسحاؽ بو.  مف طريؽ  عى
لىةً  ًباليىًزيمىةً  الميٍشًرًكيفى  ٍلزى أبي  مف طريؽذكر ضحؾ المشركيف، بدكف  مختصران،، ْْ/ْ(: ِّْٗ(، الحديث )كىالز 

نىاًقًب كفي كتاب ) .فياف الثكرم، عف أبي إسحاؽ بوبكر بف أبي شيبة، عف جعفر بف عكف، عف س ا(، باب )المى  مى
ابيوي   الن ًبيُّ  لىًقيى  ذكر ضحؾ بدكف  مختصران،، ْٓ/ٓ(: ّْٖٓ(، الحديث )ًبمك ةى  الميٍشًرًكيفى  ًمفى  كىأىٍصحى

 .بندار محمد بف بشار، عف غندر محمد بف جعفر، عف شعبة، عف أبي إسحاؽ بو مف طريؽالمشركيف، 
(، اٍلميٍشًرًكيفى  أىذىل ًمفٍ   الن ًبيُّ  لىًقيى  باب )مىا (،كىالسٍّيىرً  الًجيىادً كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )  كىاٍلمينىاًفًقيفى

، عف عبد الرحيـ بف سميمافعف  عبد اهلل بف عمر الجعفي، مف طريؽ بنحكه، ،ُُْٖ/ّ(: ُْٕٗالحديث )
ذكر ضحؾ بدكف  مختصران،، ُُْٗ/ّ(: مكرر ُْٕٗلحديث )اعف أبي إسحاؽ بو. ك ، زكريا بف أبي زائدة

محمد بف المثنى، كبندار محمد بف بشار، عف غندر محمد بف جعفر، عف شعبة، عف  مف طريؽالمشركيف، 
 .أبي إسحاؽ بو
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 ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئڇقاؿ تعالى:  كالمكضع الثاني:
 ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ

في ىاتيف اآليتيف كيؼ اتخذ  الكريـكصؼ القرآف فقد  [.ِّ-ِٗالمطففيف: ] ڇيبجت
سف عاقبة حي  كضحككا منيـ، كبيف اهلل  ،محؿ  سخريةو كاستيزاءو  الكفاري ضعفاءى المؤمنيف

 [.ُُُ]المؤمنكف:  ڇکک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڇالمؤمنيف في قكلو: 
 :  ضحؾ المنافقيف المذمـك

ضحؾ الكافريف المذمـك كاستيزائيـ بآيات اهلل كمعجزاتو كعباده المؤمنيف،  ككما ذكر اهلل 
ـ كتكعدىـ بأنيـ سيبككف مف ٌدىكىد   ذكر ضحؾ المنافقيف فرحان بتخمفيـ عف رسكؿ اهلل 

]التكبة:  ڇگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژڇ فقاؿ: العذاب يـك القيامة،شدة 
ِٖ.] 

" أىٍمره  كيكا قىًميبلن لىٍيسى أىٍمرنا  قاؿ القرطبي: "قىٍكليوي تىعىالىى:"فىٍميىٍضحى ٍعنىى الت ٍيًديًد كى ٍعنىاهي مى مى
ًحًؾ"  .(ُ)ًبالض 

ًحكيكا ًفي كيؿٍّ ككضح المعنى الفخر الرازم فقاؿ كا كىضى ٍف فىًرحي ، فىيىذىا قىًميؿه أًلىف  الدٍُّنيىا  : "كىاً  ـٍ عيميًرًى
، أًلىن وي ًعقىابه دىاًئـه الى يىٍنقىًطعي،  ـٍ ًفي اآٍلًخرىًة فىكىًثيره بيكىاؤيىي ـٍ كى ٍزنييي كىاٍلميٍنقىًطعي ًبالنٍٍّسبىًة ًبأىٍسًرىىا قىًميمىةه، كىأىم ا حي

"  .(ِ)ًإلىى الد اًئـً قىًميؿه

 ثانيان: الضحؾ المحمكد:
 أربعة مكاضع في القرآف الكريـ: كجاء ذكر ذلؾ في

 :ضحؾ نبي اهلل سميماف عميو السالـ .ُ
النممة كسركران بنعمة  بالتبسـ كالضحؾ كذلؾ إعجابان بقكؿ كصؼ اهلل تعالى نبيو سميماف 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڇقاؿ تعالى: ف ،اهلل عميو
]النمؿ:  ڇ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے
ُٗ.] 

 .(ّ)شارعان في الضحؾ أم تبسـ

                                                            

 .ُّٕ/َُألبي عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي:  –الجامع ألحكاـ القرآف  ((ُ
 .ُّٓ/ُٔمفاتيح الغيب:  ((ِ
 .ُٖٖ/ِْ: المصدر السابؽ ((ّ



ُٗ 

 :زكجًة سيدنا إبراىيـ ضحؾ سارةى  .ِ
في القرآف الكريـ في قكلو تعالى:  ضحؾ سارة زكجة سيدنا إبراىيـ  ذكر اهلل 

 [.ُٕ]ىكد:  ڇىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئڇ

 ضحؾ المؤمنيف يـك القيامة سركران كفرحان بما أعطاىـ اهلل مف النعيـ كالكرامة. .ّ
ة قاؿ  كىصىؼ اهلل  اًحكىة فىًرحى كتعالى كجكهى المؤمنيف يـك القيامة بأنيا ميشًرقىة ميًضيئىة ضى

ٍصؼ  ،[ّٗ-ّٖ]عبس:  ڇىث مث جث ىتيت مت ختڇتعالى:  كذلؾ في مقابؿ كى
كًه الكافريف   خس حس جس حخمخ جخ جحمح مج حج يثڇ تعالى: ولك ق فيكيجي

 [.ِْ–َْ]عبس:  ڇمسحص

 ضحؾ المؤمنيف مف الكافريف يكـ القيامة. .ْ

حسف عاقبة المؤمنيف، كصبرىـ عمى أذل الكافريف كاستيزائيـ، فكاف جزاؤىـ  بيف اهلل 
ضحؾ المؤمنيف فى الجنة منيـ، كالنظر إلييـ كىـ يعذبكف في النار كما تقدـ، قاؿ تعالى: 

 [.ّْ]المطففيف:  ڇمججح حج يث ىث مث جثڇ
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ىوالمالئكظىواألنبواءىالكرامىىضحكىاللهى

ى

 :مبحثان وفيه

 

 األول المبحث

 ندبظىالضحكىإلىىاللهى
 

 

 

 الثاني المبحث

  المالئكظىواألنبواءىالكرامىضحك

 

 



ُِ 

 

 

 

 المبحث األول
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 المبحث األكؿ

  نسبة الضحؾ إلى اهلل

في السنة النبكية  في القرآف الكريـ، كلكف كرد إلى اهلل  مضافان  رد الضحؾيلـ 
، فما معنى ضحؾي اهلل؟ كما ىي الصحيحة بعضي األحاديًث التي تنسب الضحؾى إلى اهلل 

أقكاؿ العمماء مف السمؼ كالخمؼ في ذلؾ؟ كما ىذه األحاديث التي جاء فييا إضافةي الضحؾ 
كأسأؿ اهلل  ىذا ما سأتناكلو ضمف مطالب ىذا المبحث بمشيئة اهلل إلى اهلل كنسبتيو إليو؟ 

 العكف كالسداد.

 -المطمب األكؿ: معنى ضحؾ اهلل:
 المسألة مف مسائؿ أحاديث الصفات كفييا لمعمماء مف أىؿ السنة كالجماعة مسمكاف: ىذه

كىك مسمؾ السمؼ مف الصحابة كالتابعيف ليـ بإحساف مف أىؿ القركف  المسمؾ األكؿ:
مرارىا كما جاءت مف كما كردت األكلى كىك التصديؽ بيذه األحاديث الثابتة ، كعدـ إنكارىا، كا 

غير خكضو في تفسيرىا كال تأكيميا، كاإليماف بظاىر األحاديث كعدـ الكشؼ عف باطنيا، مع 
ىذا ك   إليوة معناىا بحقيق كتفكيض العمـ، (ُ)ي تقتضي التشبيوالقطع باستحالة ظكاىرىا الت
 المذىب ىك األسمـ كاألحكط.

 ذكر أقكاؿ السمؼ كمذىًبيـ في أحاديث الصفات عامة كأحاديث ضحؾ اهلل خاصة:
كم عف أئمة السمؼ مف كبار أتباع ري فمف أقكاليـ في أحاديث الصفات عامة ما 

إماـ أىؿ  ٍبفى سىٍعدو  كالم ٍيثً  ،الث كرمٍّ إماـ أىؿ الككفة سيٍفيىافى ، ك أىؿ الشاـإماـ  اأٍلىٍكزىاًعيٍّ التابعيف ك
كىىا ) قالكا عف أحاديث الصفات: ،إماـ أىؿ مدينة رسكؿ اهلل  مىاًلؾ بف أىنىسو ، ك مصر أىًمرُّ

اءىٍت ًبالى تىٍفًسير عف ابف شياب الزىرم، كسفياف  وركم مثمك  .(ِ))بال كيؼ( كفي ركاية(، كىمىا جى
 .(ّ)، كغيرىـكأحمد بف حنبؿ ،بف عيينة

                                                            

 بذم يميؽ كظاىر مراد، غير فيك بيـ، كيختص بالمخمكقيف يميؽ ظاىر: ظاىراف قاؿ ابف رجب: "الظاىر (ُ)
 .ِّّ/ٕتعطيؿ" فتح البارم:  كنفيو مراد، فيك كاإلكراـ، الجبلؿ

 -، كالصفاتُُْٔ/ّ: ىػ(َّٔلآلجرم ) -، كالشريعةِٗٓ/ُ(: ىػُُّ)ألبي بكر الخبلؿ  -انظر: السنة (ِ)
 .ّٕٕ/ِ: ىػ(ْٖٓبكر البييقي ) يبأل -(، كاألسماء كالصفاتْْىػ(: ص)ّٖٓألبي الحسف الدارقطني )

ألبي  -(، كمعالـ السنف شرح سنف أبي داكدُُِىػ(: ص)ِٕٓألبي داكد السجستاني ) -انظر: المراسيؿ (ّ)
ٍمد بف محمد الخطابي البستي ) لمبييقي  -، كاألسماء كالصفاتٕٔ/ٓنف: ىػ( مطبكع مع السّٖٖسميماف حى

 .ْْٗ-ّْٗ/ِ(: ىػّْٔ)البف عبد البر -، كجامع بياف العمـ كفضموّٕٕ/ِ: ىػ(ْٖٓ)



ِّ 

تيوي  كيؿُّ مىا كىصىؼى قاؿ سفياف بف عيينة أيضان: "ك  كى الم وي ًمٍف نىٍفًسًو ًفي ًكتىاًبًو فىتىٍفسيريهي ًتبلى
مىٍيوً  ـي ": البييقيقىاؿى . (ُ)"كىالسُّكيكتي عى ن مىا أىرىادى ًبًو كىالم وي أىٍعمى تىٍكًييفيوي كىاً  ، كى دٍّم ًإلىى تىٍكًييؼو ًفيمىا تىٍفًسيريهي ييؤى

دىثً  اًؼ اٍلحى ٍمًقًو ًفي أىٍكصى  .(ِ)"يىٍقتىًضي تىٍشًبيينا لىوي ًبخى
مىا أشبيي أحاديث النزكؿ كالرؤية كذكر القدـعىف كسئؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ا مف كى

كنعمـ أىف  ،ًمٍنيىا شىٍيئان  دُّ ري كىالى نى  ،ؼى كىالى معنىكىالى كىينؤمف بيىا كنصدؽ بيىا : "فىقىاؿ أحاديث الصفات
اح اءى ًبًو الر سيكؿ حؽ ًإذا كىانىت بأسانيد ًصحى كىالى  ،قىٍكلو كىالى نرد عمى رىسيكؿ اهلل  ،مىا جى

ايىة  ٺ ڇييكصؼ اهلل تىعىالىى ًبأىٍكثىرى ًمم ا كصؼ ًبًو نىفسو أىك كىصفو ًبًو رىسيكلو ًببلى حد كىالى غى

ًصفىاتو ًمٍنوي  ،كىالى يبمغ الكاصفكف صفتو ،[ُُ الشكرل:] ڇٹ ٹ ٹ ٿٿٿ ٿ  ،كى
ًديث نصفو كىمىا كصؼ نىفسو ،فىنىقيكؿ كىمىا قىاؿى  ،كىالى نتعدل اٍلقيٍرآف كاٍلحى نؤمف  ،كىالى نتعدل ذىًلؾ ،كى

 .(ّ)ت"كىالى نزيؿ عىنوي صفة مف ًصفىاتو لشناعة شنع ،ًباٍلقيٍرآًف كيمو محكمو كمتشابيو
 ممعنى كالكيؼ.ل يـفقكؿي اإلماـً أحمدى: "كال كيؼ كال معنى" السابؽي يدؿ عمى تفكيض

كالمذىب في ىذا عند أىؿ العمـ مف األئمة مثؿ سفياف الثكرم، كقاؿ اإلماـ الترمذم: "
كمالؾ بف أنس، كابف المبارؾ، كابف عيينة، كككيع كغيرىـ أنيـ رككا ىذه األشياء، ثـ قالكا: 

ف بيا، كال يقاؿ: كيؼ؟ كىذا الذم اختاره أىؿ الحديث أف يرككا ىذه ؤمً األحاديث كني ركل ىذه تي 
كىـ كال يقاؿ: كيؼ، كىذا أمر أىؿ العمـ الذم تى ر كال تي س  فى ف بيا كال تي ؤمى األشياء كما جاءت كيي 

 .(ْ)"اختاركه كذىبكا إليو

الحديث معركؼ ": (ٓ)أبك عمر الزاىد وقالما  كمف أقكاليـ في أحاديث الضحؾ خاصةن 
مىٍيًو بدعة كتفسير الضحؾ تكمُّ  لحاد ؼه كركايتو سنة كاالعتراض بالطعف عى  .(ٔ)"كا 

تصؼ  ببل صفةو  باب ذكر إثبات ضحؾ ربنا كقاؿ ابف خزيمة في التكحيد: "
و ضحكو بضحؾ المخمكقيف، كضحكيـ كذلؾ، بؿ نؤمف بأنو ب  شى كال يي ، ضحكو، جؿ ثناؤه، ال

                                                            

 .ِِْ/ِ(: ىػْٖٓ)االعتقاد لمبييقي انظر:  (ُ)
 المصدر السابؽ نفسو. (ِ)
 .(َِص)(: ىػَِٔ)لمكفؽ الديف ابف قدامة المقدسي  -انظر: ذـٌ التأكيؿ (ّ)
 .ُّٖ/ْ(: ىػِٕٗ)لئلماـ أبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم -الكبيرالجامع  (4)
المُّغىكٌم  ،(غبلـ ثعمبالمعركؼ بػ)محمد بف عبد الكاحد بف أىًبي ىاشـ البغدادٌم، الٌزاىد، ، أىبيك عيمىرىك (ٓ)

 -)انظر: تاريخ بغداد .ىػ(ّْٓتكفي سنة ) كركل عنو الجـ الغفيرت، ركل الكثير عف األئمة األثبا، المشيكر
نباه الركاةُٖٔ/ّلمخطيب البغدادم:   (.ّّْ/ِٓلمذىبي:  -، كتاريخ اإلسبلـُُٕ/ّىػ(: ِْٔلمقفطي) -، كا 

 .ُّّ/ّ(: ىػِٔٓ)ألبي الحسيف محمد بف القاضي أبي يعمى  -انظر: طبقات الحنابمة (6)



ِْ 

استأثر بصفة  كنسكت عف صفة ضحكو جؿ كعبل، إذ اهلل  يضحؾ، كما أعمـ النبي 
مصدقكف بذلؾ، بقمكبنا منصتكف  ضحكو، لـ يطمعنا عمى ذلؾ، فنحف قائمكف بما قاؿ النبي 

 .(ُ)"عما لـ يبيف لنا مما استأثر اهلل بعممو
جركا مثؿ ىذه األحاديث مذىب عمماء السمؼ كأئمة الفقياء أف يي ": كقاؿ اإلماـ الخطابي

ىذا ا.....ك كأف ال يريغكا ليا المعاني كال يتأكلكىا لعمميـ بقصكر عمميـ عف دركي ،عمى ظاىرىا
مف العمـ الذم أمرنا أف نؤمف بظاىره كأف ال نكشؼ عف باطنو كىك مف جممة المتشابو الذم 

 ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻڳ   ڇ :في كتابو فقاؿ ذكره اهلل 

اآلية؛ فالمحكـ منو يقع بو العمـ الحقيقي كالعمؿ، كالمتشابو يقع بو [ ٕآؿ عمراف:]ڇ ڻ
 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇڇ اإليماف كالعمـ بالظاىر كنككؿ باطنو إلى اهلل سبحانو؛ كىك معنى قكلو

نما حظ الراسخيف في العمـ أف يقكلكا ،[ٕآؿ عمراف: ]ڇ  آؿ ]ڇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉڇ  كا 
ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ڇ  ككذلؾ كؿ ما جاء مف ىذا الباب في القرآف كقكلو[، ٕعمراف: 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ڇ كقكلو [، َُِالبقرة: ]ڇ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

كالقكؿ في جميع ذلؾ عند عمماء السمؼ ىك ما قمنا، كقد ركم مثؿ ذلؾ  ،[ِِالفجر: ] ڇوئ
 .(2)"عف جماعة مف الصحابة

اًديًث مىا " :كقاؿ اإلماـ البييقي ـٍ فىًيميكا ًمٍف ىىًذًه اأٍلىحى اًبنىا فىًإن يي فىأىم ا اٍلميتىقىدٍّميكفى ًمٍف أىٍصحى
ـٍ يىشٍ  لى انىوي، كى ٍنوي ًمٍف فىٍضًؿ الم ًو سيٍبحى بىري عى قىعى اٍلخى مىا كى قىعى الت ٍرًغيبي ًفيًو ًمٍف ىىًذًه اأٍلىٍعمىاًؿ، كى تىًغميكا كى

ًحًؾ مىعى  فيوي ًبًكٍشًر  ًبتىٍفًسيًر الض  اًرج، كىأىن وي الى يىجيكزي كىصى مىخى كىاًرحو كى ـٍ أىف  الم وى لىٍيسى ًبًذم جى اٍعًتقىاًدًى
ميكًّا كىًبيرنا ، تىعىالىى الم وي عىٍف شىبىًو اٍلمىٍخميكًقيفى عي فىٍغًر اٍلفىـً  .(ّ)"اأٍلىٍسنىاًف كى

كىذا ىك المطمكبي مف المسمـً معرفتو، كىك أف يىٍرغىبى في األعماؿ التي تككف  :قمت
فضالو عمى العبد. نعامو كا   سببان في رضا اهلل كا 

التي ىي مف  ككؿ ىذه األقكاؿ السابقة ألئمة السمؼ تبيف أنيـ أثبتكا ىذه األحاديث
فسيرىا، بؿ آمنكا بيا كفك ضكا المتشابيات فمـ ينكركىا، كلـ يخكضكا في معانييا، أك يشتغمكا بت

 ، كاشتغمكا بما كيمٍّفكا بو.العمـ بمعناىا ككيفيتيا إلى اهلل 

                                                            

ثبات صفات الرب عز كجؿ (  ُ)  (.ّٔٓص): ىػ(ُُّف خزبمة )بكر محمد بف إسحاؽ ب يبأل –التكحيد كا 
ألبي  –ىػ(، كمعو معالـ السنفِٕٓلئلماـ أبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني )-سنف أبي داكد (ِ)

ط اًبي البيسًتي ) ٍمد بف محمد الخى  .ٕٔ/ٓىػ(: ّٖٖسميماف حى
 .ُْْ/ِ: ىػ(ْٖٓبكر أحمد بف الحسيف البييقي ) يبأل –األسماء كالصفات (  3)



ِٓ 

الخكض في  ؾً رٍ يـ كتى سمً ؾ الت  سمى ؾ األكلكف فييا مى مى كحيف سى قاؿ اإلماـ الشاطبي: "
 اطي حى القرآف؛ ألف الكبلـ فيما ال يي  ري اىً عندىـ فييا، كىك ظى  ـي كٍ عمى أف ذلؾ ىك الحي  دؿ   ،معانييا

 .(ُ)"يتعمؽ بمعناىا تكميؼى  ، كاليؿه جى  وً بً 
فقد بيف اإلماـ الشاطبي أف اهلل لـ يكمفنا بمعرفة حقيقة معاني آيات كأحاديث الصفات 

 كأف مذىب السمؼ كاف التسميـ بيا كعدـ الخكض في معانييا.

كاألحكط لممسمـ، كما بيف  كقد اتفؽ العمماء عمى أف مذىب السمؼ ىك األسمـ
 .(ِ)القرطبي

مىًؼ مف المتكمميف كشراح الحديث كبعض السمؼ، كىك  المسمؾ الثاني: كىك مسمؾ الخى
 .تأكيؿ ىذه الصفات عمى ما يميؽ بيا حسب مكاقعيا

 أحدىما: قكليف الصفات كآيات الصفات أحاديث في العمـ ألىؿ أف قاؿ اإلماـ النككم: "اعمـ
 بيا نؤمف أف عمينا يجب يقكلكف بؿ معناىا، في يتكمـ ال أنو كميـ أك السمؼ معظـ مذىب كىك

 كمثمو ليس تعالى اهلل أف الجاـز اعتقادنا مع كعظمتو، تعالى اهلل بجبلؿ يميؽ معنىن  ليا كنعتقد
 كىذا المخمكؽ، صفات سائر كعف جية، في كالتحيز كاالنتقاؿ التجسـ عف منزه كأنو شيء،
 الثاني: كالقكؿ أسمـ كىك محققييـ مف جماعة كاختاره المتكمميف مف جماعة مذىب ىك القكؿ
نما ،مكاقعيا حسب عمى بيا ما يميؽ عمى تتأكؿ أنيا المتكمميف معظـ مذىب كىك  يسكغ كا 

 في رياضةو  كالفركع ذا األصكؿ كقكاعد العرب بمساف عارفان  يككف بأف أىمو مف كاف لمف تأكيميا
 .(ّ)العمـ"

ىما المعتبراف المأثكراف عف أىؿ السنة كالجماعة في أبكاب المتشابو،  المسمكافكىذاف قمت: 
 .كال اعتبار لمف جنح إلى التعطيؿ أك التشبيو مف المذاىب األخرل التي رفضتيا األمة كلفظتيا

                                                            

 .ُّٗ/ّ: ىػ(َٕٗلئلماـ إبي إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الشاًطًبي) -المكافقات (ُ)
، كانظر لزامان ما قالو محمد ُْٗ/ُ(: ىػٔٓٔ)لمقرطبي  -انظر: المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ (ِ)

كافؽ  ، فقدِِْ/ِ: في العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ (ىػَْٖ) بف إبراىيـ الكزير اليماني
.  القرطبي 

لئلماـ أبي زكريا يحيى  -صحيح مسمـ بشرح النككم المسمى )المنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج( (ّ)
لئلماـ أبي الفضؿ  -، كطرح التثريب في شرح التقريبّٕ-ّٔ/ٔ، كانظر: ُٗ/ّ(: ىػٕٔٔ)بف شرؼ النككم 

 نككم  في ذلؾ.، فقد كافؽ الُٖ/ٖ: ىػ(َٖٔعبد الرحيـ بف الحسيف العراقي )



ِٔ 

في  -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجكمف األحاديث التي ذكرت ضحؾ اهلل ما 
مىٍيًف "قاؿ:   أف رسكؿ اهلل  ىريرة عف أبي (ِ)بسنده (ُ)صحيحو ؾي المَّوي ًإلىى رىجي يىٍضحى

مى  نَّةى ييقىاًتؿي ىىذىا ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىييٍقتىؿي ثيَـّ يىتيكبي المَّوي عى ًف اٍلجى رى يىٍدخيالى ا اٍْلخى ديىيمى ى اٍلقىاًتًؿ يىٍقتيؿي أىحى
 .(ّ)"فىييٍستىٍشيىدي 

 .كقد سمؾ كثيره مف أئمة أىؿ السنة كالجماعة مسمؾ التأكيؿ ألحاديث ضحؾ اهلل 
 ضحؾي يى ك  يىعجىب حؿ  عند اهلل بمحؿٍّ مابأنو الحديث  الضحؾى في مكرً يني ة الد  يبى تى قي  ابف ؿفقد أك  

الرعد: ] ڇۅ ٴۇ ۋ ۋڇ: محمد لنبيو  ؿ اهلل بقك  لذلؾ كاستدؿ الناس، منو
ـٍ ، فقاؿ[ٓ ا أىرىادى: أىن وي عىًجيبه ًعٍند مف سىمعو": "لى ن مى ، كىاً   .(ْ)ييًرٍد أىن وي ًعٍنًدم عىجىبه

نسب الضحؾى الذم كاف مف الضحؾ عمى حقيقتو، لكنو لممبلئكة، فأف كأما ابف حباف فبي ف 
بىيـ، بمعنى أف اهلل عمى سبيؿ األمر كاإلرادة المبلئكة إلى اهلل  . (ٓ)ضح ؾ مبلئكتو كعج 

، كالتأكيؿ اآلخر أنو بمعنى (ٕ)، كالخطابي في أحد تأكيميو لمضحؾ(ٔ)ككافقو القاضي عياض
ًحؾي ال ًذم يىٍعتىًرم اٍلبىشىرى ًعٍندىمىا يىٍستىًخفُّييـي اٍلفىرىحي أىًك يستفزىـ "كالقبكؿ كالمجازاة، فقاؿ:  الرضا الض 

مىى الم ًو سبحانو، كىك منفي اًئزو عى ٍيري جى ًنيًع  الط رىبي غى بىو ًليىذىا الص  رى ن مىا ىك مىثىؿه ضى عف صفاتو، كىاً 
                                                            

: (ِِٖٔ(، الحديث )فيسدد بعد كيقتؿ الكافر يقتؿ المسمـ ثـ يسمـ)باب صحيح البخارم؛ كتاب )الجياد(، ( ُ)
ْ/ِْ. 
، عف ]عبد اهلل بف ذككاف[ نادحدثنا عبد اهلل بف يكسؼ، أخبرنا مالؾ، عف أبي الزٍّ قاؿ اإلماـ البخارم: ( ِ)

 .ىريرة، عف أبي ]عبد الرحمف بف ىرمز[ األعرج
 دراسة الحديث:( ّ)

 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات.
أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب )اإلمارة(، باب )بياف الرجميف يقتؿ  ثانيان: تخريج الحديث:

بكر بف أبي شيبة، كزىير بف حرب،  يأب. مف طريؽ َُْٓ/ّ(: ُِٖأحدىما اآلخر يدخبلف الجنة(، الحديث )
كبلىما )ابف  أبي عمر المكي، ، ثبلثتيـ عف ككيع ]بف الجراح[. كمف طريؽ محمد ]بف يحيى[ بفكريب يبكأ

. مف َُٓٓ/ّ(: ُِٗ، عف األعرج، كالحديث )، عف أبي الزناد]بف عيينة[ سفياف عف أبي عمر، كككيع(
، كبلىما )األعرج، ، عف ىماـ بف منبوبف راشد معمرعف ، بف ىماـ عبد الرزاؽ عفمحمد بف رافع،  طريؽ

 ، بنحكه.كىماـ(عف أبي ىريرة 
 .(َّٔ-َّٓص)ىػ(: ِٕٔ)مسمـ بف قتيبة الدينكرم بف  محمد عبد اهللألبي  –تأكيؿ مختمؼ الحديث(ْ) 

 .ِِٓ/َُ انظر: صحيح ابف ًحب اف بترتيب ابف بمباف:(  ٓ)
ًبي ألبي  –إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـانظر:  (ٔ) ىػ(: ْْٓ)الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض اليىٍحصى
ٔ/ُِّ. 

 .ُّٗٔ-ُّٖٔ/ِىػ(: ّٖٖ)لمخطابي –أعبلـ الحديث في شرح صحيح البخارمانظر: (ٕ) 



ِٕ 

ٍعنىاهي في صفة اهلل  مى ، كى ـٍ كىيي ًب ًعٍندى اٍلبىشىًر، فىًإذىا رىأىٍكهي أىٍضحى ؿ  العىجى ٍف ال ًذم يىًحؿُّ مىحى ٍخبىاري عى : اإلًٍ
ازىاًتًيمىا عى  ميجى ًر كى ًدًىمىا كالىقىبيكًؿ ًلآٍلخى ا ًبًفٍعًؿ أىحى ا، الًرضى ًؼ أىٍحكىاًلًيمى ن ةى مىعى اٍخًتبلى ًنيًعًيمىا اٍلجى مىى صى

 البشرى أف الضحؾ مف ذكم التمييز يدؿ عمى الرضا، ك  كبي ف الخطابي أف (ُ)"كتبايف مقاصدىما
الكراـ يكصفكف ًعٍند أف مبة، ك كمقدمة إنجاح الطُّ  نيـ دليؿ عمى قبكؿ الكسيمةم كاالستيبلؿى 

ٍسًف المٍّقىاًء، فىيىكيكفالمسألة ًباٍلًبٍشًر كى  ، ألنو ؿ اٍلعىطىاءى اٍجزً الضحؾ بالنسبة هلل بمعنى إى معن حي
 .(ِ)مكجبي الضحؾ كمقتضاه

منيا تكشير  صكصةو مخ كجكهو ستعمؿ في المغة في فقد بي ف أف الضحؾ يي  فيكرىؾ بفاكأما 
كالكجو األكؿ  ،الفعؿكمنيا ظيكر المكتـك مف األمكر كبركز المستكر مف  ،فتح الفـاف ك ناألس

ظيااإلبانة عف فضمو ك  عمى جب أف يككف محمكالن فك  ،بو يستحيؿ كصؼ اهلل   .(ّ)ومً عى نً  را 
نما ىك الضحؾ فذكر أف ابف بط اؿ  كأما  ال يككف، ك مجازمف اهلل ليس عمى حقيقتو كا 
لىو بالت مىقٍّي ما يككف مف البشر ألنو ليس كمثمو شيءعمى  منو الضحؾ بالرحمة ، كأىك 

 .(ٓ)، ككافقو ابف عبد البر(ْ)كالرضكاف
كجعؿ القاضي عياض الضحؾ في حؽ اهلل مف باب االستعارة، كأنو ال يجكز عميو الضحؾ 
ظيار  المعمـك فيك منزهه عف التغيرات كأكصاؼ الحدث، كأكلو بتأكيميف أحدىما: الرضا كالمحبة كا 

 .(ٔ)الضحؾ ييعىب ري بو عف الظيكرألف  النٍّعىـ، كاآلخر: التجمي لمعبد ككشؼ الحجاب
قد سمككا مسمؾ التأكيؿ، كفيما  -غير مف ذكرتييـ-كىناؾ الكثير مف عمماء أىؿ السنة 

ظيار أىميتو ذكرتو كفايةه في  .(ٕ)إظيار ىذا المسمؾ الذم قاؿ بو أئمة أىؿ السنة كالجماعة، كا 
                                                            

 .ُّٓٔ/ِ: المصدر السابؽ (ُ)
 .ُّٕٔ/ِ: المصدر السابؽانظر:  (ِ)
 .(ٗٔ-ٖٔص): ىػ(َْٔبكر محمد بف الحسف بف فكرؾ ) يبأل –مشكؿ الحديث (  ّ)
-ّٖ/ٓ: ىػ(ْْٗالحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ) يأبالبف بطاؿ  –انظر: شرح صحيح البخارم(  ْ)

ّٗ. 
 .ّْٓ/ُٖىػ(: ّْٔالبف عبد البر ) -، كالتمييدُِٕ/ُْ: انظر: االستذكار(  ٓ)

 .ُِّ/ٔ، ك ٖٓٓ/ُ: إكماؿ المعمـ لمقاضي عياضانظر:  (ٔ)
بالرضا، كالتجمي لمعبد ككشؼ فقد أكؿ الضحؾ ، ُٖٗ-ُْٗ/ُ: لمكبلباذم معاني األخباركانظر لزامان: ( ٕ)

درار ا ألبي الكليد سميماف الباجي  –المكطأ شرح لمنتقىكا لرحمة، كقبكؿ العمؿ، كحسف الثكاب.الحجب، كا 
لىو بالتمقي بالثكاب كاإلنعاـَِٓ/ّ: ىػ(ْْٕ) (: قْٖٖ) المازرممحمد ألبي عبد اهلل  –كالميٍعًمـ بفكائد مسمـ .، أىك 
ككشؼ  (.َُٖص): كدفع شبو التشبيو بأكؼ التنزيو .الضحؾ عمى إظيار الرضا كالقبكؿ مىؿ، حى ّّٗ/ُ

حممو عمى إبداء كرمو ىػ(، ٕٗٓالفرج ابف الجكزم ) يب، كبلىما ألْٕٗ/ّ: المشكؿ مف حديث الصحيحيف
بانة فضمو. لىو برضاه ع، ِْْ/ُ :مقرطبيل –المفيـك  كا  ظيار رحمتو أىك  كشرح صحيح  كفضمو عميو.ف العبد كا 



ِٖ 

ـى قمت لصالح مف الصحابة كالتابعيف ليـ السمؼ ايىٍسميؾ مسمؾ أف  عميو: إف اإلنسافى المسم
مع اعتقاد أف اهلل ال يشبو شيئان مف خمقو، كأنو منزه  جاءت،إمرار ىذه األحاديث كما ببإحساف 

ٿ ٹ    ٿٿٺ  ٿڇ ، كما قاؿ تعالى: ـعف االتصاؼ بالجكارح كالمخارج كاألجسا

 .ما أرجحو، كىك األسمـ لئلنساف كىك- [ُُالشكرل:] ڇٹٹ

 

  

                                                                                                                                                                         

ظيار النعمةِْ/ّ: ىػ(ٕٔٔمسمـ لمنككم ) لىو بالرضا كالمحبة كا  يضاح الدليؿ البف جماعة: ص) .، أىك  (، ُِِكا 
كالكاشؼ  حمؿ الضحؾ عمى ظاىره مبتدع مجسـ. أف مف :حممو عمى المبالغة في إظيار اإلقباؿ كالرضا، كقاؿ

، حممو عمى غاية َُِٕ-َُِٔ/ْ: ىػ(ّْٕالديف الطٍّيًبي ) لشرؼ -عف حقائؽ السنف شرح مشكاة المصابيح
حى تأكيؿ الضحؾ باإلقباؿ بالرضا، كىناؾ أقكاؿ أخرل لغير َْ/ٔ: كفتح البارم البف حجر .الرضا كالرأفة ، رج 

 ىؤالء العمماء مف المتأخريف.



ِٗ 

 -: األحاديث الكاردة في ضحؾ اهلل المطمب الثاني:
كبعد ىذه اإلطالة في نقؿ أقكاؿ العمماء كاألئمة مف أىؿ السنة في معنى الضحؾ 

تعالى، كتعميقات -بالنسبة هلل كجب لزامان أف نتعرؼ عمى األحاديث الكاردة في ضحؾ اهلل 
في  -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجالعمماء كاألئمة شراح الحديث عمييا، فمف ذلؾ ما 

ديىيمىا قاؿ: ))  أف رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة ،صحيحو مىٍيًف يىٍقتيؿي أىحى ؾي المَّوي ًإلىى رىجي يىٍضحى
مىى اٍلقىاًتًؿ فىييٍستى  نَّةى ييقىاًتؿي ىىذىا ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىييٍقتىؿي ثيَـّ يىتيكبي المَّوي عى ًف اٍلجى رى يىٍدخيالى  .(ُ)((ٍشيىدي اٍْلخى

، كمعنى الجٌنة في تعالى الم و سبيؿ في كؿتكالمق القاتؿ اجتماعفالحديث يدؿ عمى 
الحديث أف الكافرى يقتؿي المؤمفى الذم يقاتؿ في سبيؿ اهلل، فييدًخؿي اهللي المؤمفى الجن ةى، ثـ يتكبي اهلل 

 الجنة.عمى القاًتؿ الكافر فييسمـ كيقاتؿ في سبيؿ اهلل فييقتؿ، فيدخبلف 
 كتكبتو كافرا كاف األكؿ قاتؿ أف العمماء عند الحديث ىذا معنىقاؿ ابف عبد البر: "

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ڇ :اهلل  قاؿ إسبلمو الحديث ىذا في المذككرة

 -اهلل شاء إف- الجنة في فيك اهلل سبيؿ في قيًتؿ مف كؿ أف   دليؿه  كفيو[، ّٖاألنفاؿ: ] ڇھ 
 .(ِ)"الجنة في فيك السفمى كفركا الذيف ككممة العميا ىي اهلل كممة لتككف قاتؿ مف ككؿ

كىذه كرامةه عظيمةه كنعمةه جميمةه حباىا اهلل لمف يقاتؿ في سبيمو فييستشيد، كقكلو في 
خبلص العمؿ هلل كحده في الجياد  الحديث: )في سبيؿ اهلل( فيو تنبيو عمى تصحيح النية كا 

 كممة اهلل ىي العميا.كالقتاؿ كي تككف 

ىك كزكجتو عندما أظيرا مف كرميما  كىذا الصحابيُّ الجميؿ أبك طمحة األنصارم 
، كآثراه عمى نفسييما كأكالدىما، أظير اهلل ليما مف لضيفيما الذم ىك ضيؼ رسكؿ اهلل 

البخارم  أخرج اإلماـكرمو كفضمو كرضاه كأنزؿ فييما قرآنان يتمى، يمدحيما كيمدح األنصار، فقد 
 فىبىعىثى  ،النًَّبيَّ  أىتىى رىجيالن أف "  عف أبي ىريرة (ْ)بسنده (ّ)في صحيحو -رحمو اهلل–

ا: فىقيٍمفى  ًنسىاًئوً  ًإلىى ُـّ  مىفٍ :  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  المىاءي، ًإالَّ  مىعىنىا مى  فىقىاؿى  ىىذىا، ييًضيؼي  أىكٍ  يىضي
                                                            

(، الحديث فيسدد بعد كيقتؿ الكافر يقتؿ المسمـ ثـ يسمـ)باب أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )الجياد(،  (ُ)
 (.ِٓ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )ِْ/ْ: (ِِٖٔ)
 .ُِٕ/ُْ: االستذكار( ِ)
، [ٗالحشر: ] (ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی  ی)باب صحيح البخارم؛ كتاب )مناقب األنصار(، ( ّ)

 .ّْ/ٓ: (ّٖٕٗالحديث )
د ثىنىا( ْ) د ثىنىا ميسىد د ]ابف ميسىرىىد[، قاؿ اإلماـ البخارم: حى ٍبدي  حى ٍيًبٌي[، ٍبفي  الم وً  عى رى دى ]الخي ٍيؿً  عىفٍ  دىاكي غىٍزكىافى  بفً  فيضى

بٍّي[، ًعٌي[، أىًبي عىفٍ  ]الض  ٍممىافى األىٍشجى اًزـو ]سى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  حى  .ىيرى



َّ 

ارً  ًمفى  رىجيؿه  ٍيؼى  أىٍكًرًمي: فىقىاؿى  اٍمرىأىًتًو، ًإلىى ًبوً  فىاٍنطىمىؽى  أىنىا،: (ُ)األىٍنصى  ، المَّوً  رىسيكؿً  ضى
ا: فىقىالىتٍ  ًؾ، (ِ)كىأىٍصًبًحي طىعىامىًؾ، ىىيًّْئي: فىقىاؿى  ًصٍبيىاًني، قيكتي  ًإالَّ  ًعٍندىنىا مى ًمي ًسرىاجى نىكّْ  ًصٍبيىانىؾً  كى

تٍ  طىعىامىيىا، فىيىيَّأىتٍ  عىشىاءن، أىرىاديكا ًإذىا يىا، كىأىٍصبىحى مىتٍ  ًسرىاجى نىكَّ  تيٍصًمحي  كىأىنَّيىا قىامىتٍ  ثيَـّ  ًصٍبيىانىيىا، كى
يىا عىالى  فىأىٍطفىأىٍتوي، ًسرىاجى ا ييًريىاًنوً  فىجى  المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى غىدىا أىٍصبىحى  فىمىمَّا طىاًكيىٍيًف، فىبىاتىا يىٍأكيالىًف، أىنَّييمى
ًحؾى : فىقىاؿى  ، ، أىكٍ  المٍَّيمىةى، المَّوي  ضى ؿى  ،فىعىاًلكيمىا ًمفٍ  عىًجبى ېئ ېئ ىئ ىئ  ڇ: المَّوي  فىأىٍنزى

 .(ّ)"[ٗالحشر: ] ڇجبحبىئ ی  ییی جئ حئ  مئىئ يئ 
إظيار الكـر كالجكد كاإليثار،  مف  األنصار عميو كاف ماكنستفيد مف الحديث 

كراـ يثاره الضيؼ، كا   العظيـ.أنفسيـ كعياليـ، فاستحقكا ىذا األجر  عمى كا 
في  -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجكمف األحاديث التي نسبت الضحؾ إلى اهلل ما 

الطكيؿ الذم ذكر فيو رؤية اهلل يـك القيامة،   أبي ىريرة مف حديث (ٓ)بسنده (ْ)صحيحو
كالحشر، كالصراط كصفتو كالمركر عميو، كتبايف أحكاؿ الناس في المركر عميو، كدخكؿ أىؿ 
النار النار، كخركج المكحديف منيا، كذكر آخر مف يخرج مف النار كيدخؿ الجنة كفيو يقكؿ 

                                                            

مىٍيـ  أـ األنصارم زكج سيؿ بف ىك أبك طمحة زيد( ُ) لسراج  -. انظر: التكضيح شرح الجامع الصحيحسي
 .ّٔٗ/َِىػ(: َْٖالديف أبي حفص عمر ابف الممقف )

 .َُِ/ٕأم أكقديو. فتح البارم: ( ِ)
 دراسة الحديث:( ّ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات. أكالن: دراسة اإلسناد:
أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )التفسير(، باب )قكلو: كيؤثركف  ثانيان: تخريج الحديث:

بنحكه، مف طريؽ يعقكب بف إبراىيـ العبدم، عف حماد بف  ُْٗ-ُْٖ/ٔ(: ْٖٖٗيث )عمى أنفسيـ(، الحد
 زيد.

-ُِْٔ/ّ(: َِْٓكاإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب )األشربة(، باب )إكراـ الضيؼ كفضؿ إيثاره(، الحديث )
ف محمد بف العبلء، عف ككيع بف الجراح، كمحمد ب كريبي أبمختصران بدكف ذكر الضحؾ. مف طريؽ ُِٓٔ

يؿ بف غزكاف، عف أبي حاـز األشجعي، عف أبي  يؿ بف غىزكىاف، ثبلثتيـ )حماد كككيع كابف فضيؿ( عف فيضى فيضى
 .ىريرة 

 .ُُٕ/ٖ: (ّٕٓٔ)الصراط جسر جينـ(، الحديث )باب صحيح البخارم؛ كتاب )الرقاؽ(، ( ْ)
د ثىنىا( ٓ) اًف ]الحكـ بف نافع ال أىبيك قاؿ اإلماـ البخارم: حى نىا بيراني[،اٍليىمى الزٍُّىًرمٍّ  ]بف أبي حمزة[، عىفً  شيعىٍيبه  أىٍخبىرى

ًني ]محمد بف مسمـ بف شياب[، ٍيرىةى  أىبىا أىف   يىًزيدى، ٍبفي  كىعىطىاءي  سىًعيده ]بف الميسىيٍّب[ أىٍخبىرى  الن ًبيٍّ  عىفً  أىٍخبىرىيمىا ىيرى
د ثىًني . د ثىنىا مىٍحميكده ]بف غيبلف[ كىحى ٍبدي  حى ز اًؽ ]بف ىماـ[ عى نىا الر  ٍعمىره ]بف راشد[ أىٍخبىرى  عىطىاءً  عىفٍ  الزٍُّىًرمٍّ  عىفً  مى

ٍيرىةى. أىًبي عىفٍ  الم ٍيًثيٍّ  يىًزيدى  ٍبفً   ىيرى
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يىٍبقىى...": النبي  ـٍ  رىجيؿه  كى ٍجًيوً بً  ميٍقًبؿه  ًمٍنيي مىى كى يىا (ُ)قىشىبىًني قىدٍ  رىبّْ  يىا فىيىقيكؿي  النَّارً  عى  ًريحي
ٍجًيي فىاٍصًرؼٍ  (ِ)ذىكىاؤيىىا كىأىٍحرىقىًني  أىفٍ  أىٍعطىٍيتيؾى  ًإفٍ  لىعىمَّؾى  فىيىقيكؿي  اهللى  يىٍدعيك يىزىاؿي  فىالى  النَّارً  عىفً  كى
ٍيرىهي  تىٍسأىلىًني ٍيرىهي  أىٍسأىليؾى  الى  كىًعزًَّتؾى  الى  فىيىقيكؿي  غى ٍجيىوي  فىيىٍصًرؼي  غى  رىبّْ  يىا ذىًلؾى  بىٍعدى  يىقيكؿي  ثيَـّ  النَّارً  عىفً  كى
ٍبًني نَّةً  بىابً  ًإلىى قىرّْ ٍيرىهي  تىٍسأىلىًني الى  أىفٍ  زىعىٍمتى  قىدٍ  أىلىٍيسى  فىيىقيكؿي  اٍلجى ٍيمىؾى  غى ـى  اٍبفى  يىا كى ا آدى  فىالى  أىٍغدىرىؾى  مى
ٍيرىهي  تىٍسأىليًني ذىًلؾى  أىٍعطىٍيتيؾى  ًإفٍ  لىعىمّْي فىيىقيكؿي  يىٍدعيك يىزىاؿي  ٍيرىهي  أىٍسأىليؾى  الى  كىًعزًَّتؾى  الى  فىيىقيكؿي  غى  فىييٍعًطي غى
مىكىاًثيؽى  عيييكدو  ًمفٍ  اهللى  ٍيرىهي  يىٍسأىلىوي  الى  أىفٍ  كى بيوي  غى نَّةً  بىابً  ًإلىى فىييقىرّْ  امى  سىكىتى  ًفييىا مىا رىأىل فىًإذىا اٍلجى
نَّةى  أىٍدًخٍمًني رىبّْ  يىقيكؿي  ثيَـّ  يىٍسكيتى  أىفٍ  اهللي  شىاءى  لىٍيسى  يىقيكؿي  ثيَـّ  اٍلجى ٍيرىهي  تىٍسأىلىًني الى  أىفٍ  زىعىٍمتى  قىدٍ  أىكى  غى
ٍيمىؾى  ـى  اٍبفى  يىا كى ا آدى ٍمًقؾى  أىٍشقىى تىٍجعىٍمًني الى  رىبّْ  يىا فىيىقيكؿي  أىٍغدىرىؾى  مى تَّى يىٍدعيك يىزىاؿي  فىالى  خى ؾى  حى  يىٍضحى
ًحؾى  فىًإذىا ؿى  فىًإذىا ًفييىا ًبالدُّخيكؿً  لىوي  أىًذفى  ًمٍنوي  ضى  لىوي  ييقىاؿي  ثيَـّ  فىيىتىمىنَّى كىذىا ًمفٍ  تىمىفَّ  لىوي  ًقيؿى  ًفييىا دىخى
تَّى فىيىتىمىنَّى كىذىا ًمفٍ  تىمىفَّ  اًنيُّ  ًبوً  تىٍنقىًطعى  حى ًمٍثميوي  لىؾى  ىىذىا لىوي  فىيىقيكؿي  اأٍلىمى ٍيرىةى  أىبيك قىاؿى  "مىعىوي  كى ذىًلؾى  :ىيرى  كى

ؿي  نَّةً  أىٍىؿً  آًخري  الرَّجي  .(ّ)"ديخيكالن  اٍلجى
ـي اإلماـ كمنيا ما أخرجو  جابر بف عبداهلل عف  (ُ)بسنده (ْ)في صحيحو -رحمو اهلل– مسم

ـي  فىتيٍدعىى...، في الحديث الطكيؿ الذم فيو أنو سيًئؿى عف الكركد، كفيو قاؿ: "   ًبأىٍكثىاًنيىا، اأٍليمى

                                                            

يا قىشىبىنيقاؿ ابف األثير: "( ُ)  .ْٔ/ْالنياية:  .كميٍقشىب قىًشيب مىٍسميـك ككؿ سىم ني :أم ريحي
 .ُٓٔ/ِالذكاء شدة كىج النار. المصدر السابؽ:  (ِ)
 دراسة الحديث:( ّ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات، إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
 حافظ ثقة" ىػ(، ثقة، قاؿ الحافظ ابف حجر:ُُِالصنعاني، تكفي سنة ) نافع بف ىماـ بف الرزاؽ . عبدُ

"، قمت: كال يضره ألف سماع محمكد بف غيبلف منو قبؿ يتشيع ككاف فتغير عمره آخر في عىًميى  شيير مصنّْؼ
 (.ِٖٕ-ِٔٔ، الككاكب النيرات:ّّٓالتغير )انظر: تقريب التيذيب: 
أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )األذاف(، باب )فضؿ السجكد(،  ثانيان: تخريج الحديث:

عيب بف أبي حمزة. كفي كتاب )التكحيد(، . بنحكه، مف طريؽ أبي اليماف عف شُُٔ-َُٔ/ُ(: َٖٔالحديث )
-ُِٖ/ٗ(: ّْٕٕ(، الحديث )[ِّ-ِِالقيامة: ] ڇپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ     ٺڇ باب )قكؿ اهلل تعالى: 

 . بنحكه، عف عبد العزيز بف عبد اهلل عف إبراىيـ بف سعد.ُِٗ
-ُّٔ/ُ(: ِٗٗالرؤية( الحديث )كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب )اإليماف(، باب )معرفة طريؽ 

براىيـ بف ُٔٔ . بنحكه، عف زىير بف حرب عف يعقكب بف إبراىيـ بف سعد عف أبيو، كبلىما )شعيب كا 
(: ِٖٔٗسعد(عف الزىرم عف سعيد بف المسيب كعطاء بف يزيد الميثي، كفي كتاب )الزىد كالرقائؽ(، الحديث )

بف أبي عمر عف سفياف بف عيينة عف سييؿ بف  . مختصران بدكف ذكر الضحؾ، عف محمدَِِٖ-ِِٕٗ/ْ
 أبي صالح السماف عف أبيو، ثبلثتيـ: )ابف المسيب، كعطاء، كأبك صالح( عف أبي ىريرة عف رسكؿ اهلل.

 .ُٕٕ-ُٕٔ/ُ: (ُّٔ)أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا(، الحديث )باب صحيح مسمـ؛ كتاب )اإليماف(، ( ْ)



ِّ 

ا مى ؿي  تىٍعبيدي، كىانىتٍ  كى ، اأٍلىكَّ ؿي بُّنىا يىٍأًتينىا ثيَـّ  فىاأٍلىكَّ ، بىٍعدى  رى ؟ مىفٍ : فىيىقيكؿي  ذىًلؾى كفى  نىٍنظيري : فىيىقيكليكفى  تىٍنظيري
بَّنىا، ، أىنىا: فىيىقيكؿي  رى ـٍ بُّكي تَّى: فىيىقيكليكفى  رى ، نىٍنظيرى  حى مَّى ًإلىٍيؾى ـٍ  فىيىتىجى ، لىيي ؾي   .(ِ)..."يىٍضحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         

، ٍبفي  اهللً  عيبىٍيدي  قاؿ اإلماـ مسمـ: حدثني( ُ) اؽي  سىًعيدو ٍسحى ، ٍبفي  كىاً  ىيمىا مىٍنصيكرو ، عىفٍ  ًكبلى ٍكحو د ثىنىا: اهللً  عيبىٍيدي  قىاؿى  رى  حى
ٍكحي  ، عيبىادىةى  ٍبفي  رى د ثىنىا اٍلقىٍيًسيُّ ٍيجو ]عبد المىًمؾ بف عبد العزيز[، اٍبفي   حى رى ًني: قىاؿى  جي م دي بفي  أىبيك أىٍخبىرى بىٍير]ميحى ميٍسًمـ الزُّ

اًبرى  سىًمعى  أىن وي  المىكٍّي[، ٍبدً  ٍبفى  جى  .اهلل  عى
 دراسة الحديث:( ِ)

 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات، إال أف فيو:
 . عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج: كىك ثقة لكنو يدلس كيرسؿ كما قاؿ ابف حجر.ُ

المرتبة الثالثة، لكف ال يضره ألنو صر ح باإلخبار، كأما قمت: أما تدليسو: فقد ذكره ابف حجر في 
إرسالو: فمـ يرسؿ ىنا عف أحد مف الصحابة، بؿ ركل عف شيخو أبي الزبير محمد بف مسمـ المكي. )انظر: 

 (ُْ، طبقات المدلسيف: ّْْتقريب التيذيب: 
(، كىك مف المرتبة ْْٕلتيذيب: . أبك الزبير محمد بف مسمـ بف تدرس المكي: صدكؽ إال أنو يدلس )تقريب اِ

(، كقد ُُٓالثالثة مف مراتب المدلسيف عند ابف حجر )تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس: 
 صر ح بالسماع مف الصحابي جابر بف عبد اهلل.

 ثانيان: تخريج الحديث: انفرد بو مسمـ عف البخارم.
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 الثانيالمبحث 

 ضحؾ المالئكة كاألنبياء الكراـ 

 .المالئكة الكراـ  المطمب األكؿ: ضحؾ
كقد كرد ضحؾ المبلئكة في السنة النبكية، في أحاديث ضعيفة، كمف ىذه األحاديث ما  
اًلؾو  عف (ِ)بسنده (ُ)مسندهفي  -رحمو اهلل– أحمداإلماـ أخرجو   الم و رىسيكؿً  عىفٍ  ، أىنىًس ٍبًف مى
ًحؾى ًميكىاًئيؿي ميٍنذي  أىنَّوي قىاؿى ًلًجٍبًريؿى "  اًحكنا قىطُّ قىاؿى مىا ضى ـٍ أىرى ًميكىاًئيؿى ضى مىا ًلي لى

ًمقىٍت النَّاري   .(ّ)"خي

رأل المبلئكة كميـ يضحكف عدا ميكائيؿ،  أف النبي  -ثبتلك –كمعنى الحديث  
 فسأؿ جبريؿ متعجبان عف سبب عدـ ضحكو، فأخبره أنو لـ يضحؾ منذ خمقت النار.

                                                            

 .ٓٓ/ُِ: (ُّّّْالحديث ) -مسند أحمد( ُ)
د ثىنىا أىبيك اٍليىمىافً قاؿ اإلماـ أحمد: ( ِ) ي اشو  ]الحكـ بف نافع[، حى د ثىنىا اٍبفي عى عىٍف عيمىارىةى ٍبًف ]إسماعيؿ بف عياش[، حى

ٍكلىى بىًني اٍلميعىم ى يىقيكؿي سىًمٍعتي ثىاًبتنا اٍلبينىانً  ٍيدى ٍبفى عيبىٍيدو مى مى اًرمٍّ أىن وي سىًمعى حي ًزي ةى اأٍلىٍنصى اًلؾو  ي  غى ٍف أىنىًس ٍبًف مى دٍّثي عى  ييحى
. 

 دراسة الحديث: (ّ)
 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده فيو كؿ مف:

ٍكلىى بىًني اٍلميعىم ى. ُ ٍيدى ٍبفى عيبىٍيدو مى مى  : كىك مجيكؿ، كلـ أعثر لو عمى ترجمة.حي
اًعٍيؿي  عيٍتبىةى، . ابف عياش: ىك أىبيكِ ي اشً  بفي  ًإٍسمى مىٍيـو  بفً  عى ىػ(، ُِٖأك ُُٖالعىٍنًسي الًحٍمًصٌي، تكفي سنة ) سي

(، كعمارة بف غزية مدني ليس ُُُكىك صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده، مخمطه في غيرىـ. )تقريب التيذيب: 
 مف أىؿ بمده.

(، بمثمو، مف طريؽ ٖٖأخرجو أحمد في الزىد: الحديث )بدكف ترقيـ(: ص ) ثانيان: تخريج الحديث:
، بمثمو، ُُّٔ-ُُّٔ/ّ(: ِّٗكاآلجرم في الشريعة، الحديث )اف الحكـ بف نافع، بنفس اإلسناد. مأبي الي

، بمثمو مف ُٖٓ-ُْٖ/ّ(: ّْٖكأبك الشيخ األصفياني في العظمة، الحديث ) بف نافع. ـمف طريؽ الحك
 طريؽ عبد الكىاب بف الضحاؾ، عف إسماعيؿ بف عياش بو.

يث سنده ضعيؼ لجيالة حميد بف عبيد، باإلضافة إلى أف إسماعيؿ الحدثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
ًزي ةى مخمط في ركايتو عف غير أىؿ بمده، كركايتو ىنا  الحمصي بف عياش ، كضعؼ كىك مدني عيمىارىةى ٍبًف غى

 (، أما الحافظ العراقي فقد جكد إسناده في تخريجو ألحاديثٓٓ/ُِإسناده شعيب األرنؤكط في تحقيقو لممسند: )
 (.َْٕ/ّ :، كحس نو لغيره األلباني. )صحيح الترغيب كالترىيب(َُٕٕ/ِاإلحياء. )المغني عف حمؿ األسفار: 
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بالضحؾ، كابف حباف حينما تكمـ عف  فقد كصؼ بعض العمماء المبلئكةى كمع ذلؾ  
فييعىجٍّبي اهللي مبلئكتىو كييضحكيـ مف مكجكًد ...ر بو فقاؿ: "لآلمً  الفعؿي  نسبي ضحؾ اهلل كأنو قد يي 

ما قضى كقدر، فنسب الضحؾى الذم كاف مف المبلئكة إلى اهلل جؿ كعبل عمى سبيؿ األمر 
 .(ُ)كاإلرادة"

، (ِ)كصؼ المبلئكة بالضحؾ غير ابف حباف كؿ مف: القاضي عياضكممف 
 .(ّ)كالخطابي

قمت: كبلـ ىؤالء العمماء ككصفيـ لممبلئكة بالضحؾ يشعر بجكاز كصؼ المبلئكة 
ف كاف الحديث باإلضافة إلى تحسيف بعض  ضعيفان كال غرابة في ذلؾ، سنده بالضحؾ، كا 

 العمماء لمحديث لغيره.
 -رحمو اهلل– البخارماإلماـ  أخرجكقد ثبت في السنة الصحيحة ضحؾ الشيطاف، فقد 

ٍيرىةى  عف (ٓ)بسنده (ْ)في صحيحو يىٍكرىهي عىًف النًَّبيّْ   أىًبي ىيرى ، كى : "ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ العيطىاسى
مىى كيؿّْ ميٍسًمـو  ؽّّ عى ًمدى المَّوى، فىحى ، فىًإذىا عىطىسى فىحى ا (ٔ)سىًمعىوي أىٍف ييشىمّْتىوي  التَّثىاؤيبى : فىًإنَّمى ، كىأىمَّا التَّثىاؤيبي

ًحؾى ًمٍنوي الشٍَّيطىافي  : ىىا، ضى ا اٍستىطىاعى، فىًإذىا قىاؿى  .(ٕ)"ىيكى ًمفى الشٍَّيطىاًف، فىٍميىريدَّهي مى
                                                            

 .ِِٓ/َُصحيح ابف ًحب اف: (  ُ)
 .ُِّ/ٔ: إكماؿ المعمـانظر:  (ِ)
 .ُّٖٔ/ِ: أعبلـ الحديثانظر: (ّ) 

بُّ  )مىاباب صحيح البخارم؛ كتاب )األىدىًب(، ( ْ) ا العيطىاسً  ًمفى  ييٍستىحى مى : (ِِّٔالت ثىاؤيًب(، الحديث ) ًمفى  ييٍكرىهي  كى
ٖ/ْٗ. 
د ثىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو قاؿ اإلماـ البخارم: ( ٓ) ، حى ـي ٍبفي أىًبي ًإيىاسو د ثىنىا آدى ، ]محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة[ حى

ٍقبيًرمُّ  د ثىنىا سىًعيده المى ٍيرىةى ]كىٍيسىاف أبك سعيد[ ، عىٍف أىًبيوً ]سعيد بف كىٍيسىاف[ حى ٍف أىًبي ىيرى  .، عى
 (.ْٗٗ/ِ)النياية:  .التشميت: الدعاء بالخير كالبركة( ٔ)
 دراسة الحديث:( ٕ)

 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:
عمى تكثيقو لكنو اختمط سعيد المقبرم: ىك أبك سعد سعيد بف أبي سعيد كاسمو كيساف، المقبرم، كىك ثقة مجمع 

كركايتو عف عائشة كأـ سممة  ،تغير قبؿ مكتو بأربع سنيفقبؿ مكتو بأربع سنكات، قاؿ ابف حجر في التقريب: "
 "،مرسمة

ما أحسب أف قمت: أما التغير فمـ يؤثر عمى حديثو، ألنو لـ يأخذ منو أحد بعد اختبلطو. قاؿ الذىبي: "
"، كقاؿ عمي رضا في نياية ف عيينة أتاه فرأل لعابو يسيؿ فمـ يحمؿ عنوأخذ عنو في االختبلط، فإف اب أحدان 

"، كأما إرسالو: فركايتو ليست عف عائشة كال أـ سممة كلكف الراجح أف أحدان لـ يسمع منو في تغيرهاإلغتباط: "
 .، بؿ عف أبيو، عف أبي ىريرة 
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 .المطمب الثاني: ضحؾ األنبياء 
، كىـ أكـر الناس عند اهلل، أرسميـ كالبشر الخمؽ ىـ صفكة  إف األنبياء كالرسؿ

الرحمة كالشفقة عمى  أنبيائواهلل لمخمؽ ليرشدكىـ إلى طريؽ النجاة، كقد جعؿ اهلل في قمكب 
فيـ فيسرىـ طاعة أقكاميـ ليـ كقبكؿ دعكتيـ، كيحزنيـ عدـ استجابتيـ لدعكتيـ، الخمؽ، 

فرحيـ كحزنيـ لـ يكف لمدنيا  يفرحكف كيحزنكف، يضحككف كيبككف، كىذا بطبيعتيـ البشرية، لكف
، كىك ما بؿ كاف لمديف، كلقد كرد في القرآف كالسنة النبكية ضحؾ بعض األنبياء 

 سأتناكلو في ىذا المطمب بمشيئة اهلل تعالى.

 :ضحؾ سيدنا آدـ أبي البشر 
آدـ عميو السبلـ ىك أبك البشر، كاألب ييمو مصير أبنائو كسعادتيـ كلذلؾ كاف  فسيدنا

عندما يعرض عميو أىؿ  كيبكي عندما يعرض عميو أىؿ الجنة مف بنيو، كيحزفكيضحؾ يفرح 
في  -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم دتو لنا السنة النبكية، فقد النار منيـ، كىذا ما أك  

الًغٌفاًرٌم في الحديث الذم ذيًكر فيو حادثة اإلسراء كالمعراج،  ذىرٍّ  أىبي عف (ُ)بسنده (ُ)صحيحو

                                                                                                                                                                         

مف أثبت الناس  -كىك ابف أبي ذئب-: أنو ثقة كلـ يؤثر اإلختبلط في حديثو، كالراكم عنو الخالصة
 معيف.  بف يحيى عف كالساجي فيو كما قاؿ ابف المديني،

 -، ميزاف اإلعتداؿ في نقد الرجاؿَِٕ/ِمصادر الترجمة )تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز: 
االغتباط ، نياية ِْٓالبف حجر:  -، ىدم السارم مقدمة فتح البارمِِٓ ، تقريب التيذيب:َِٓ/ّلمذىبي: 

 (.ُّْبمف رمي مف الركاة باالختبلط: 
 تىثىاءىبى  في صحيحو؛ كتاب )األىدىًب(، باب )ًإذىا -أيضان -أخرجو اإلماـ البخارم ثانيان: تخريج الحديث: 

عٍ  مىى يىدىهي  فىٍميىضى ٍمًؽ(، باب )ًصفىةً  ، بنحكه، كفي كتاب )بىٍدءً َٓ/ٖ(: ًِِٔٔفيًو(، الحديث ) عى نيكًدًه(، كىجي  ًإٍبًميسى  الخى
، مختصران، مف طريؽ عاصـ بف عمي، عف ابف أبي ذئب، عف سعيد المقبرم، عف ُِٓ/ْ(: ِّٖٗالحديث )

في  -الجزء األكؿ مف الحديث المشتمؿ عمى العطاس–، كأخرج جزءان منو أبيو كيساف، عف أبي ىريرة 
(، الحديث ) كىٍيؼى  عىطىسى  كتاب )األىدىًب(، باب )ًإذىا ، مف طريؽ مالؾ بف إسماعيؿ، عف ْٗ/ٖ: (ِِْٔييشىم تي

 .عبد العزيز بف أبي سممة، عف عبد اهلل بف دينار، عف أبي صالح السماف، عف أبي ىريرة 
 في صحيحو؛ كتاب )الزٍُّىدً  -الجزء الثاني مف الحديث المشتمؿ عمى التثاؤب -كأخرج مسمـ جزءان منو 
قىاًئًؽ(، باب )تىٍشًميًت  ، مف طريؽ يحيى بف أيكب، ِِّٗ/ْ(: ِْٗٗالت ثىاؤيًب(، الحديث ) كىرىاىىةً كى  اٍلعىاًطًس، كىالر 

كقتيبة بف سعيد، كعمي بف حجر، ثبلثتيـ عف إسماعيؿ بف جعفر، عف العبلء بف عبد الرحمف، عف عبد 
 .الرحمف بف يعقكب، عف أبي ىريرة 

-ٖٕ/ُ: (ّْٗاإلسراء(، الحديث ))كيؼ فرضت الصمكات في باب صحيح البخارم؛ كتاب )الصبلة(، ( ُ)
ٕٗ. 
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 قىاؿى  الدٍُّنيىا، السَّمىاءً  ًإلىى ًجٍئتي  فىمىمَّا الدٍُّنيىا، السَّمىاءً  ًإلىى ًبي فىعىرىجى ": قاؿ  الم و رسكؿ ف  أ كفيو
اًزفً : ًجٍبًريؿي  ، ىىذىا قىاؿى  ىىذىا؟ مىفٍ : قىاؿى  اٍفتىٍح، السَّمىاءً  ًلخى ده؟ مىعىؾى  ىىؿٍ : قىاؿى  ًجٍبًريؿي ـٍ : قىاؿى  أىحى  نىعى
مَّده  مىًعي ،: قىاؿى  ًإلىٍيًو؟ أيٍرًسؿى : فىقىاؿى  ، ميحى ـٍ مىٍكنىا فىتىحى  فىمىمَّا نىعى ؿه  فىًإذىا الدٍُّنيىا، السَّمىاءى  عى  قىاًعده  رىجي
مىى مىى ،(ِ)أىٍسًكدىةه  يىًميًنوً  عى ، يىًميًنوً  ًقبىؿى  نىظىرى  ًإذىا أىٍسًكدىةه، يىسىارًهً  كىعى ًحؾى ذىا ضى اً   يىسىارًهً  ًقبىؿى  نىظىرى  كى
بنا: فىقىاؿى  بىكىى، اًلحً  ًبالنًَّبيّْ  مىٍرحى اًلًح، كىااًلٍبفً  الصَّ ـي، ىىذىا: قىاؿى  ىىذىا؟ مىفٍ : ًلًجٍبًريؿى  قيٍمتي  الصَّ  كىىىًذهً  آدى

اًلوً  يىًميًنوً  عىفٍ  األىٍسًكدىةي  ًشمى ـي  كى ـٍ  اليىًميفً  فىأىٍىؿي  بىًنيًو، نىسى نًَّة، أىٍىؿي  ًمٍنيي  عىفٍ  الًَّتي كىاألىٍسًكدىةي  الجى
اًلوً  ، يىًميًنوً  عىفٍ  نىظىرى  فىًإذىا النَّاًر، أىٍىؿي  ًشمى ًحؾى ذىا ضى اً  اًلوً  ًقبىؿى  نىظىرى  كى  .(ّ)"...بىكىى ًشمى

ًحؾي سيًٍّدنا آدـ كاف فرحان كسركران لرؤية أىؿ الجنة مف ذريتو، كبكاؤه  كاف  --فضى
ذكر في الحديث نفسو أف األسكدة نسـ القاضي عياض: " قاؿ ذريتو.حزنان عمى أىؿ النار مف 

شماؿ أىؿ بنيو، فأىؿ اليميف أىؿ الجنة، فمذلؾ قاؿ: )إذا نظر إلييـ ضحؾ(، كذكر أف أىؿ ال
 نفسنظر إلييـ بكى، كالنسـ جمع نسمة، قاؿ الخطابي: كىي النار، فمذلؾ قاؿ: )إذا 

 .(ٓ)"، يريد أركاح بني آدـ(ْ)اإلنساف
                                                                                                                                                                         

د ثىنىا( ُ) ، ٍبفي  يىٍحيىى قاؿ اإلماـ البخارم: حى د ثىنىا: قىاؿى  بيكىٍيرو  عىفً  ييكنيسى ]ابف يىًزيد األىٍيًمٌي[، عىفٍ  الم ٍيثي ]ابف سىٍعد[، حى
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  ًشيىاب ]محمد بف مسمـ الزىرم[، ابفً  نىادىة[  أىبيك كىافى : قىاؿى  ،مى ٍنديب بف جي ]جي ...، ذىرٍّ

 كذكر الحديث.
 -)انظر: معالـ الحديث .األسكدة: جمع سكاد كىـ الجماعات مف الناس، كالسكاد ىك الشخص لئلنساف( ِ)

 (.ّْٕ/ُلمخطابي: 
 دراسة الحديث:( ّ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات. أكالن: دراسة اإلسناد:
أخرجو اإلماـ البخارم في مكضعو آخر مف صحيحو؛ كتاب )أحاديث األنبياء(، باب  ثانيان: تخريج الحديث:

، بألفاظ مقاربة، كفي كتاب )الحج(، باب )ما جاء في ُّٕ-ُّٓ/ْ(: ِّّْ(، الحديث ))ذكر إدريس 
(، الحديث ) . مختصران جدان بدكف ذكر ضحؾ آدـ، مف طريؽ عبداف:عبد اهلل بف عثماف ُٔٓ/ِ(: ُّٔٔزمـز

 .عبد اهلل بف المبارؾجبمة، عف بف 
 .عنبسة بف خالد بف يزيد األيميكمف طريؽ أحمد بف صالح المصرم، عف  

إلى السماكات كفرض  كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب )اإليماف(، باب )اإلسراء برسكؿ اهلل 
، عبد اهلل بف كىب . بنحكه، مف طريؽ حرممة بف يحيى التجيبي، عفُْٗ-ُْٖ/ُ(: ِّٔالصبلة( الحديث )

ثبلثتيـ )ابف كىب كابف المبارؾ كعنبسة( عف يكنس بف يزيد األيمي، عف ابف شياب الزىرم، عف أنس بف مالؾ 
 ، عف رسكؿ اهلل، عف أبي ذر 

في المطبكع مف إكماؿ المعمـ )تفسير اإلنساف(، كلعمو خطأ طباعي، كما أثبتو ىك الصكاب، كالذم في  (ْ)
 .ّْٕ/ُأعبلـ الحديث، قاؿ الخطابي: "كىي نفس اإلنساف، يريد أركاح بني آدـ". أعبلـ الحديث:

 .َّٓ/ُ: إكماؿ المعمـ( ٓ)
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مف سيدنا آدـ يدؿ عمى رحمة األنبياء بأقكاميـ، كىكذا كاف فرح كضحؾ كىذا الفعؿ 
سيدنا آدـ، يفرح لرؤية أبنائو قد فازكا بالجنة، كلنتعمـ مف سيدنا آدـ، فيكذا ينبغي أف يككف الفرح 

 في حياة المسمـ، يفرح ألجؿ الديف.

 :ضحؾ سيدنا سميماف 
تعالى:  قاؿف لقد كصؼ اهلل لنا في القرآف الكريـ تبسـ كضحؾ سيدنا سميماف 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژڑڑ  ک ک  کک گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڇ

ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  

﮸  ﮹    ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳    ﮲   ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 [.ُٗ – ُٕالنمؿ: ] ڇ﮺   
ـى : فقاؿ جنسيا، ألفراد النممة قالتو ما أدرؾ أف بعد سميماف فعمو ما اهلل  بيفف  فىتىبىس 
 إلى لفطنتيا قكليا، مف ضاحكان  كتبسـ نفسو، فاىتزت السابؽ قكليا فسمع: أل قىٍكًليا ًمفٍ  ضاًحكان 
 عمى يقدمكف ال بأنيـ كصفتيـ حيث جيشو، كعف عنو قالتو بما كلسركره جنسيا، أبناء تحذير
 .(ُ)بيـ شعكرىـ عدـ بسبب إال النمؿ، إىبلؾ

ـى  يىٍعًنييبينو الفخر الرازم حيث يقكؿ: " ڇ...ڻ  ڻڇ كمعنى  ا تىبىسَّ  ًفي شىاًرعن
زى  قىدٍ  أىنَّوي  بمعنى فيو، كآخذا الضحؾ اكى دَّ  تىجى ـً  حى ًحؾً  ًإلىى التَّبىسُّ نَّمىا. الضَّ اً  ًحؾى  كى ٍيفً  ضى  :أًلىٍمرى
ا ديىيمى ابيوي : أىحى ا ًإٍعجى مىى قىٍكًليىا ًمفٍ  دىؿَّ  ًبمى ًتوً  ظيييكرً  عى رىٍحمىةً  رىٍحمى نيكًدهً  كى مىى كشفقتيـ جي  شيٍيرىةً  كىعى
اًلوً  اًلًيـٍ  حى حى ذىًلؾى  التٍَّقكىل، بىابً  ًفي كى كفى  الى  كىىيـٍ : قىٍكلييىا كى كريهي : كىالثَّاًني. يىٍشعيري  ًممَّا المَّو آتىاهي  ًبمىا سيري
دنا تً ييؤٍ  لىـٍ  حاطتو النممة لكالـ سماعو مف أىحى  .(ِ)"بمعناه كا 

كيستفاد مف اآليات السابقة رحمة األنبياء حيث عذرت النممة سيدنا سميماف كجنده فقالت 
 لقكميا اختبئكا في مساكنكـ حتى ال يحطمكـ سميماف كجنكده كىـ ال يشعركف بكـ. 

يدؿ عمى سعة الرحمة مما   ىذا ما كرد في القرآف كالسنة عف ضحؾ األنبياء
التي أكدعيا اهلل في قمكبيـ، فكانكا رحمة كىداية ألقكاميـ، ككذلؾ كاف سيدنا محمد رحمة كىداية 

كتبسمو  جكانب بشاشة النبي كسأتناكؿ في الفصؿ الثاني  ،لكف لمعالميف ليس لقكمو فقط
كاهلل  لرحمة فيما بينيـ،، كأصحابو أيضا الذيف تعممكا منو األخبلؽ الحميدة كالمحبة كاكضحكو

 المكفؽ كالمستعاف.
                                                            

 .ُّٓ/َُلمحمد سيد طنطاكم  -انظر: التفسير الكسيط( ُ)
 .ُٖٖ/ِْ الغيب: مفاتيح ((ِ
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ىوالصحابظىالكرامىىالتبدمىوالضحكىفيىحواةىالنبيى
 

 :أربعة مباحث وفيه
 

 األول المبحث

ىالتبدمىفيىحواةىالنبيى
 

 الثاني المبحث

ىفيىحواةىالنبيىىضحكال
ى

 الثالث المبحث

ىالتبدمىوالضحكىفيىحواةىالصحابظىالكرامى
 

 رابعال المبحث

ىآثارىالتبدمىوالضحكىعلىىالنغسىوالمجتمع
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 األولالمبحث  

ىالتبدمىفيىحواةىالنبيى

 :خمسة مطالبوفيه  

 المطلب األول

 وتبدم حون ثعره وجمال  تبدمه كثرة

 

ىالثانيىالمطلب
ىىألزواجهىوأهلىبوتهىتبدمهى

 

ىالثالثىالمطلب
ىىألصحابهىتبدمهى

 

ىالرابعىالمطلب
ىلمنىآذاهىتبدمهى

ى

ىالخامسىالمطلب
 أدبابىتبدمهى
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 األكؿالمبحث 

 لنبي في حياة ا تبسـال

ك اهي بيا، فقاؿ  بأخبلؽو كريمةو  نبي و محمدان  اهلل  لقد أكـر ڱ ڱ ڱ ڇ: كزى

خمؽ التبسـ  كمف األخبلؽ العظيمة التي كانت مبلزمة لو  ،[ْ القمـ:] ڇںں
ميؽ الرفيع في الناس، كعمـ البشرية  كالبشاشة في كجكه الناس، فمقد أرسى النبي  ىذا الخي

كميا ىذه المغة العالمية الجميمة التي ال تحتاج لترجماف، كذلؾ مف خبلؿ سيرتو كحياتو قكالن 
قراران،  ، كسنتعرؼ في ىذا تفارقو تكاد ال كاالبتسامة دائمان، كجيو تعمك البشاشةفكانت كفعبلن كا 

تو كانت صفةن دائمةن لو في بيتو ألىمو كخارج ، ككيؼ أف بسمالمبحث عمى صفة تبسمو 
 بيتو ألصحابو.

 سـ.تبكجماؿ ثغره حيف ي تبسمو  كثرةالمطمب األكؿ: 
فيذا الصحابي الجميؿ  ، لمف يراه أك يمقاه،شر كثير التبسـدائـ البً  لقد كاف النبي 

ًريري  ًميُّ  جى الدائـ لو   النبييذكر كيؼ كاف تبسـ  -كىك سيد قكمو-بف عبد اهلل البىجى
ًرير عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم كمما رآه، فقد  بف عبد اهلل  جى

ًميٍّ  : (ّ)البىجى بىًني"، قىاؿى جى مىا حى
ـى ًفي  النًَّبيُّ  (ْ) ، كىالى رىآًني ًإالَّ تىبىسَّ ميٍنذي أىٍسمىٍمتي

ٍجًيي  .(ٓ)"كى

                                                            

 .ِْ/ٖ: (َٖٗٔ)التبسـ كالضحؾ(، الحديث )باب صحيح البخارم؛ كتاب )األدب(، ( ُ)
د ثىنىاقاؿ اإلماـ البخارم: ( ِ) ٍيرو  اٍبفي  حى م دي ]نيمى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ٍيرو  ٍبفً  الم وً  عى د ثىنىا ،[نيمى ، اٍبفي ]عبد اهلل[  حى  عىفٍ  ًإٍدًريسى

اًعيؿى  [ ًإٍسمى اًلدو اًزـ[ قىٍيسو  عىفٍ  ،]ابف أبي خى ًريرو  عىفٍ  ،]ابًف أىًبي حى [ جى ًميٍّ  .]ابف عبد اهلل البىجى
ك أىبيكىك ( ّ) ًقيؿى  عىٍمرو ٍبدً  أىبيك: كى ًريري ، اهللً  عى ٍبدً  ٍبفي  جى ًميُّ  رً ابً جى  ٍبفً  اهللً  عى ، مف خير ذم يمف، فاؽ الناس في اٍلبىجى

 العراؽ حركب في عمر موكقد   عشر سنة قبؿ"، أسمـ ىك يكسؼ ىذه األمة" :عمرعنو قاؿ الجماؿ كالقامة، 
بف أبي  عميسيدنا  كأرسمو الككفة جرير سكف ثـ ،القادسية فتح في عظيـ أثر ليـ ككاف ،بجيمة جميع عمى
ىػ(. ْٓىػ(، كقيؿ سنة )ُٓ) سنة مات حتى الفريقيف اعتزؿ ثـ بف أبي سفياف، معاكية إلى رسكالن   طالب

البف  -، كاإلصابة في تمييز الصحابةُٗٓ/ِىػ(: َّْألبي نيعىيـ األصفياني ) -ترجمتو في: معرفة الصحابة
 ، كغيرىا.ِِْ/ُحجر: 

 (.ّٓ-ّْ/ُٔاألكقات. )صحيح مسمـ بشرح النككم: الدخكؿ عميو في كقت مف  معناه ما منعني (ْ)
 الحديث: دراسة( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
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ميؽ  النبكم في نفس الصحابي جرير فأخبر عنو، قاؿ الميبل  عمي القارم: فقد أىث رى ىذا الخي
ًقوً " اًؿ مىكىاًرـً أىٍخالى ميؽ ألف لو تأثير (ُ)" كىىىذىا ًمٍف كىمى ان ، فعمى الدعاة أف يتخمقكا بيذا الخي

 أف فيوفي المدعكيف، فاالبتسامة مفتاح لقمكب الناس، كجالبة لممكدة، قاؿ ابف بطاؿ: " عجيبان 
 كفيو. قكمو سيد كاف جريرنا ألف دكنو؛ ىك مف عمى كمكانة حرمة لو قكمو فى الكجيو الرجؿ

، (ِ)"لممكدة كجالب لمتكبر مناؼو  كىك النبكة، أخالؽ مف الكجو كطالقة بالتبسـ الناس لقاء أف
 (ّ)، فقد أخرج اإلماـ الترمذمأكثرى الناس تبسمان  -كىك إماـ الدعاة- كلذلؾ كاف النبي 

ٍبدً عف  (ْ)بسنده اًرثً  ٍبفً  الم وً  عى ٍزءو  ٍبفً  اٍلحى اقاؿ: "  (ٓ)جى د رىأىٍيتي  مى  رىسيكؿً  ًمفٍ  ان تىبىسُّم أىٍكثىرى  ان أىحى
 .(ٔ)" المَّوً 

                                                                                                                                                                         

 الى  مىفٍ (، باب )كىالسٍّيىر الًجيىادً أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو أيضان؛ كتاب ) ثانيان: تخريج الحديث:
مىى يىٍثبيتي  ٍيؿً  عى نىاًقًب ، بمفظو، مف طريؽ ابف نمير بنفس اإلسناد، كفي كتاب )ٓٔ/ْ(:َّّٓ(، الحديث )الخى  مى
اراألى  ًريرً  ًذٍكرً (، باب )ٍنصى ٍبدً  ٍبفً  جى ًميٌ  الم وً  عى ، بمفظ "ضحؾ" بدؿ "تبسـ"، مف ّٗ/ٓ(: ِِّٖ( الحديث )البىجى

 طريؽ بىيىاف بف ًبشر األىٍحمىًسٌي عف قيس بو.
اًئؿً كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب ) ابىة فىضى حى اًئؿً  ًمفٍ (، باب ) الص  ًريرً  فىضى ٍبدً  ٍبفً  جى (،  اهلل عى

، بمفظو، مف طريؽ ككيع، كحماد بف زيد، كابف إدريس، ثبلثتيـ عف إسماعيؿ بف ُِٓٗ/ْ(: ُّٓالحديث )
( بمفظ "ضحؾ" بدؿ "تبسـ"، مف طريؽ بىيىاف بف ًبشر األىٍحمىًسٌي عف ُّْأبي خالد، عف قيس بو، كالحديث )

 قيس بو.
 .ْ/ٗلميركم:  -مرقاة المفاتيح( ُ)
 .ُّٗ/ٓالبف بطاؿ:  -رمشرح صحيح البخا( ِ)
نىاًقًب سنف الترمذم؛ أبكاب )( ّ) : (ُّْٔ(، الحديث ) الن ًبيٍّ  بىشىاشىةً  ًفي) بابه (، اهللً  رىسيكؿً  عىفٍ  اٍلمى
ٔ/َّ. 
د ثىنىاقاؿ اإلماـ الترمذم: ( ْ) د ثىنىا ]ابف سعيد[، قيتىٍيبىةي  حى  ٍبفً  الم وً  عيبىٍيدً  عىفٍ ]عبد اهلل بف لييعة[،  لىًييعىةى  اٍبفي  حى

ٍبدً  عىفٍ  ،اٍلميًغيرىةً  اًرًث  ٍبفً  الم وً  عى ٍزءو  ٍبفً  اٍلحى  . جى
اًرًث  أىبيكىك ( ٓ) ٍبدي  ،اٍلحى اًرًث  ٍبفي  الم وً  عى ٍزءً  ٍبفً  اٍلحى ٍعًديٍ  ٍبفً  -بفتح الجيـ كسككف الزام-جى بىٍيًدمٌ  كىًربى مى  يؼي مً حى ، الزُّ

ٍحًمي ةى  أىًخي اٍبفي  كىىيكى  ،يٌ مً يٍ الس   ةى اعى دى كى  أىًبي ٍزءو  ٍبفً  مى ان، ركل مكت بيا الصحابة آخر كىك كسكنيا، مصر فتح شيد، جى
فٍّي، حبيب أبي بف يزيد آخرىـ كمف المصريكف،عنو  )انظر: مصر أسفؿب كىي قرية- (اٍلقيديكرً  سىٍفطً ) بقرية تيكي

 .عىًمي كقد ،ىػ(ٖٔ) سنة ،-(ِِْ/ّمعجـ البمداف: 
البف عبد البر  -، كاالستيعاب في معرفة األصحابُُٖٔ/ّألبي نيعيـ:  -معرفة الصحابةترجمتو في: 

 ، كغيرىا.َُْ/ٔلمذىبي:  -، كتاريخ اإلسبلـّٖٗىػ(: ّْٔ)
 دراسة الحديث: (ٔ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 



ّْ 

                                                                                                                                                                         

، ٍبفً  اٍلميًغيرىةً  ٍبفي  الم وً  عيبىٍيدي  ،اٍلميًغيرىةً  أىبيك. عبيد اهلل بف المغيرة: ىك ُ ، تكفي سنة اٍلًمٍصًرمُّ  ،الس بىًئيُّ  ميعىٍيًقيبو
كثقو العجمي، كعده يعقكب بف سفياف مف ثقات التابعيف مف أىؿ مصر، كذكره ابف حباف في   ىػ(،ُُّ)

ديكؽالثقات، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: " ديكؽ" كقاؿ الذىبي في الكاشؼ: "صى "، كقاال صدكؽؿ ابف حجر: ""، كقاصى
 في تحرير التقريب: "بؿ ثقة"، قمت: ىك ثقة كما قاال، كال ييعمـ فيو جرح.

، المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف ُُْ/ِمصادر الترجمة: )معرفة الثقات ألحمد بف صالح العجمي: 
في معرفة مف لو ، الكاشؼ ُْٗ/ٕ، الثقات البف حباف: ّّّ/ٓ، الجرح كالتعديؿ: ْٕٗ/ِسفياف الفسكم: 

 (.ُْٓ/ِ، تحرير التقريب: ّْٓ، تقريب التيذيب: ٕٖٔ/ُركاية في الكتب الستة: 
بًد الر ٍحمىف، ِ بدي . ابف لييعة: ىك أىبيك عى ًميٍّ الًمٍصًرمٍّ القىاًضي، تكفي سنة  ةى بى قٍ عي  بف عىةلىًييٍ  بفي  اهللً  عى ٍضرى الحى
، -كما ذكر ابف شاىيف–ىػ(، اختمؼ المحدثكف كالنقاد فيو اختبلفان كثيران، فكثقو أحمد بف صالح المصرم ُْٕ)
"، كقاؿ ابف شاىيف: التٍَّخًميط ذىًلؾ ٍطرىحيي " :تىٍخًميط فييا ككقععف األحاديث التي ركيت عنو  كقاؿ ،بو عى فى كرى 
كالقكؿ في ابف لييعة عندم قكؿ أحمد بف صالح، ألنو مف بمده كمف أعرؼ الناس بو كبأشكالو مف "

كأنو يستباف عىمَّف ركل  ،حديثو حسف"، كقاؿ ابف عدم: "الصادؽ البارٌ "، كقاؿ عنو ابف كىب: "المصرييف
ا حججت": كقاؿ "،الفركع كعندنا األصكؿ لييعة ابف عند"، كقاؿ الثكرم: "عنو، كىىك ممف يكتب حديثو  حججن

تقانو؟": "، كقاؿ اإلماـ أحمدلييعة ابف أللقى ًديث ككثرتو كا  "، مف كىافى ًبمٍصر يشبو اٍبف لىًييعىة ًفي ضبط الحى
دّْثى مصر إال ابف لييعةكقاؿ: " صدكؽ مف السابعة خمط بعد احتراؽ "، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "مىا كىافى ميحى

بؿ ضعيؼه يعتبر بو، "، كقاال في تحرير التقريب: "كابف كىب عنو أعدؿ مف غيرىما كركاية ابف المبارؾ ،كتبو
كحديثو صحيح إذا ركل عنو العبادلة: ابف المبارؾ كابف كىب، كابف يزيد المقرئ، كابف مسممة القعنبي، فإنيـ 

 ".كانكا يتتبعكف أصكلو فيكتبكف منيا
، كالنسائي، كأبك  أما ابف لييعة فأمره حاتـ كأبك زرعة الرازياف، كقاال: "كضعفو أحمد بف حنبؿ في مكضعو

"، كقاؿ ليس ىك بذاؾركاية ابف ميٍحًرز: "-"، كقاؿ ابف معيف في تاريخو مضطرب، يكتب حديثو عمى االعتبار
"، كقاؿ أيضان: ابف لييعة فى حديثو كمو ليس بشيء: ""، كقاؿ في مكضع آخرضعيؼ الحديثفي مكضع: "

ديثوالى يي ركاية الدكرم: "-"، كقاؿ في تاريخو و ال فى بعضوضعيؼ فى حديثو كم"  بفا ًركىايىة"، كسيًئؿ عف ٍحتىج بحى
ابر عف الزبير أبي عىف لىًييعىة ًعيؼ لىًييعىة بفا: "فىقىاؿ جى ًديث ضى  ال كاف": سعيد بف يىٍحيىى عىفٍ  مٌ يدً مى الحي  قاؿ"، ك الحى
اًني: "شيئان  يراه كٍزجى "، غتر بركايتوكال يي  ،حتج بوكال ينبغي أف يي  ،كقؼ عمى حديثوال يي "، كقاؿ أبك إسحاؽ الجي

 عنو تحمؿ لـ لييعة ابف رأيت لك" :السرم بف بشر"، كقاؿ تركو ابف ميدم كيحيى كككيعكقاؿ اإلماـ مسمـ: "
"، كابف كىب م عنو العبادلة ابف المبارؾ، كالمقرئ،ركً ر بما يى بى عتى يي ك "، كذكره الدارقطني في الضعفاء كقاؿ: "حرفا

ضعفكه، كلكف حديث ابف  "، كقاؿ في ديكاف الضعفاء: "العمؿ عمى تضعيؼ حديثوكقاؿ الذىبي في الكاشؼ: "
"، كقاؿ في ح ركاية ىؤالء عنو كاحتج بياالمبارؾ كابف كىب كالمقرم عنو أحسف كأجكد، كبعض األئمة صحَّ 

بف المبارؾ كابف كىب كأبك عبد الرحمف المقرئ كلـ يكف عمى سعة عممو بالمتقف. حدث عنو ا تذكرة الحفاظ: "
حو كال يرتقي كطائفة قبؿ أف يكثر الكىـ في حديثو كقبؿ احتراؽ كتبو فحديث ىؤالء عنو أقكل كبعضيـ يصحّْ 

 ".إلى ىذا
 بف عمرك"، كقاؿ احترؽ منزؿ اٍبف لىًييعة ككتبو في سنة سبعيف كمائةكعف احتراؽ كتبو قاؿ يحيى بف بكير: "

سي عم  يزيد بف اهلل كعبد ،المبارؾ ابف مثؿ ذلؾ قبؿ عنو كتب فمف كتبو، احترقت لييعة بف اهلل عبد": الفىبل 
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 ككاف شيخان ..."، كقاؿ ابف حباف: "الحديث ضعيؼ كىك الكتب، احترقت ما بعد كتبكا الذيف مف صحأ المقرم
ثـ احترقت كتبو في سنة سبعيف كمائة قبؿ مكتو  ،كلكنو كاف يدلس عف الضعفاء قبؿ احتراؽ كتبو ان صالح

إف سماع مف سمع منو قبؿ احتراؽ كتبو مثؿ العبادلة فسماعيـ  :ككاف أصحابنا يقكلكف ،بأربع سنيف
بف لييعة مف الكتابيف لمحديث اككاف  ،كمف سمع منو بعد احتراؽ كتبو فسماعو ليس بشيء ،صحيح

 أنو كذاؾ كثيرة مناكير ففييا كتبو احتراؽ بعد عنو المتأخريف ركاية كأما...، كالجماعيف لمعمـ كالرحاليف فيو
 المتقدميف ركاية عف التنكب فكجب حديثو غير أك حديثو مف ذلؾ كاف سكاء ،قراءةن  إليو دفع ما يبالي ال كاف
 بركاية االحتجاج ترؾ ككجب ،كالمترككيف الضعفاء عف المدلسة األخبار مف فييا لما كتبو احتراؽ قبؿ عنو

 ابف عف زرعة أبك سئؿ"، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "حديثو مف ليس مما فيو لما كتبو احتراؽ بعد عنو المتأخريف
 فيكتباف أصكلو يتتبعاف كانا كىب كابف المبارؾ ابف أف إال سكاء كلوأك  آخره: فقاؿ منو؟ القدماء سماع لييعة
لييعة ال يضبط، كليس ممف يحتج بحديثو مف  ككاف ابف، الشيخ مف يأخذكف كانكا الباقكف كىؤالء منو،

 ".أجمؿ القكؿ فيو
 :حساف بف يحيى بف محمدقمت: كاالختبلؼ في ابف لييعة كثير فقد أنكر بعضيـ احتراؽ كتبو؛ فقاؿ 

 ابف كتب احترؽ يقكلكف الناس إف: لو قمت ىشيـ بعد لييعة ابف مف أحفظ رأيت ما: يقكؿ أبي سمعت"
 الظاىر"، كلعمو احترؽ بيتو، أما كتبو فربما احترؽ بعضيا، فقد قاؿ الذىبي: "كتاب لو غاب ما: فقاؿ لييعة،

احترقت دار ابف لييعة ككتبو، كسممت "كقاؿ عثماف بف صالح السيمي: "، أصكلو بعض إال يحترؽ لـ أنو
 عبد بف النضر األسكد أبك"، كأنكر بعضيـ اختبلطو؛ فقاؿ أصكلو، كتبت كتاب عمارة بف غزية مف أصمو

"، كبعضيـ جعؿ سماع مىف سىًمع منو قبؿ االحتراؽ كمف مات حتى قط لييعة ابف اختمط ما" المصرم: الجبار
 المبارؾ ابف مثؿ لييعة ابف عف يركل مف كاف إذا: ألبي قمتسمع بعده، فقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ : "

 ".ال: قاؿ بو؟ يحتج كىب كابف
ابف المبارؾ، كابف كىب، كابف يزيد المقرئ، -: ىك ضعيؼ الحديث، يعتبر بحديثو، كركاية العبادلة الخالصة

كما قاؿ أبك زرعة –عنو حسنة كبعض العمماء قد صح حيا، ألنيـ كانكا يتتبعكف أصكلو  -كابف مسممة القعنبي
، كالراكم عف ابف لييعة ىنا ىك قتيبة بف سعيد، -كما قاؿ الفبلس–، كألنيـ سمعكا منو قبؿ اإلختبلط -الرازم

كلكف جاء مف ركاية عبد اهلل بف المبارؾ عف ابف لييعة عند ابف أبي الدنيا في المداراة، كأبي الشيخ في أخبلؽ 
سيأتي  كما–النبي، كمف ركاية عبد اهلل بف يزيد المقرئ عف ابف لييعة عند أبي الشيخ في أخبلؽ النبي أيضان 

 .-في التخريج
، ِٔٔ، أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني: ُّٖك  ُِٖ/ٓلمبخارم:  -مصادر الترجمة: )التاريخ الكبير

، ُّٓ، الضعفاء كالمترككيف لمنسائي: ِْٔ، سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد: ُٗٓ/ُلمسمـ:  -الكنى كاألسماء
البف  -، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿُُ/ِ، المجركحيف البف حباف: ُْٖك  ُْٕك  ُْٔ/ٓالجرح كالتعديؿ: 

البف  -، ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيوُِٓالبف شاىيف:  -، تاريخ أسماء الثقاتِّٗ/ٓعدم: 
، سير ِِٓ/ُ، ديكاف الضعفاء لمذىبي: َٗٓ، الكاشؼ لمذىبي: ِٓٔ، الضعفاء لمدارقطني: ْٕشاىيف: 

 (.ِٖٓ، تحرير التقريب: َِّ، تقريب التيذيب: ُّْ/ِ ، تيذيب التيذيب:ُٖك  ُّ/ٖأعبلـ النببلء: 
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 ،ضحكو، فكاف ضحكو التبسـ عمى أحكاؿً  الغالبةي  الدائمةي  ىك الصفةي   ككاف تبسمو
اًئشىةى  أـ المؤمنيفعف  (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم فقد   ، عى
ا": قىالىتٍ  ميٍستىٍجًمعان   النًَّبيَّ  رىأىٍيتي  مى

اًحكان  قىطُّ  (ّ) تَّى ،ضى  كىافى  ًإنَّمىا ،(ْ)لىيىكىاًتوً  ًمٍنوي  أىرىل حى
ـي   .(ٓ)"يىتىبىسَّ

                                                                                                                                                                         

اءى  مىاأخرجو اإلماـ الترمذم في شمائمو؛ باب ) ثانيان: تخريج الحديث: ًحؾً  ًفي جى (، الحديث  الم و رىسيكؿً  ضى
 قتيبة بف سعيد، عف ابف لييعة، بنفس اإلسناد. (، بمفظو، مف طريؽُٖٔ(: ص)ِِٖ)

، بمثمو، مف طريؽ الحسف بف مكسى، عف ابف لييعة، بو، ِْٓ/ِٗ(: َُْٕٕالحديث ) -كأحمد في مسنده
 ، بمفظو، مف طريؽ مكسى بف داكد، عف ابف لييعة بو.ِِٓ/ِٗ(: ُُّٕٕكالحديث )

ؽً  ًصفىةً  ًذٍكري  -كابف سعد في الطبقات ، بمفظو، مف طريؽ ُِّ/ُالحديث )بدكف ترقيـ(:  -الم وً  رىسيكؿً  أىٍخبلى
 عف ابف لييعة، بو. ابكرم،النيس معاكية بف محمد

قىةً  اٍلميدىارىاةً كابف أبي الدنيا في مداراة الناس؛ باب ) ٍسفً  اٍلكىٍجوً  ًبطىبلى ، بمفظو، ٗٓ-ٖٓ(: ٖٓ(، الحديث )اٍلًبٍشرً  كىحي
 مف طريؽ داكد بف عمرك الضبي، عف عبد اهلل بف المبارؾ، عف ابف لييعة، بو.

 سيؿ عف الرازم، ماىاف ابف، بمفظو، مف طريؽ ِٖ(: ِٓالحديث ) -كأبك الشيخ األصفياني في أخبلؽ النبي
 العباس، بنحكه كفيو زيادة، مف طريؽ ٕٖ(: ُُٖ، عف ابف لييعة، بو، كالحديث )المبارؾ ابف عف عثماف، بف
 ىشاـعف  عاصـ، أبي ابف عف األصفياني، محمد يأب عف التميمي، بكر عف أبي السقاني، العباس أبي ابف
 ، بو.لييعة ابفعف  ،المقرئ يزيد بف اهلل عبد عف عمار، بف

ف ثالثان: الحكـ عمى الحديث:  كاف ضعيفان إال أنو ركاه الحديث رجالو ثقات ما عدا ابف لييعة، كىك كا 
يتتبعاف أصكلو، كركيا ، كقد كانا -جكما سبؽ في التخري–اهلل ابف المبارؾ، كعبد اهلل بف يزيد المقرئ عنو عبد

حيا، فيككف سند الحديث حسنان، كقد صح حو األلباني  عنو قبؿ االختبلط، فركايتيما عنو حسنة، كالبعض يصحٍّ
ف -لييعة ابف حسف، حديث(، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تحقيقو لممسند: "ْٓٗ/ّ)صحيح سنف الترمذم:   كا 

 عنو كركايتيما المقرئ، بف اهلل كعبد المبارؾ بف اهلل عبد الحديث ىذا عنو ركل قد -الحفظ سيئ كاف
 (.ِْٓ/ِٗ" )المسند: ثقات اإلسناد رجاؿ كباقي صالحة،

 .ِْ/ٖ: (َِٗٔ)التبسـ كالضحؾ(، الحديث )باب صحيح البخارم؛ كتاب )األدب(، ( ُ)
د ثىنىاقاؿ اإلماـ البخارم: ( ِ) مىٍيمىافى  ٍبفي  يىٍحيىى حى ٍعًفٌي[ سي د ثىًني: قىاؿى  ،]الجي ٍبدي اهلل[ حى ، اٍبفي  ]عى نىا كىٍىبو ك أىٍخبىرى ]ابف  عىٍمره

د ثىوي  ،]سالـ بف أبي أمية[ الن ٍضرً  أىبىا أىف   ،الحارث األنصارم[ مىٍيمىافى  عىفٍ  حى اًئشىة عىفٍ  ،]اليبللي[ يىسىارو  ٍبفً  سي  عى
. 

 (.ّْٓ/ْ)كشؼ المشكؿ البف الجكزم:  فيو أسرع كال ده،صى قى  كال لىوي  تيىي أ كال لذلؾ ىمو جمع ماأم:  (ّ)
مىاتالم يىكىاتي جمع لىيىاةو، كىي  (ْ) ى سىٍقؼ ًفي الم حى  (.ِْٖ/ْ)النياية في غريب الحديث:  الفىـً  أٍقصى
 دراسة الحديث:( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو: أكالن: دراسة اإلسناد:
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ٍبدً  عف (ِ)بسنده (ُ)سننوفي  الترمذم وأخرجكيؤيده ما  اًرثً  ٍبفً  الم وً  عى ٍزءو  ٍبفً  اٍلحى   (ّ)جى
ا: "قىاؿ ًحؾي  كىافى  مى ا ًإالَّ   المَّوً  رىسيكؿً  ضى  .(ْ)"تىبىسُّمن

                                                                                                                                                                         

ثقة ثبت التيمي: أجمعكا عمى تكثيقو لكنو كاف يرسؿ، قاؿ ابف حجر: ". أبك النضر: ىك سالـ بف أبي أمية ُ
، جامع التحصيؿ ُِٔ"، قمت: كال يضره، فإنو ال يركم عمف أرسؿ عنيـ )انظر: تقريب التيذيب: ككاف يرسؿ

 (.َُٖلمعبلئي:
ٍعًفٌي الككفي المقرئ، تكفيِ أك  ِّٕسنة ) بمصر . يحيى بف سميماف: ىك أبك سعيد، يحيى بف سميماف الجي

"، كقاؿ "ربما أغربىػ(، كىك مختمؼ فيو، كثقو الدارقطني، كالعقيمي، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:  ِّٖ
"، كقاؿ "صكيمح"، كقاؿ الذىبي في الكاشؼ: ليس بثقة"، كتفرد النسائي بتضعيفو فقاؿ: "شيخأبك حاتـ الرازم: "

 "."بؿ صدكؽ حسف الحديثتحرير التقريب: "، كقاؿ مصنفا "صدكؽ يخطئابف حجر في التقريب: 
 كما قاال. صدكؽ حسف الحديث ىكقمت: 

لـ يكثر البخارم مف ككجو ركاية البخارم عنو في الصحيح ما قالو ابف حجر في ىدم السارم: "
نما أخرج لو أحاديث معركفة مف حديث ابف كىبو خاصة (. قمت: كلو ْْٕ" )ىدم السارم:تخريج حديثو، كا 

 .-بمشيئة اهلل تعالى–كؽ مثمو عند البخارم، كمتاًبعىٍيًف ًثقىات عند مسمـ كما سيأتي في التخريج متاًبعه صد
، الثقات ُْٓ/ٗ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: َِٖ/ٖمصادر الترجمة: )التاريخ الكبير لمبخارم: 

الكاشؼ لمذىبي: ، ِّٕ-َّٕ/ُّ، تيذيب الكماؿ: ِْٖ، سؤاالت الحاكـ لمدارقطني:ِّٔ/ٗالبف حباف: 
لبشار عكاد كشعيب  -، تحرير تقريب التيذيبْٓٓ، تقريب التيذيب: ّّٔ/ْ، تيذيب التيذيب ّٕٔ/ِ

 (.ٕٖ/ْاألرنؤكط: 
ا رىأىٍكهي  فىمىم اأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )تفسير القرآف(، باب )قكلو: ثانيان: تخريج الحديث:   عىاًرضن

، بمفظو كفيو زيادة، عف أحمد بف عيسى التٍُّستىًرٌم ]كىك ُّْ-ُّّ/ٔ(: ِْٖٖ(، الحديث )أىٍكًديىًتًيـٍ  ميٍستىٍقًبؿى 
 (، عف عبد اهلل بف كىب، بو.ٖٔصدكؽ[ )تقريب التيذيب: 

كاإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب )صبلة االستسقاء(، باب )ما يتعكذ بو عند رؤية الريح كالغيـ(، الحديث 
ًزٌم الضرير ]كىك ثقة[ )تقريب ُٕٔ-ُٔٔ/ُ(: ٖٗٗ) ٍركى ، بمفظو كفيو زيادة، عف ىاركف بف معركؼ المى

(، كبلىما عف ٖٔ(، كأبي الطاىر أحمد بف عمرك المصرم ]كىك ثقة أيضان[ )تقريب التيذيب: ّْٓالتيذيب: 
 عبد اهلل بف كىب بو.

نىاًقًب سنف الترمذم؛ أبكاب )( ُ) : (ِّْٔ(، الحديث ) الن ًبيٍّ  بىشىاشىةً  ًفي) بابه (، اهللً  رىسيكؿً  عىفٍ  اٍلمى
ٔ/َّ-ُّ. 
د ثىنىاقاؿ اإلماـ الترمذم: ( ِ) اًلدو  ٍبفي  أىٍحمىدي  ًبذىًلؾى  حى ؿي  خى بل  د ثىنىا اٍلخى ؽى  ٍبفي  يىٍحيىى حى اًنيُّ  ًإٍسحى د ثىنىا الس ٍيمىحى  ٍبفي  الم ٍيثي  حى

ًبيبو  أىًبي ٍبفً  يىًزيدى  عىفٍ  سىٍعدو  ٍبدً  عىفٍ  حى اًرًث  ٍبفً  الم وً  عى ٍزءو  ٍبفً  اٍلحى  . جى
 (.ُْسبقت ترجمتو ص )( ّ)
 دراسة الحديث: (ْ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
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 في ألفية السيرة النبكية: كفي ذلؾ يقكؿ الحافظ العراقي
اًحكنا بً  ـٍ ييرى ضى  .(ُ)يوً ييٍبدً  ـه سُّ بى تى  وي كي حً ضى  وً يٍ فً  ءً ؿٍ مً ل

مف أجمؿ الناس كأحسنيـ ثغران، فيذا سيدنا عمر بف الخطاب  كقد كاف رسكؿ اهلل 
في  -رحمو اهلل– مسمـأخرج اإلماـ يصؼ جماؿ ثغر النبيٍّ عندما يتبسـ كيضحؾ، فقد  

 النبي إف: فيو قيؿ الذم الطكيؿ الحديث في  الخطاب بف عمر عف (ّ)بسنده (ِ)صحيحو
ٍمتي  ًإنّْي اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي ...": كفيو زكجاتو، طمؽ   (ْ)يىٍنكيتيكفى  كىاٍلميٍسًمميكفى  اٍلمىٍسًجدى  دىخى

ى، ، ًنسىاءىهي،  اهللً  رىسيكؿي  طىمَّؽى : يىقيكليكفى  ًباٍلحىصى ، لىـٍ  أىنَّؾى  فىأيٍخًبرىىيـٍ  أىفىأىٍنًزؿي : قىاؿى  تيطىمٍّْقييفَّ

                                                                                                                                                                         

اؽى  ٍبفي  يىٍحيىىأبك زكريا،  ًميٌ  ًإٍسحى كًنٌي، الس ٍيمىًحيًنيُّ ، اٍلبىجى قرية قديمة مف  سىٍيمىًحٍيفك-، كيقاؿ الس الىًحٍيًنٌي، كالس ٍيمىحي
كثقو   ىػ(.َُِ، تكفي سنة )-سكاد بغداد، بالقرب مف مدينة الحيرة بالعراؽ، ينسب إلييا أبك زكريا بف إسحاؽ

كىافى " ابف سعد كزاد: اًفظنا كى ًديًثو حى  ابف كمف الشامييف،: مف سىًمعى  ثقة، صاًلحه  شيخه "، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "ًلحى
ديكؽ اٍلًمٍسًكيفكذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ يحيى بف معيف: " "،صدكؽ كىك لييعة، ثقة " كقاؿ الذىبي: "صى
"، كقاال في تحرير التقريب: "بؿ ثقة"، قمت: ىك ثقة كما قاال، كال ييعمـ فيو صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر: "حافظ
 جرح.

عف ابف معيف في  ، تاريخ عثماف الدارميِّْ/ٗمصادر الترجمة: )الطبقات الكبرل البف سعد: 
 -، معجـ البمدافِّٓ/ُٔ، تاريخ بغداد: َِٔ/ٗ، الثقات البف حباف: ُِٔ-ُِٓتجريح الركاة كتعديميـ: 

، ُّٔ/ِ، الكاشؼ: ُٖٔ/ِالبف األثير:  -، كالمباب في تيذيب األنسابِٗٗ-ِٖٗ/ّلياقكت الحمكم: 
 (.ٕٔ/ْ، تحرير التقريب: َٓٓتقريب التيذيب: 

اءى  مىاأخرجو اإلماـ الترمذم في شمائمو؛ باب ) ث:ثانيان: تخريج الحدي ًحؾً  ًفي جى  الم و رىسيكؿً  ضى
 ، بنفس اإلسناد.الخبلؿ خالد بف أحمد (، بمفظو، مف طريؽُٕٖ(: ص)ِِٗ(، الحديث )

الحديث سنده صحيح، كقد صح حو عدد مف العمماء، فقاؿ الترمذم معقبان ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
ًحيحه غىًريبه عمى الحديث: " ًديثه صى (، كحكـ عميو األلباني بالصحة )صحيح ُّ/ٔ" )سنف الترمذمىىذىا حى

 (.ِْٔ/ِٗ" )صحيح المفظ بيذا كىك(، كقاؿ األرنؤكط في تعميقو عمى مسند أحمد: "ُٔٗ/ّالترمذم: 
 (.َُِلمحمد عبد الرؤكؼ المناكم: ص ) -العجالة السنية عمى ألفية السيرة النبكية لمحافظ العراقي (ُ)
ًء، ًفي بىابه )باب صحيح مسمـ؛ كتاب )الطبلؽ(، ( ِ) يبلى تىٍخًييًرًىف   النٍّسىاًء، كىاٍعًتزىاؿً  اإلًٍ : (ُْٕٗ(، الحديث )كى
ِ/َُُٓ-َُُٖ. 
د ثىًنيقاؿ اإلماـ مسمـ: ( ّ) ، ٍبفي  ىىٍيري زي  حى ٍربو د ثىنىا حى ، ييكنيسى  ٍبفي  عيمىري  حى نىًفيُّ د ثىنىا اٍلحى ، ٍبفي  ًعٍكًرمىةي  حى  عىفٍ  عىم ارو

ٍيؿو  أىًبي ًسمىاؾو  د ثىًني ،]سماؾ بف الكليد الحنفي[ زيمى ٍبدي  حى ، ٍبفي  اهللً  عى ب اسو د ثىًني عى ط اًب  ٍبفي  عيمىري  حى  .اٍلخى
ٍيمـك الميفىكٍّر ًفٍعؿى  األرض بو يىٍضربكفأم  (ْ)  (.ُُّ/ٓ. )انظر: النياية: المى
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"، ـٍ ؿٍ  فىمىـٍ  ،"ًشٍئتى  ًإفٍ  نىعى دّْثيوي  أىزى تَّى أيحى سَّرى  حى بي  (ُ)تىحى ٍجًيًو، عىفٍ  اٍلغىضى تَّى كى حى ، (ِ)كىشىرى  كى ًحؾى  فىضى
كىافى   .(ّ)"،...ثىٍغرنا النَّاسً  أىٍحسىفً  ًمفٍ  كى

                                                            

 (.ْٖ/َُ)صحيح مسمـ بشرح النككم:  كانكشؼ زاؿ مأ (ُ)
 )المصدر السابؽ نفسو(. تبسمان  أسنانو أبدل أم (ِ)
 دراسة الحديث:( ّ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو: أكالن: دراسة اإلسناد:
ىػ(، كثقو: ُٗٓسنة ) عمار، عكرمة بف عمار بف عقبة العجمي اليمامي، تكفي. عكرمة بف عمار: ىك أبك ُ

"، ككثقو أيضان: أيكب السختياني، كككيع بف الجراح، كيعقكب صدكؽ ليس بو بأسيحيى بف معيف، كقاؿ مرةن: "
 ًركىايىتو ماكىأبف شيبة، كأبك داكد، كالدارقطني، كأحمد بف صالح، كالعجمي، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "

كاف عند أصحابنا "، كقاؿ عمي بف المديني: "وًكتىابً  غير مف يحدث كىافى  ،اٍضًطرىاب فًفيوً  كثير أىًبي ٍبف يحيى عىف
ليس بو بأس إال في "، كقاؿ النسائي: "كىك مستقيـ الحديث إذا ركل عنو ثقة"، كقاؿ ابف عدم: "ثقة ثبت

كاف صدكقان، ربما كىـ في حديثو، كربما دلس، كفي حديثو حاتـ: ""، كقاؿ أبك حديثو عف يحيى بف أبي كثير
مضطرب الحديث عف "، كقاؿ أحمد: "صدكؽ"، كقاؿ زكريا الساجي: "عف يحيى بف أبي كثير بعض األغاليط

"، مضطرب كثير يبأ بف يحيى عف كحديثو غير إياس بف سممة، ككاف حديثو عف إياس بف سممة صالحان،
سىًمٍعتي قي: "كقاؿ أبك زرعة الدمش ٍنبىؿو  ٍبفى  أىٍحمىدى  كى عّْؼي  حى  يىٍحيىى عىفٍ  عىمَّارو  ٍبفً  كىًعٍكًرمىةً  عيٍتبىةى، ٍبفً  أىيُّكبى  ًركىايىةى  ييضى

، أىًبي ٍبفً  قىاؿى  كىًثيرو مىٍيفً  أىٍكثىؽي  ًعٍكًرمىةي : كى  في ، كغيرىـكالنسائي ، كيحيى القطاف،كأحمد ،البخاًرم تكمـ"، كقد الرَّجي
ثقة إال في يحيى بف أبي كثير بالخصكص، كقاؿ الذىبي ممخصان حالو: " كثير أبي بف يحيى عف ركايتو

"، كلـ يكف لو كتاب ،كفي ركايتو عف يحيى بف أبي كثير اضطراب ،صدكؽ يغمط"، كقاؿ ابف حجر: "فمضطرب
 ".الضطرابو فييابؿ ثقة، إال في ركايتو عف يحيى بف أبي كثير فيي ضعيفة كقاال في تحرير التقريب: "

نما تكممكا في حديثو  قمت: ىك ثقة، كقد أطمؽ األئمة تكثيقو، كركل عنو شعبة كالثكرم كابف ميدم، كا 
عف يحيى بف أبي كثير، كركايتو ىنا عف بىمىًديٍّو )سماؾ الحنفي(، كأما قكؿ أبي حاتـ الرازم السابؽ: "كربما دلس" 

كتزكؿ ىذه العمة بتصريحو بالتحديث كما  المدلسيف، مراتب مف ةالثالث المرتبة مففقد جعمو الحافظ ابف حجر 
 .-بمشيئة اهلل تعالى–سيأتي في التخريج 

، َٓ/ٕ، كالتاريخ الكبير لمبخارم: ُّّمصادر الترجمة: )سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني: 
كتاريخ أبي زرعة  ،ّٖٕ/ُ، كسؤاالت اآلجرم ألبي داكد: ُٔ/ُكمسند عمر بف الخطاب ليعقكب بف شيبة: 

، كالكامؿ ُُ-َُ/ٕ، كالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: ِِٖ، كتقدمة المعرفة لمجرح كالتعديؿ: ُِّالدمشقي: 
، كتيذيب الكماؿ ُُٗ-ُٖٓ/ُْ، كتاريخ بغداد: ُُٕكسؤاالت البرقاني لمدارقطني:  ،ْٖٔ/ٔفي الضعفاء: 

، كتيذيب ِْ: بالتدليس المكصكفيف بمراتب لتقديسا أىؿ تعريؼ، ك ّّ/ِ، كالكاشؼ لمذىبي: ُِٔ/َِلممزم: 
 (.ِّ/ّ، تحرير التقريب: ّْٕ، كتقريب التيذيب: ُّْ-ُِّ/ّالتيذيب: 

اليمامي ثـ الككفي، كثقو يحيى بف معيف، كأحمد، كأبك  -بالزام مصغران -. سماؾ بف الكليد الحنفي، أبك زميؿِ
كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "صدكؽ ال بأس بو"، كقاؿ النسائي: زرعة الرازم، كالعجمي، كذكره ابف حباف في الثقات، 

 "ليس بو بأس"، كقاؿ ابف حجر في التقريب: " ليس بو بأس"، كقاؿ ابف عبد البر: "أجمعكا عمى أنو ثقة".
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ـى النًَّبيُّ كفي ركاية أخرل: " لجماؿ ثغر النبي   عمرسيدنا  كًذٍكري  ،(ُ)" فىتىبىسَّ
 يتبسـ.خاصةن حيف  ، مما يدؿ عمى جماؿ فمو  ضحكوكاف مرتبطان بتبسمو ك  

 . بيتوألزكاجو كأىؿ  المطمب الثاني: تبسمو 
ميؽ مع أىمو، ميظيران لمبشاشة دائمان ليـ فمقد  سىفى الخي إف الكاجب عمى المسمـ أف يككف حى

مف ألطؼ الناس كأحسنيـ خمقان مع أىمو، ككاف يتبسـ ليـ كيبلطفيـ، حتى في  كاف النبي 
رحمو – مسمـأخرج اإلماـ الكقت الذم كانت تحدث فيو بعض الخصكمات بيف أزكاجو، فقد 

                                                                                                                                                                         

 قمت: ىك ثقة.
، تيذيب َّْ/ْ، الثقات البف حباف: َِٖ/ْمصادر الترجمة: )الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: 

 (.ِّْ، تقريب التيذيب: ُُٔ/ِالتيذيب 
أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ في كتاب )الطبلؽ(، باب )في اإليبلء(، الحديث  ثانيان: تخريج الحديث:

عبيد بف ، بنحكه بدكف قكلو: "ككاف مف أحسف الناس ثغران"، كفيو زيادة، مف طريؽ َُُٖ/ِ( مكرر: ُْٕٗ)
 . بف أبي ثكرعبيد اهلل بف عبد اهلل، مف طريؽ ُُُُ/ِ، كحنيف

، مختصرا ِٗ/ُ(: ٖٗكأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )العمـ(، باب )التناكب في العمـ(، الحديث )
ؿً  مىٍكًعظىةً بدكف ذكر الضحؾ كقكلو: "ككاف مف أحسف الناس ثغران"، كفي كتاب )النكاح(، باب ) اؿً  اٍبنىتىوي  الر جي  ًلحى

ٍكًجيىا بنحكه مقتصرا عمى ذكر التبسـ دكف قكلو: "ككاف مف أحسف الناس ثغران"، ، ِٖ/ٕ(: ُُٗٓ(، الحديث )زى
ٍيرً  الميٍشًرفىةً  كىالعيمٍّي ةً  الغيٍرفىةً كفي كتاب )المظالـ(، باب ) ٍيًرىىا السُّطيكحً  ًفي الميٍشًرفىةً  كىغى (، بنحكه بدكف قكلو: "ككاف كىغى

، عبيد اهلل بف عبد اهلل بف أبي ثكرلزىرم، مف طريؽ مف أحسف الناس ثغران"، كفيو زيادة، مف طريؽ ابف شياب ا
ؿى  ًنسىاًئوً  بىٍعضى  الر جيؿً  حيبٍّ كفي كتاب )النكاح(، باب ) ، ّٓ-ّْ/ٕ(: ُِٖٓ(، الحديث )بىٍعضو  ًمفٍ  أىٍفضى

ك زي   الن ًبيُّ  كىافى  مىامختصرا بدكف قكلو: "ككاف مف أحسف الناس ثغران"، كفي كتاب )المباس(، باب )  ًمفى  يىتىجى
 .عبيد بف حنيف، مف طريؽ ُِٓ/ٕ(: ّْٖٓ( الحديث )كىالبيٍسطً  المٍّبىاسً 

بىرً كأخرجو أبك عكانة في مسنده؛ كتاب )الطبلؽ(، باب ) ؿى  أىف   اٍلميبىيٍّفً  اٍلخى ...(، اٍختىاًرم: اًلٍمرىأىًتوً  قىاؿى  ًإذىا الر جي
ا" ، بنحكه مختصران بمفظُٔٔ-ُٓٔ/ّ(: ّْٕٓالحديث ) مىٍيوً  ًزٍلتي  فىمى ت ى عى ًسرى  حى ٍنوي  حى بىدىتٍ  عى : قىاؿى  نىكىاًجذيهي، كى

، كأخرجو سماؾ الحنفي"، مف طريؽ عكرمة بف عمار ]كقد صر ح فيو بالتحديث[، عف  ثىٍغرنا الن اسً  أىٍحسىفى  فىكىافى 
(، ثىٍغرنا الن اسً  أىٍحسىفً  ًمفٍ  كىافى   اٍلميٍصطىفىى ًبأىف   اٍلبىيىافً  ًذٍكري ابف حباف في صحيحو؛ كتاب )التاريخ(، باب )

، سماؾ الحنفي، مف طريؽ عكرمة بف عمار ]كقد صر ح فيو بالتحديث أيضان[، عف ََِ/ُْ(: َِٗٔالحديث )
، عف عمر ثبلثتيـ )عبيد بف حنيف، كعبيد اهلل بف عبد اهلل بف أبي ثكر، كسماؾ الحنفي( عف ابف عباس 

 .بف الخطاب
ؿً  مىٍكًعظىةً أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )النكاح(، باب ) (ُ) اؿً  اٍبنىتىوي  الر جي ٍكًجيىا ًلحى (، الحديث زى
(ُُٓٗ :)ٕ/ِٖ. 
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اًئشىةى  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -اهلل ٍكجً  ، عى حديث الطكيؿ الذم في ال ، الن ًبيٍّ  زى
يسألنو  ، اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى  اهللً  رسكؿ بنت فىاًطمىةى  أرسمف فيو أف أزكاج النبي
ا تيًحبّْيفى  أىلىٍستً  بينىيَّةي  أىمٍ " كقكلو ليا: العدؿ في عائشة ؟ مى ، ثـ إرساليف زينب "ىىًذهً  فىأىًحبّْي أيًحبُّ

ٍكجً  ،بنت جحشو   ثيَـّ ": كفيو قالت عائشة ،كقكليا مثؿ قكؿ فاطمة  ، الن ًبيٍّ  زى
قىعىتٍ  ، فىاٍستىطىالىتٍ  ًبي، -تعني زينب – كى مىيَّ  ىىؿٍ  طىٍرفىوي، كىأىٍرقيبي  ، اهللً  رىسيكؿى  أىٍرقيبي  كىأىنىا عى
ٍينىبي  تىٍبرىحٍ  فىمىـٍ : قىالىتٍ  ًفييىا، ًلي يىٍأذىفي  تَّى زى ، أىفٍ  يىٍكرىهي  الى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  عىرىٍفتي  حى  أىٍنتىًصرى
قىٍعتي  فىمىمَّا: قىالىتٍ  تَّى (ّ)أىٍنشىٍبيىا لىـٍ  ًبيىا كى ٍيتي  حى مىٍييىا، أىٍنحى ـى :  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : قىالىتٍ  عى تىبىسَّ  كى

 .(ٓ)"(ْ)بىٍكرو  أىًبي اٍبنىةي  ًإنَّيىا"
 ألزكاجو كبشاشتو ليف دائمةن مستمرةن حتى في آخر أيامو ككانت مبلطفة النبي 

اًئشىةى  عف (ٕ)بسنده (ٔ)صحيحوفي  -رحمو اهلل– ابف حبافأخرج اإلماـ ف ، : قىالىتٍ   عى
عى " دىاعنا أىًجدي  كىأىنىا ،(ٖ)ًباٍلبىًقيعً  ًجنىازىةو  ًمفٍ  يىٍكـو  ذىاتى   المَّوً  رىسيكؿي  ًإلىيَّ  رىجى  كىأىنىا رىٍأًسي، ًفي صي

                                                            

اًئؿً صحيح مسمـ؛ كتاب )( ُ) ابىة فىضى حى اًئشىةى  فىٍضؿً  ًفي)باب (،  الص   :(ِِْْ(، الحديث )عى
ْ/ُُٖٗ-ُِٖٗ. 
د  قاؿ اإلماـ مسمـ: ( ِ) سىفي  ثىًنيحى ًميٍّ  ٍبفي  اٍلحى ، عى ٍمكىاًنيُّ ٍبدي  الن ٍضًر، ٍبفي  بىٍكرً  كىأىبيك اٍلحي ٍيدو  ٍبفي  كىعى مى ٍبده  قىاؿى  - حي : عى

د ثىًني رىافً  كقىاؿى  حى د ثىنىا: اآٍلخى ـى  ٍبفي  يىٍعقيكبي  - حى ، ٍبفً  ًإٍبرىاًىي د ثىًني سىٍعدو اًلحو  عىفٍ  ،]إبراىيـ بف سعد[أىًبي حى ]ابف صى
ًني ،]محمد بف مسمـ الزىرم[ًشيىابو  اٍبفً  عىفً  ،كيساف[ م دي  أىٍخبىرى ٍبدً  ٍبفي  ميحى اًرًث  ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى ، ٍبفً  اٍلحى  أىف   ًىشىاـو
اًئشىةى  ٍكجى  ، عى  ،... كذكر الحديث. الن ًبيٍّ  زى

ت ى شىٍيء ًفي تنشب أتركيا لـ أم (ّ) مىٍييىا أثخنت حى  (.ّْٓ/ْ)كشؼ المشكؿ البف الجكزم:  .أفرطت أىم: عى
 (.َِٕ/ٓ)فتح البارم:  كأبييا عارفة عاقمة شريفة إنيا :أم (ْ)
 الحديث: دراسة( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
فىٍضًميىا الًيبىةً أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب ) ثانيان: تخريج الحديث: مىٍييىا كىالت ٍحًريضً  كى (، عى

اًحًبوً  ًإلىى أىٍىدىل مىفٍ باب ) ر ل صى تىحى ، بنحكه مطكالن، ُٕٓ-ُٔٓ/ّ(:ُِٖٓ(، الحديث )بىٍعض ديكفى  ًنسىاًئوً  بىٍعضى  كى
 كليس فيو ذكر تبسمو، مف طريؽ ىشاـ بف عركة عف أبيو عف عائشة 

 .ُٓٓ/ُْ: (ٖٔٓٔ)(، الحديث  الن ًبي مىرىضً ) بابصحيح ابف حباف؛ كتاب )التاريخ(، ( ٔ)
نىاقاؿ اإلماـ ابف حباف: ( ٕ) سىفي  أىٍخبىرى ، ٍبفي  اٍلحى د ثىنىا سيٍفيىافى ك حى ، ًىشىاـو  ٍبفي  عىٍمري ر اًنيُّ د ثىنىا اٍلحى م دي  حى مىمىةى، ٍبفي  ميحى  عىفٍ  سى

م دً  اؽى، ٍبفً  ميحى ٍبدً  ٍبفً  الم وً  عيبىٍيدً  عىفٍ  ،بف شياب[]محمد بف مسمـ الزٍُّىًرمٍّ  عىفً  عيٍتبىةى، ٍبفى  يىٍعقيكبى  عىفٍ  ًإٍسحى  الم ًو، عى
اًئشىةى  عىفٍ   . عى
 كالغرقد ،الغرقد بقيع سمي كبو ،شتى ضركبو  مف الشجر ركـي أي  فيو الذم المكضع المغة في البقيع أصؿ (ٖ)

 (.ّْٕ/ُ. )معجـ البمداف: المدينة داخؿ كىي المدينة أىؿ مقبرة كىك...، العكسج كبار
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اًئشىةي، يىا أىنىا بىؿٍ ": قىاؿى  رىٍأسىاهي، كىا: أىقيكؿي  ا": قىاؿى  ثيَـّ  ، "رىٍأسىاهي  كىا عى مى رَّؾً  كى ٍمتيًؾ، قىٍبًمي، ًمتّْ  لىكٍ  ضى  فىغىسَّ
كىفٍَّنتيًؾ، مٍَّيتي  كى صى مىٍيًؾ، كى ٍعتى  قىدٍ  ذىًلؾى  فىعىٍمتى  لىكٍ  أىفٍ  ًبؾى  لىكىأىنّْي: قيٍمتي  دىفىٍنتيًؾ؟، ثيَـّ  عى  بىٍيًتي، ًإلىى رىجى
فىأىٍعرىٍستى 
، ًببىٍعضً  ًفيوً  (ُ) ـى  ًنسىاًئؾى ًعوً  ًفي بيًدئى  ثيَـّ  ، المَّوً  رىسيكؿي  فىتىبىسَّ جى  .(ِ)"ًفيوً  مىاتى  الًَّذم كى

                                                            

 (.َِٔ/ّ. )النياية البف األثير: الكطء ىنا بو كيراد بنائيا عند بامرأتو دخؿ إذا سرً عٍ مي  فيك الرجؿ أعرس (ُ)
 دراسة الحديث: (ِ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍبدً  أىبيككيقاؿ:  بىٍكرو  أىبيك. محمد بف إسحاؽ: ىك ُ م دي ، اهلل عى اؽى  بفي  ميحى ، الميط ًمًبيُّ ، المىدىًنيُّ  يىسىار بفً  ًإٍسحى القيرىًشيُّ

، كتكمـ فيو  ىػ(.َُٓاإلماـ في المغازم كالسٍّيىر، تكفي سنة ) مىٍكالىىيـ، اختمؼ فيو النقاد اختبلفان كبيران، فكثقو قـك
ٍرعىة الدمشقي، عف اإلماـ الزىرم أنو قاؿ: " ـه ما بقي ىذاآخركف، فنقؿ أبك زي يعني ابف – ال يزاؿ في المدينة عم

"، كقاؿ مير المحدثيف بحفظوأسحاؽ إمحمد بف ، كقاؿ شعبة: "قىتىادىة بفا عمر بف عىاًصـ"، ككذلؾ قاؿ -إسحاؽ
"، سحاؽإ ابفى  ـي يً تَّ يى  ان حدأ رى كلـ أى " كقاؿ ابف عيينة: "كؽ في الحديثدي سحاؽ صى إمحمد بف في مكضع آخر: "
ةكقاؿ في مكضع آخر: ""، الحديث حسف ككاف ثقة، كاف كقاؿ ابف معيف: " لكنو لىٍيسى ًبحجَّ "، كسئؿ أحمد ًثقىة كى

نىٍحكىىابف حنبؿ عنو فقاؿ: " اًديث كىأىنَّوي يٍعنى اٍلمىغىاًزم كى "، ككثقو الًعجًمٌي، كقاؿ عمي ىيكى رجؿ تٍكتب عىنوي ىىًذه اأٍلىحى
الحه بف المديني: "  ةعى ر زي  بكأ ؿئً سي " ك مرات ثالث صدكقا كجدناه إناعنو ابف المبارؾ فقاؿ: " ؿئً سي "، ك طسى كى  ىيكى صى

 بف اهلل عبد بف محمد"، كقاؿ صدكؽ سحاؽإ بف محمد سحاؽ؟إ بف محمد في تكمـ مف ،صدكؽ" :فقاؿ وعن
نما أي  في سى إذا حدث عمف سمع منو مف المعركفيف فيك حى : "نمير مف أنو يحدث عف  يى تً الحديث صدكؽ، كا 

كاف صدكقا مف بحكر العمـ كلو غرائب في سعة ما ركل تستنكر الذىبي: ""، كقاؿ المجيكليف أحاديث باطمة
سحاؽ ليس عندم إبف امحمد "، كقاؿ أبك حاتـ: "حو جماعةكاختمؼ في االحتجاج بو كحديثو حسف كقد صحَّ 

ليس "،كقاؿ النسائي: "ويثي دً حى  بي تى كٍ يي  ،فمح بف سعيدأمف  يحب إلأكىك  ،ضعيؼ الحديث مفي الحديث بالقك 
 ".بالقكم

كأساء فيو القكؿ اإلماـ مالؾ كىشاـ بف عركة فكذباه، فأما ىشاـ فأنكر سماع ابف إسحاؽ مف زكجتو فاطمة بنت 
كىىذىا الًَّذم قىالىو ًىشىاـ  "، كفي ذلؾ يقكؿ ابف حباف: "دجاؿ مف الدجاجمةالمنذر فكذبو، كأما مالؾ فقاؿ عنو: "

ذىًلؾى أىف التَّاًبعيف مثؿ اأٍلسكد كعمقمة مف أىؿ اٍلعرىاؽ كىأبي جرح ًبًو اإٍلً ٍبف عيٍركىة لىٍيسى ًممَّا يي  ًديث كى ٍنسىاف ًفي الحى
قبؿ  كتيىا كى كا ًإلىٍييىا سمعيكا صى اًئشىة مف غير أىف يٍنظري ممىة كىعىطىاء كدكنيما مف أىؿ اٍلحجاز قد سمعيكا مف عى سى

تَّى ي كىذىًلؾى النَّاس أخبارىـ مف غير أىف يصؿ أحدىـ ًإلىٍييىا حى اؽ كىافى يسمع مف انظر ًإلىٍييىا عيىاننا كى ٍبف ًإٍسحى
ًحيح كالقادح ًفيًو ًبيىذىا غير  ميىا فىيىذىا سىماع صى ٍيثي يسمع كىالى اًئؿ مف حى ا حى فىاًطمىة كالستر بىينيمىا ميسبؿ أىك بىينيمى

اد لى  كىأما مىالؾ فىًإنَّوي كىافى ذىًلؾ ًمٍنوي مٌرة كىاًحدىة ،منصؼ َـّ عى ذىًلؾى أىنَّوي لـ يكف بالحجاز أحد أعمـ ث وي ًإلىى مىا يحب كى
مَّد  كىافى مىالؾ يٍزعـ أىنَّوي ابأنساب النَّاس كأياميـ مف ميحى اًلكنا مف مكىاًلي ًذم أصبح كى كىافى يٍزعـ أىف مى اؽ كى ٍبف ًإٍسحى

طَّ  ة فىمىمَّا صنؼ مىالؾ اٍلميكى ضى ا ليىذىا ميفىاكى قع بىينيمى اؽ اٍئتيكًني ًبًو فىًإنّْي بيطاره فىنقؿ اأ قىاؿى مف أنفسيـ فىكى بف ًإٍسحى
تَّى عـز  كىافى بىينيـ مىا يككف بىيف النَّاس حى ذىًلؾ ًإلىى مىالؾ فىقىاؿى ىىذىا دجاؿ مف الدجاجمة يركم عىًف اٍليىييكد كى

كج ًإلىى اٍلعرىاؽ فتصالحا ًحينىًئذو فىأٍعطىاهي مى  ري اؽ عمى اٍلخي مَّد ٍبف ًإٍسحى دىاع خمسيف ًدينىارا نصؼ ميحى الؾ ًعٍند اٍلكى
مىٍيًو تتبعو غزكات النًَّبٌي  ا كىافى يينكر عى ًديث ًإنَّمى لـ يكف يٍقدىح ًفيًو مىالؾ مف أجؿ الحى عىٍف  ثىمىرىتو ًتٍمؾى الٌسنة كى
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كىافى  كىات عىف أسالفيـ كى مىا أشبييىا مف اٍلغىزى ٍيظىة كىالنضير كى ٍيبىر كقيرى ة خى د اٍليىييكد الَّذيف أىٍسمميكا كحفظكا قصَّ  أىٍكالى
اؽ يتتبع ىىذىاا ديكؽ  بف ًإٍسحى كىايىة ًإالَّ عىٍف متقف صى كىافى مىالؾ الى يرل الرّْ ٍنييـ ليعمـ مف غير أىف يٍحتىج بيـ كى عى

ا يركم كيدرم مىا يحدثفىاض  ".ؿ يحسف مى
ككذبو سميماف التيمي كيحيى غير كاحد، يقكؿ ابف حجر: " -غير مالؾ كىشاـ بف عركة-كقد اتيمو بالكذب 

كأما سميماف التيمي فمـ يتبيف  ،فأما كىيب كالقطاف فقمدا فيو ىشاـ بف عركة كمالكان  ،القطاف ككىيب بف خالد
 ".نو ألمر غير الحديث ألف سميماف ليس مف أىؿ الجرح كالتعديؿلي ألم شيء تكمـ فيو كالظاىر أ

كألىؿ العمـ كبلـ طكيؿ في ابف إسحاؽ بيف مكثؽ كمجرح كمتكسط فيو، كقد لخص حالىو الحافظي ابف حجر في 
 ".ردى ع كالقى ي بالتشيُّ مً ري صدكؽ يدلس كى التقريب فقاؿ: "

: فقد جعمو الحافظ في المرتبة الرابعة مف ، أما تدليسو-إف شاء اهلل-قمت: ىك صدكؽ حسف الحديث 
، كقد بالسماع فيو حكاصر   بما الإ أصحابيا حديث مف بشيء اجحتجاال مراتب المدلسيف التي أيجمع عمى عدـ

، كأما -بمشيئة اهلل تعالى–صر ح بالسماع مف يعقكب بف عتبة عند البييقي في الدالئؿ كما سيأتي في التخريج 
كاف محمد بف إسحاؽ يرمى بالقدر، ككاف أبعد يثبت، قاؿ محمد بف عبد اهلل بف نمير: "اتيامو بالقدر فمـ 

"، كأما التشيع فبل يضر، فما زاؿ المحدثكف كالنقاد يقبمكف حديث مف اتيمكا بالتشيع كالقدر طالما الناس منو
 .-كاهلل أعمـ–اتصفكا بالصدؽ 

، َْ/ُ، التاريخ الكبير لمبخارم: ّٓٓ-ِٓٓ/ٕمصادر الترجمة: )الطبقات الكبير البف سعد: 
، تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم: ِٓٔ، تاريخ أبي زرعة الدمشقي: ٖٗسؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني: 

، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: ِِّ/ِ، معرفة الثقات لمعجمي: ُُٓٗ/ْ، الضعفاء الكبير لمعقيمي: ِِٓ/ّ
، ، تاريخ بغداد: ّٖٓ-َّٖ/ٕ، الثقات البف حباف: ُُِلمنسائي: ، الضعفاء كالمترككيف ُْٗ-ُُٗ/ٗ
، تيذيب ُِٔ-ِْٓ/ٕ، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: ُْ/ّ، الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم: ّٓ-ٕ/ِ

، تيذيب التيذيب ُِٕ-ُِٔ/ُ، شرح عمؿ الترمذم البف رجب: ُٔٓ/ِ، الكاشؼ لمذىبي: ِِْ/ِْالكماؿ: 
 (.ُٓ، طبقات المدلسيف: ُٖ، المدلسيف ألبي زرعة العراقي: ّْٖيب: ، تقريب التيذَٕٓ-َْٓ/ّ

فىٍضًميىا الًيبىةً أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب ) ثانيان: تخريج الحديث: مىٍييىا كىالت ٍحًريضً  كى (، عى
اًحًبوً  ًإلىى أىٍىدىل مىفٍ باب ) ر ل صى تىحى ، بنحكه مطكالن، ُٕٓ-ُٔٓ/ّ(:ُِٖٓ(، الحديث )بىٍعض ديكفى  ًنسىاًئوً  بىٍعضى  كى

كليس فيو ذكر تبسمو، عف يحيى بف يحيى النيسابكرم، عف سميماف بف ببلؿ، عف يحيى بف سعيد األنصارم، 
 عف القاسـ بف محمد، عف عائشة 

بمثمو، عف محمد بف سممة، عف محمد بف  ِٖ-ُٖ/ْْ(: َِٖٗٓكأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده؛ الحديث )
كمف طريقو سحاؽ عف يعقكب بف عتبة عف الزىرم، عف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة، عف عائشة إ

اءى  مىاأخرجو ابف ماجو في سننو؛ كتاب )الجنائز(، باب ) ؿً  غىٍسؿً  ًفي جى ٍرأىةً  كىغىٍسؿً  اٍمرىأىتىوي  الر جي يىا اٍلمى ٍكجى (، زى
نىاًئزً الدارقطني في سننو؛ كتاب )مختصران بدكف ذكر التبسـ، ك  ِٔ/ّ(: ُْٓٔالحديث ) (، باب )الصبلة اٍلجى

 بمثمو. ّْٕ/ِ(: ُّٗٓعمى الجنازة(، الحديث )
فىاةً كأخرجو النسائي في الكبرل؛ كتاب ) (: َِْٕ(، الحديث ) ًعم ًة الن ًبي بىٍدءً (، باب ) الن ًبي كى

 بف عتبة بو. ، بمثمو، مف طريؽ محمد بف سممة عف ابف إسحاؽ، عف يعقكبُّٖ-َّٖ/ٔ
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مع أىمو، كنتعمـ مف ىذا الحديث كيؼ تككف  سف أخبلؽ النبي كىذا يدؿ عمى حي 
مريض يتألـ مف  المعاشرة اإلسبلمية لؤلىؿ بالمبلطفة كالممازحة كالبشاشة، فمع أنو 

الصداع لكنو يمازح زكجتو كيتبسـ ليا، فمنا في رسكؿ اهلل أسكةه في معاشرتو ألىمو، كمبلطفتو 
 ليـ، كنسأؿ اهلل أف يحسف أخبلقنا كجميع المسمميف.

 :ألصحابو  : تبسمو الثالثالمطمب 
مصطنعةن،  ائـ البشر، كثير التبسـ، كلـ تكف ابتسامتو كاف د سبؽ أف النبي 

 المشرقة بابتسامتو  أصحابو قمكب يمتمؾ النبيُّ  كافبؿ كانت صادقةن بدكف تكمؼ، ك 
قباليـ ككانت بسمتو  المطيفة، دٍّىـ، كفي التفافيـ حكلو، كا   ،دعكتو عمى سببان في كىٍسًب كي

نماذج لتبسـ  -بمشيئة اهلل تعالى-ألمره، كسأعرض في ىذا المطمب  تيـباجا  ك  ،نيجول كارتضاىـ
 في كجكه أصحابو عامةن كخاصة. النبي 
 :مشاركتو أصحابو في ضحكيـ 

–، فقد أخرج اإلماـ مسمـ يشارؾ أصحابو في فرحيـ كضحكيـ لقد كاف النبي 
اًبرً  عف (ِ)بسنده (ُ)صحيحوفي  -رحمو اهلل اًلسي  أىكيٍنتى  سيًئؿى  أنو" : سىميرىةى  ٍبفً  جى  رىسيكؿى  تيجى

ـٍ : قىاؿى  ؟ اهللً  هي  ًمفٍ  يىقيكـي  الى  كىافى  كىًثيرنا، نىعى الَّ مّْي الًَّذم ميصى ٍبحى  ًفيوً  ييصى تَّى الصُّ  تىٍطميعى  حى
، ـى  طىمىعىتٍ  فىًإذىا الشٍَّمسي كىانيكا .قىا ، كى دَّثيكفى ذيكفى  يىتىحى اًىًميَّةً  أىٍمرً  ًفي فىيىٍأخي كيكفى  اٍلجى ـي  فىيىٍضحى يىتىبىسَّ  كى
"(ّ). 

                                                                                                                                                                         

 إشارتو في جاء ما...(، باب )ككفاتو اهلل رسكؿ مرض أبكاب جماعكأخرجو البييقي في الدالئؿ؛ كتاب )
، بنحكه بمفظ الضحؾ بدؿ التبسـ ُٗٔ-ُٖٔ/ٕ...(، الحديث )بدكف ترقيـ(: مرضو ابتداء في عائشة إلى

 بو. -بالتحديث عف يعقكب بف عتبة كقد صر ح فيو–كمطكالن، مف طريؽ يكنس بف بكير عف ابف إسحاؽ 
الحديث سنده حسف، ألجؿ محمد بف إسحاؽ كىك صدكؽ مدلس مف ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 

المرتبة الرابعة، كقد صر ح بالتحديث في ركاية يكنس بف بكير عند البييقي في الدالئؿ كما تقدـ في التخريج، 
ركاء الغميؿ: ُٖٓٔ/ّمشكاة المصابيح ) فانتفت شبية تدليسو، كحسنو األلباني في تحقيؽ ، كحسنو ُُٔ/ّ(، كا 

 (.ِٖ/ْْأيضان األرنؤكط في تعميقو عمى مسند أحمد )
اًئؿصحيح مسمـ؛ كتاب )( ُ) ٍسفً    تىبىسًُّموً ) بابه (، اٍلفىضى ًتو كىحي  .َُُٖ/ْ: (ِِِّ(، الحديث )ًعٍشرى
د ثىنىاقاؿ اإلماـ مسمـ: ( ِ) نىا ،]ابف بكر التميمي، النيسابكرم[ يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى حى ٍيثىمىةى  أىبيك أىٍخبىرى ]زيىىٍير بف ميعىاًكيىة  خى

دىٍيجً بف  ، ٍبفً  ًسمىاؾً  عىفٍ  ،[حي ٍربو اًبرً  قيٍمتي : قىاؿى  حى  : ...، كذكر الحديث. سىميرىةى  ٍبفً  ًلجى
 دراسة الحديث:( ّ)

 فيو:إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف أكالن: دراسة اإلسناد: 
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ٍرب بف أىكس الذُّىىمي، البىكًرٌم، الككفٌي، تكفي سنة ) ىػ( ُِّسماؾ بف حرب: ىك أبك المغيرة، ًسمىاؾ بف حى
سمعت ابف معيف سئؿ عنو ما الذم عابو؟ قاؿ: اختمؼ النقاد فيو فكثقو ابف معيف، كقاؿ ابف أبي خيثمة: "

"، كذكره ابف حباف صدكؽ ثقةكقاؿ أبك حاتـ: ""، ككثقو ابف شاىيف، أسند أحاديث لـ يسندىا غيره، كىك ثقة
 ".صدكؽ"، كقاؿ في الميزاف: "ثقة ساء حفظو"، كقاؿ الذىبي في الكاشؼ: "يخطئ كثيران في الثقات كقاؿ: "

كاف ربما ليقّْف، "، كقاؿ في مكضع آخر: "ليس بو بأس، كفي حديثو شيءكتكسط فيو جماعة: فقاؿ النسائي: "
جائز الحديث، إال أنو كاف في حديث "، كقاؿ العجمي: "حجة، ألنو كاف ييمىقَّف فيىتىمىقَّف فإذا انفرد بأصؿو لـ يكف

"، كقاؿ صالح بف أحمد عكرمة ربما كصؿ الشيء، ككاف الثكرم يضعفو بعض الضعؼ، كلـ يرغب عنو أحد
كلك شئت  سماؾ أصح حديثان مف عبد الممؾ بف عمير، ككاف يقكؿ في التفسير عكرمة،بف حنبؿ عف أبيو: "

كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة، كىك في غير "، كقاؿ يعقكب بف سفياف: "أف أقكؿ لو ابف عباس لقالو
عكرمة صالح، كليس مف المتثبتيف، كمف سمع منو قديمان مثؿ شعبة كسفياف فحديثيـ عنو صحيح مستقيـ، 

كاف رجالن "، كقاؿ البزار: "أخرةإنما نرل أنو فيمف سمع منو ب -أم تضعيفو لو–كالذم قالو ابف المبارؾ 
لسماؾ حديث كثير مستقيـ إف شاء "، كقاؿ ابف عدم: "مشيكران، ال أعمـ أحدان تركو، ككاف قد تغير قبؿ مكتو

 ".اهلل، كىك مف كبار تابعي أىؿ الككفة، كأحاديثو حساف، كىك صدكؽ ال بأس بو
"، كاف شعبة يضعفو"، كقاؿ ابف معيف: "حديثسماؾ ضعيؼ في الكضعفو بعضيـ: فقاؿ عبد اهلل بف المبارؾ: "

"، كذكره العقيمي سيء الحفظ"، كقاؿ الدارقطني: "يضعؼ"، كقاؿ صالح جزرة: "في حديثو ليفكقاؿ ابف خراش: "
عف عكرمة خاصةن مضطربة،  صدكؽ، كركايتوفي جممة الضعفاء، كقاؿ ابف حجر في التقريب ممخصان حالو: "

 ".ربما تمقفكقد تغير حفظو بأخرة فكاف 
نما تكممكا في  كايتو ىنا عف جابر بف ديثو عف عكرمة بأنيا مضطربة، كر احأقمت: ىك صدكؽ، كا 

 .سمرة 
، الجرح كالتعديؿ البف ّْٔ/ُ، الثقات لمعجمي: ُّٕ/ْمصادر الترجمة: )التاريخ الكبير لمبخارم: 

، تاريخ أسماء الثقات البف ٕٖ/ّك، ٖٕٕ، ّٖٔ/ِ، المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف: ِٕٗ/ْأبي حاتـ: 
، َْٔ/ّ، كالكامؿ البف عدم: ُْٖ/ُّ، كالعمؿ لمدارقطني:ّّٗ/ْ، كالثقات البف حباف: َُٕشاىيف: 

، ْٓٔ/ُؼ لمذىبي: ، الكاشُِٓ/ُِ، تيذيب الكماؿ: ُِْ/ٗ، تاريخ بغداد: ّٓٓ/ِكالضعفاء لمعقيمي: 
، تقريب التيذيب: َِٓ/ْ، كتيذيب التيذيب ُٗٓغتباط: ي باالختبلط لمحمبي كمعو نياية االاالغتباط بمف ريم

كماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام: ِّْ  (.َُٗ/ٔ، كا 
في صحيحو؛ كتاب )صبلة االستسقاء(، باب  -أيضان -أخرجو اإلماـ مسمـ ثانيان: تخريج الحديث: 

ميكسً  فىٍضؿً ) هي  ًفي اٍلجي بل  ٍبًح، بىٍعدى  ميصى فىٍضؿً  الصُّ ، بمفظو، عف أحمد بف ّْٔ/ُ(: َٕٔيث )(، الحداٍلمىسىاًجد كى
عبد اهلل بف يكنس، كيحيى بف يحيى بف بكر، كبلىما عف زىير أبي خيثمة، عف سماؾ بف حرب، عف جابر بف 

 ، كانفرد مسمـ بإخراجو عف البخارم.سمرة 
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كفى كى " :أخرل عند أحمد كفي ركايةو  ابيوي يىٍذكيري كىافى أىٍصحى ًحًؾ كى ٍمًت قىًميؿى الضَّ كىافى طىًكيؿى الصَّ
ريبَّمىا كيكفى كى ـٍ فىيىٍضحى ـى  ًعٍندىهي الشٍّْعرى كىأىٍشيىاءى ًمٍف أيميكرًًى  .(ُ)"تىبىسَّ

مع أصحابو، فيشاركيـ في ضحكيـ بابتسامتو الجميمة  كىذا يدؿ عمى تكاضعو 
 في ألفية السيرة النبكية: المشرقة، كفي ذلؾ يقكؿ الحافظ العراقي

بي ممَّا يى  ميسي عٍ يىٍعجى بي الجى  كسي ػػًو عيبي ػيً جٍ كى ا بً ػػمى وي، فى ػػنٍ مً  جى
ـي األى  اػػػػػػػتىناشىديكنى ػى وي إٍذ يػػػػػػٍصحابي أى  كي ارى يىضٍ ػػػٍشعى بينىيي  اػػػكنى حى
اًىميَّ ري ٍذكي ػػػػكيى  ا اػػمى ةن، فى ػػػػػكفى جى ـٍ تىبىسُّمى يىزيدي أٍف يىٍشرىكىيي

(ِ). 
  لألنصار  تبسمو: 

ك عف (ْ)بسنده (ّ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم   عىٍكؼو  ٍبفى  عىٍمرى
اًرم   رَّاحً  ٍبفى  عيبىٍيدىةى  أىبىا بىعىثى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ " (ٓ) األىٍنصى ٍيفً  ًإلىى الجى  يىٍأًتي البىٍحرى

كىافى  الىحى  ىيكى   المَّوً  رىسيكؿي  كى ٍيًف، أىٍىؿى  صى ـي  كىأىمَّرى  البىٍحرى مىٍيًي ٍضرىًميّْ  ٍبفى  العىالىءى  عى ـى  ،(ٔ)الحى  فىقىًد
                                                            

سناد أحمد متصؿ كرجالو ثقات ما عدا سماؾ بف َْٔ-َْٓ/ّْ: (َُُِٖالحديث ) -مسند أحمد( ُ) ، كا 
(، كىك صدكؽ حسف الحديث، كركايتو عف عكرمة ُٓحرب، كشريؾ النخعي؛ أما سماؾ: فسبقت ترجمتو ص)

ٍبدً  القىاًضي أىبيك مضطربة، كركايتو ىنا عف سماؾ، فبل إشكاؿ، كأما شريؾ: فيك ٍبدً  بفي  شىًرٍيؾي ، اهللً  عى  اهللً  عى
ًعيُّ   عابدان  فاضالن  ككاف عادالن  ،كلي القضاء بالككفة تغير حفظو منذ ،كثيران  يخطئصدكؽ ، قاؿ ابف حجر: "الن خى
كما عند أبي داكد –(، كقد تكبع، فقد تابعو قيس بف الربيع ِّٓ"، )تقريب التيذيب: عمى أىؿ البدع شديدان 

، فيككف -(ِّّ/ُكما عند ابف بشراف في أماليو: )–، كعمرك بف ثابت -(ُِٗ/ِالطيالسي في مسنده: )
 (.َْٔ/ّْنو شعيب األرنؤكط في تحقيقو لمسند أحمد: )كقد حس   إسناده حسنان ألجؿ سماؾ،

 (.َُِلممناكم: ص ) -العجالة السنية عمى ألفية السيرة النبكية لمحافظ العراقي (ِ)
ٍرًب(، الحديث ) أىٍىؿً  مىعى  كىالميكىادىعىةً  )الًجٍزيىةً باب صحيح البخارم؛ كتاب )الًجٍزيىًة(، ( ّ) -ٔٗ/ْ: (ُّٖٓالحى

ٕٗ. 
د ثىنىا( ْ) اًف ]الحكـ بف نافع[، أىبيك قاؿ اإلماـ البخارم: حى نىا اليىمى الزٍُّىًرمٍّ ]محمد  عىفً  شيعىٍيبه ]بف أبي حمزة[، أىٍخبىرى

د ثىًني: قىاؿى  بف مسمـ[، بىٍيًر، ٍبفي  عيٍركىةي  حى مىةى، ٍبفً  الًمٍسكىرً  عىفً  الزُّ ك أىف   أىٍخبىرىهي  أىن وي  مىٍخرى اًرم   عىٍكؼو  ٍبفى  عىٍمرى  كىىيكى  األىٍنصى
ًميؼه  اًمرً  ًلبىًني حى ... كذكر الحديث. ليؤىمٍّ  ٍبفً  عى دٍّثي  ييحى

كىك:  (ٓ) ٍير عىٍمري اًرمٌ  عىٍكؼو  ٍبفي  كقيؿ: عيمى ًميؼي  ،األىٍنصى اًمرً  بىًني حى ، ٍبفً  عى ٍكلىى ًإن وي : ييقىاؿي  ليؤىمٍّ ك، ٍبفً  سييىٍيؿً  مى  عىٍمرو
، كاالستيعاب البف ُٕٗٗ/ْيـ: . )انظر: معرفة الصحابة ألبي نعلىوي  عقب الك  المدينة، سكف، ك بىٍدرنا شىًيدى 
 ، كغيرىا.ٗ/ٓ، كاإلصابة البف حجر: ْٔٗالبر: عبد
ءي ىك:  (ٔ) ًميٍّ  ٍبفي  العىبلى ٍضرى ـي  اٍلحى ًميٍّ  كىاٍس ٍضرى ٍبدي  اٍلحى ب ادً  ٍبفي  الم وً  عى مىٍكتى  ًمفٍ ، أىٍكبىرى  ٍبفً  عى ٍضرى اًحبي  يىمىًف،الٍ  ًمفى  حى  صى

اًمؿى  كاف، أسمـ قديمان، ك كىاٍلمىكىاًرـً  اآٍليىاًت  مىى  اهللً  رىسيكؿً  عى ٍيفً  عى فٍّيى ك  ،اٍلبىٍحرى مىٍييىا، كىىيكى   الن ًبيُّ  تيكي  فأقره عى
 البحر خاض نوأك  الدعكة، مجابكيقاؿ أنو كاف  ، عيمىر أقره ثيـ   عمييا، كميا خبلفتو ًفي  بىٍكر أىبيك
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اؿو  عيبىٍيدىةى  أىبيك ٍيًف، ًمفى  ًبمى اري  فىسىًمعىتً  البىٍحرى الىةى  فىكىافىتٍ  عيبىٍيدىةى، أىًبي ًبقيديكـً  األىٍنصى ٍبحً  صى  مىعى  الصُّ
مَّى فىمىمَّا ، النًَّبيّْ  ـي  صى ، الفىٍجرى  ًبًي رىؼى كا اٍنصى ـى  لىوي، فىتىعىرَّضي ، ًحيفى   المَّوً  رىسيكؿي  فىتىبىسَّ ـٍ  رىآىي
قىاؿى  ـٍ : كى اءى  دٍ قى  عيبىٍيدىةى  أىبىا أىفَّ  سىًمٍعتيـٍ  قىدٍ  أىظينُّكي ؟، جى ؿٍ : قىاليكا ًبشىٍيءو كا: قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا أىجى  فىأىٍبًشري
، مىا كىأىمّْميكا ـٍ ، أىٍخشىى الفىٍقرى  الى  فىكىالمَّوً  يىسيرُّكي ـٍ مىٍيكي لىًكفٍ  عى شىى كى ـٍ  أىخى مىٍيكي ـي  تيٍبسىطى  أىفٍ  عى مىٍيكي ا الدٍُّنيىا عى  كىمى
مىى بيًسطىتٍ  ، كىافى  مىفٍ  عى ـٍ ا فىتىنىافىسيكىىا قىٍبمىكي ـٍ  تىنىافىسيكىىا كىمى تيٍيًمكىكي ـٍ  كىمىا كى  .(ُ)"أىٍىمىكىٍتيي
  لمصبياف: تبسمو 

مقتصرة عمى الكبار فقط بؿ كاف لمصغار منيا نصيب، كىذا  لـ تكف بسمة النبي 
ليبايعو كىك ابف سبع أك ثماف  ، يأتي لمنبي سيدنا عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ 

 (ِ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ مسمـ حيف يراه، فقد  سنيف، فيتبسـ لو النبي 
تٍ " بىٍكرو  أىًبى ًبٍنت أىٍسمىاءى  عف (ّ)بسنده رىجى رىتٍ  ًحيفى  أنيا خى ٍبمىى كىًىىى  ىىاجى  ٍبفً  المَّوً  ًبعىٍبدً  حي
بىٍيرً  تٍ  ثيَـّ  ًبقيبىاءو  المَّوً  ًبعىٍبدً  فىنيًفسىتٍ  قيبىاءن  فىقىًدمىتٍ  الزُّ رىجى   المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى نيًفسىتٍ  ًحيفى  خى

                                                                                                                                                                         

ٍنوي  مشيكر كذلؾ بيا، كدعا قاليا بكممات  تكفي، كبير أثر قتاليـ ًفي لو كاف بالبحريف الردة أىؿ قاتؿ كلما، عى
ءي  ًفوً  ًفي  عيمىر خبلفة ًفي اٍلعىبلى رى ٍيفً  ًمفى  ميٍنصى ًقيؿى  عىشىرى ، أىٍربىعىةى  سىنىةى  اٍلبىٍحرى  .كىًعٍشًريفى  ًإٍحدىل: كى

 .ُٕ/ْ، أسد الغابة البف األثير: ُٖٓ-َٖٓ، كاالستيعاب: ُِٖٗ/ْنعيـ: ترجمتو في: معرفة الصحابة ألبي 
 الحديث: دراسة( ُ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )المىغىاًزم(، بابه )بدكف ترجمة(،  ثانيان: تخريج الحديث:

كيكنس بف ، معمر بف راشد، بنحكه، مف طريؽ عبداف، عف ابف المبارؾ، عف ٖٓ-ْٖ/ٓ(: َُْٓالحديث )
قىاًؽ(، باب )مىايزيد ، بنحكه، مف طريؽ َٗ/ٖ(: ِْٓٔالدٍُّنيىا...(، الحديث ) زىىىرىةً  ًمفٍ  ييٍحذىري  ، كفي كتاب )الرٍّ

 .مكسى بف عقبةإسماعيؿ بف عبد اهلل، عف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عقبة، عف 
قىاًئؽ(، الحديث ) كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب )الزٍُّىدً  يكنس ، بنحكه، طريؽ ِِّٕ/ْ(: ُِٔٗكىالر 

، خمستيـ )معمر، كيكنس، كمكسى، كشعيب، كصالح( عف صالح بف كيساف، ك شعيب بف أبي حمزة، ك بف يزيد
، عف عركة بف الزبير، عف المسكر بف مخرمة   .، عف عمرك بف عكؼ األنصارٌم ابف شيابو

ٍكليكدً  تىٍحًنيؾً  )اٍسًتٍحبىاًب باب صحيح مسمـ؛ كتاب )اآلدىاًب(، ( ِ) ٍمًموً  ًكالىدىًتوً  ًعٍندى  اٍلمى اًلحو  ًإلىى كىحى نٍّكيوي  صى كىازً  ييحى  كىجى
ٍبرىا الم وً  ًبعىٍبدً  الت ٍسًميىةً  كىاٍسًتٍحبىاًب  ًكالىدىًتوً  يىٍكـى  تىٍسًميىًتوً  ـى كىاً  سىاًئرً  ًىي : (ُِْٔ(، الحديث )األىٍنًبيىاًء  أىٍسمىاءً  كى

ّ/َُٔٗ-ُُٔٗ. 
د ثىنىا( ّ) ـي  قاؿ اإلماـ مسمـ: حى كى ، أىبيك ميكسىى ٍبفي  اٍلحى اًلحو د ثىنىا صى اؽى  اٍبفى  يىٍعًنى- شيعىٍيبه  حى ـي  أخبرني ،-ًإٍسحى  ٍبفي  ًىشىا

بىٍيرً  ٍبفي  عيٍركىةي  حدثني عيٍركىةى، فىاًطمىةي  الزُّ بىٍيرً  ٍبفً  اٍلميٍنًذرً  ًبٍنتي  كى ا الزُّ تٍ  قىاالى: أىن ييمى رىجى ...، كذكر أىٍسمىاءي  "خى
 الحديث.
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نّْكىوي  ذىهي  ،(ُ)ًلييحى عىوي  ًمٍنيىا  المَّوً  رىسيكؿي  فىأىخى ضى ا ثيَـّ  ٍجرًهً حً  في فىكى اًئشىةي  قىالىٍت: :(ِ)قىاؿى  ًبتىٍمرىةو  دىعى  عى
غىيىا نىًجدىىىا أىفٍ  قىٍبؿى  نىٍمتىًمسييىا سىاعىةن  فىمىكىٍثنىا قىيىا ثيَـّ  فىمىضى ؿى  فىًإفَّ  ًفيوً  في بىصى ؿى  ءو شىي أىكَّ  بىٍطنىوي  دىخى
وي  ثيَـّ  أىٍسمىاءي  قىالىتٍ  ثيَـّ   المَّوً  رىسيكؿً  لىًريؽي  مَّى مىسىحى صى مىٍيوً  كى سىمَّاهي  (ّ)عى ٍبدى  كى اءى  ثيَـّ  المَّوً  عى  كىىيكى  جى
بىٍيري  ًبذىًلؾى  كىأىمىرىهي   المَّوً  رىسيكؿى  ًلييبىاًيعى  ثىمىافو  أىكٍ  ًسًنيفى  سىٍبعً  اٍبفي  ـى  الزُّ   المَّوً  رىسيكؿي  فىتىبىسَّ
 .(ٓ)"(ْ)بىايىعىوي  ثيَـّ  ًإلىٍيوً  ميٍقًبالن  رىآهي  ًحيفى 

                                                            

ًبيب يدلكوالتحنيؾ أف يمضغ الت ٍمر ثـ   (ُ) ألبي عبيد القاسـ بف  -انظر: غريب الحديث) داخؿ فمو. حنؾ الص 
 .(ُِِ/ّ :سبلـ

 ر.يٍ بى ة بف الزُّ كى رٍ القائؿ: ىك عي ( ِ)
 (ُِٔ/ُْ)صحيح مسمـ بشرح النككم: أم دعا لو كمسحو تبركان  (ّ)
 .". )المصدر السابؽ نفسو(تكميؼ بيعة ال كتشريؼ تبريؾ بيعة ىذهقاؿ النككم: " (ْ)
 دراسة الحديث:( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
م د ،  . شعيب بف إسحاؽ: ىك أىبيكُ اؽى  بفي  شيعىٍيبي ميحى ٍبدً  بفً  ًإٍسحى ًشي، األيمىًكٌم، الر ٍحمىفً  عى ٍشًقٌي، أصمو  القيرى الدٍّمى

ىػ(، كىك ثقة، إال أنو رمي باإلرجاء كسماعو مف سعيد بف أبي عركبة بأخرة. ُٖٗمف البصرة، تكفي سنة )
 (.ِّٓ)انظر: تقريب التيذيب: 

 أبي عركبة في ىذا الحديث بؿ عف ىشاـ بف عركة. قمت: ىك ثقة كال يضره اإلرجاء، كلـ يرًك عف ابف
ـي  . الحكـ بف مكسى: ىك أىبيكِ كى اًلح، الحى ىػ(، ِِّميٍكسىى بفي أىًبي زيىىٍير البىٍغدىاًدٌم، القىٍنطىًرٌم، تكفي سنة ) بفي  صى

ًديًث "، كابف المديني، كابف سعد كزاد: "ليس بو بأسكثقو ابف معيف، كقاؿ مرة: " ا، رىجيالن  كىافى ، كى كىًثيري اٍلحى اًلحن  صى
ًديًث  ًفي ثىٍبتنا كقاؿ عبد  "،الثقة المأمكفكقاؿ صالح جزرة: " "،ثبت"، كابف قانع، كأبك نيعىيـ األصفياني كزاد: "اٍلحى

كاف أبي إذا رضي عف إنساف ككاف عنده ثقة حدث عنو كىك حي فحدثنا عف الحكـ اهلل بف أحمد بف حنبؿ: "
سىٍيفكقاؿ "، بف مكسى كىك حي  "، كذكره ابف حباف في الثقات.الحديث ًفي ثبتا صالحا، رجال كىافى فيـ: " ٍبف اٍلحي

كلمحكـ حديثاف منكراف ...، صدكؽ، صاحب حديث"، كقاؿ الذىبي: "صدكؽكقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة الرازياف: "
كحديثو عف الكليد بف مسمـ في الذم يسرؽ مف صالتو فيذا إسناده ثقات  ،حديث الصدقات ذاؾ الطكيؿ

"، ككذلؾ قاؿ مكسى بف ىاركف، كأبك القاسـ البغكم، الشيخ الصالح"، كقاؿ ابف المديني مرة: "كلفظو منكر
تحرير "، كقاال في صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "بىٍأس ًبوً  لىٍيسى كذكره ابف شاىيف في الثقات كقاؿ: "

 ".بؿ ثقة زاىدالتقريب: "
، كأما قكؿ الذىبي: "لو حديثاف منكراف"، فحديثنا ليس منيما، كقد قاؿ الذىبي قبميا: قمت: ىك ثقة
 .صاحب حديث فبل يضره

العمؿ كمعرفة  ،َُِركاية الدارمي: -، تاريخ ابف معيف ّْٗ/ٗمصادر الترجمة: )طبقات ابف سعد: 
، أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة: ُِٗ/ّ، الجرح كالتعديؿ: ُّّ/ُثقات العجمي:  ،ِّٖ/ُالرجاؿ: 

 َُّك ُِٕ/ٗ، تاريخ بغداد: ّٔالبف شاىيف:  -، تاريخ أسماء الثقاتُٓٗ/ٖ، ثقات ابف حباف: َٖٔ/ّ
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يذكر مف  -كىك صغيره عشرى سنيف الذم خدـ النبي -كىذا سيدنا أنس بف مالؾ 
ميًؽ النبي  معو حينما أرسمو لحاجةو فمـ يذىب بسرعة، بؿ تأخر كألياه النظر  حيسف خي

 لمصبياف الذيف كانكا يمعبكف في السكؽ، كمشاركتو ليـ في لعبيـ قميبلن، فما كاف مف النبي 
أخرج اإلماـ ذىبت حيث أمرتؾ؟(. فقد أإال أف ضحؾ في كجيو كتبسـ لو بمطؼ سائبلن إياه )

:، أىنىًس بًف مىاًلؾو  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل– مسمـ  اهللً  رىسيكؿي  كىافى " قىاؿى
ميقنا، النَّاسً  أىٍحسىفً  ًمفٍ   مىًني خي ا فىأىٍرسى ةو، يىٍكمن اجى ًفي ،(ّ)أىٍذىىبي  الى  كىاهللً : فىقيٍمتي  ًلحى  أىفٍ  نىٍفًسي كى
ا أىٍذىىبى  رىٍجتي  ، اهللً  نىًبيُّ  ًبوً  أىمىرىًني ًلمى تَّى فىخى مىى أىميرَّ  حى  السُّكًؽ، ًفي يىٍمعىبيكفى  كىىيـٍ  ًصٍبيىافو  عى
رىاًئي، ًمفٍ  ًبقىفىامى  قىبىضى  قىدٍ   اهللً  رىسيكؿي  فىًإذىا ، كىىيكى  ًإلىٍيوً  فىنىظىٍرتي : قىاؿى  كى ؾي  يىا: فىقىاؿى  يىٍضحى

ٍيثي  أىذىىىٍبتى  أينىٍيسي  ؟ حى ٍرتيؾى ،: قيٍمتي  قىاؿى  أىمى ـٍ ، أىنىا نىعى  .(ْ)"اهللً  رىسيكؿى  يىا أىٍذىىبي
                                                                                                                                                                         

، تقريب َُٖ/ْ، اإلكماؿ لمغمطام: ّْٕ/ِ، ميزاف االعتداؿ: ُُْك َُْك ُّٗ/ٕ، تيذيب الكماؿ: ُُّك
 (.ُِّ/ُتحرير التقريب: ، ُُٕالتيذيب: 

في صحيحو؛ كتاب  -جزءان منو–انفرد بو مسمـ بيذا السياؽ، كأخرج اإلماـ البخارم  ثانيان: تخريج الحديث:
نىاًقًب  ار(، باب )ًىٍجرىةً  )مى اًبوً   الن ًبيٍّ  األىٍنصى ًدينىًة(، الحديث ) ًإلىى كىأىٍصحى ، بمعناه، كليس ِٔ/ٓ(: َّٗٗالمى

فيو ذكر التبسـ كال البيعة، مف طريؽ زكريا بف يحيى البمخي، عف حماد بف زيد، عف ىشاـ بف عركة، عف أبيو، 
ٍكليكدً  ، كفي كتاب )العىًقيقىًة(، باب )تىٍسًميىةً عف جدتو أسماء  ٍنوي، يىعيؽ   لىـٍ  ًلمىفٍ  ييكلىدي، غىدىاةى  المى تىٍحًنيًكو(،  عى كى

، بمعناه، كليس فيو ذكر التبسـ كال البيعة، كفيو زيادة، مف طريؽ إسحاؽ بف إبراىيـ ْٖ/ٕ(: ْٗٔٓ) الحديث
 البخارم، عف حماد بف زيد، بو.

ٍكليكدً  تىٍحًنيؾً  في صحيحو؛ كتاب )اآلدىاًب(، باب )اٍسًتٍحبىاًب  -جزءٌا منو–كأخرجو مسمـ  ًكالىدىًتًو...(،  ًعٍندى  اٍلمى
، بمعناه، كليس فيو ذكر التبسـ كال البيعة، مف طريؽ أبي كريب محمد بف العبلء، ُُٗٔ/ّ(: ُِْٔالحديث )

 عف حماد ابف زيد، بو.
اًئًؿ(، ( ُ) ميقنا(، الحديث ) الن اسً  أىٍحسىفى   اهللً  رىسيكؿي  كىافى  )بىابي  بابه صحيح مسمـ؛ كتاب )اٍلفىضى : (َُِّخي
ْ/َُٖٓ. 
د ثىًني( ِ) قىاًشيُّ  مىٍعفو  أىبيك قاؿ اإلماـ مسمـ: حى ٍيدي  الر  نىا يىًزيدى، ٍبفي  زى ، ٍبفي  عيمىري  أىٍخبىرى د ثىنىا ييكنيسى  اٍبفي  كىىيكى  ًعٍكًرمىةي  حى

، اؽي ]بف عبد اهلل بف أبي طمحة[ قىاؿى : قىاؿى  عىم ارو  .أىنىسه ]بف مالؾ[  قىاؿى : ًإٍسحى
نما قاؿ ذلؾ في نفسو. )انظر: فتح المنعـ شرح  (ّ) أم: ال أذىب اآلف عاجبلن رغبةن منو في المعب قميبلن، كا 

 .(ُْٕ/ٗلمكسى شاىيف الشيف:  -صحيح مسمـ
 الحديث: دراسة( ْ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
اًمٌي، سبقت دراستو ص )عىم   بف عكرمة بف عمار: ىك أبك عمار، ًعٍكًرمىةي  (، ْٗار بف عيقبىة الًعٍجًمٌي اليىمى

 مف الثالثة المرتبة مف- كخبلصة حالو: أنو ثقة، لكف حديثو عف يحيى بف أبي كثير فيو اضطراب، كربما دلس
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 الخطاب بف لعمر  تبسمو : 
 ٍبفً  عيمىرى  عىفٍ  عىب اسو  اٍبفً  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–فقد أخرج اإلماـ البخارم

ط   ٍبدي  مىاتى  لىمَّا" :قىاؿى  أىن وي  اب اٍلخى ميكؿى  ٍبفي  أيبىي   ٍبفي  اهللً  عى   اهللً  رىسيكؿي  لىوي  ديًعيى  سى
مّْيى  مىٍيوً  ًلييصى ـى  فىمىمَّا عى ثىٍبتي   اهللً  رىسيكؿي  قىا مّْي اهللً  رىسيكؿى  يىا :فىقيٍمتي  ًإلىٍيوً  كى مىى أىتيصى  أيبىي   اٍبفً  عى

قىدٍ  كىذىا كىذىا يىٍكـى  قىاؿى  كى كىذىا كىذىا كى مىٍيوً  أيعىدّْدي  كى ـى  ،قىٍكلىوي  عى قىاؿى   اهللً  رىسيكؿي  فىتىبىسَّ رٍ  كى  يىا عىنّْي أىخّْ
مىٍيوً  أىٍكثىٍرتي  فىمىمَّا عيمىري  يٍّْرتي  ًإنّْي قىاؿى  عى ـي  لىكٍ  فىاٍختىٍرتي  خي مىى ًزٍدتي  ًإفٍ  أىنّْي أىٍعمى  لىوي  ييٍغفىرٍ  السٍَّبًعيفى  عى
مىٍييىا لىًزٍدتي  مَّى قىاؿى  عى مىٍيوً  فىصى رىؼى  ثيَـّ   اهللً  رىسيكؿي  عى تَّى يىًسيرنا ًإالَّ  يىٍمكيثٍ  فىمىـٍ  اٍنصى لىًت  حى  نىزى

﮵ ڇ بىرىاءىةى  ًمفٍ  اٍْليىتىافً  ﮴  ﮳  ﮲  التكبة: ] ڇۅ ۉۉڇ: قىٍكًلو ًإلىى ڇے ۓ ۓ
ٍرأىًتي ًمفٍ  بىٍعدي  فىعىًجٍبتي : قىاؿى  [،ْٖ مىى جي ًئذو   اهللً  رىسيكؿً  عى رىسيكليوي  كىاهللي  يىٍكمى  .(ّ)"أىٍعمىـ كى

                                                                                                                                                                         

. قمت: كركايتو ىنا عف إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة، كليس عف -(ِْ: )طبقات المدلسيفالمدلسيف مراتب
ابف أبي كثير، كأما تدليسو فقد ركل الحديث بصيغة قاؿ، كىي ال تفيد االتصاؿ، لكنو صر ح بالتحديث عند أبي 

 ، فبل يضره.-كما سيأتي في التخريج–داكد في السنف 
 ة إرساؿ النبي ألنس في بعض حاجتو عف البخارم.انفرد مسمـ بإخراج قص ثانيان: تخريج الحديث:

، ِّٗ/ْ(: ْٕٕٓ(، الحديث )النبي   كىأىٍخبلىؽً  اٍلًحٍمـً  كأخرجو أبك داكد في سننو كتاب )األدب(، باب )في
اًلد الشُّعىٍيًرمٍّ ]كىك ثقة[ )تقريب التيذيب:  ٍخمىد بًف خى (، عف عمر بف يكنس، عف عكرمة بف َْٗمف طريؽ مى

 .ح فيو بالتحديث مف إسحاؽ[، عف إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة، عف أنسعمار ]كصر  
نىاًئزً صحيح البخارم؛ كتاب )( ُ) ا)باب (، اٍلجى ةً  ًمفى  ييٍكرىهي  مى بلى مىى الص  (، الحديث ًلٍمميٍشًرًكيفى  كىااًلٍسًتٍغفىارً  اٍلمينىاًفًقيفى  عى
(ُّٔٔ) :ِ/ٕٗ. 
د ثىنىاقاؿ اإلماـ البخارم: ( ِ) د ثىًني بيكىٍيرو  ٍبفي  يىٍحيىى حى  عىفً  األىٍيًمي[ عيقىٍيؿ]ابف خالد بف عيقىٍيؿو  عىفٍ  ]ابف سعد[الم ٍيثي  حى

ٍبدً  ٍبفً  اهللً  عيبىٍيدً  عىفٍ  ]محمد بف مسمـ الزىرم[ًشيىابو  اٍبفً  ب اسو  اٍبفً ]عبد اهلل[ عىفً  ]ابف عيٍتبىة بف مسعكد[اهللً  عى  عىفٍ  عى
ط اًب  ٍبفً  عيمىرى    اٍلخى

 دراسة الحديث:( ّ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 

كىًري ا أبكيحيى بف بكير: ىك  ًشٌي  بيكىٍيرو  بفً  اهللً  عبد بف يحيى، زى ٍكًميالقيرى دٍّه المىٍخزي ، المصرم الفقيو، يينسب إلى جى
 بف ًث يٍ مَّ لً  جاران  كاف: "عدم ابف قاؿم، كابف قانع، كالخميمي، ك ىػ(، كثقو يعقكب بف سفياف الفسك ُِّتكفي سنة )

 عف ركل صدكؽ ىك، كقاؿ الس اًجٌي: ""أحد عند ليس ما الميث عف عنده ،الميث في النَّاس أثبت كىك سعد
 كاف بو، يحتج كال حديثو يكتب"، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "بأس بو عندم ما": الدارقطني كقاؿ"، فأكثر الميث
 ركل ما" :الصغير تاريخو فيم قاؿ البخار أف  "، كنقؿ الحافظ ابف حجر في اليىٍدم كالتيذيبالشأف ىذا يفيـ

، كعمؽ الحافظ -كلـ أجده في المطبكع مف التاريخ الصغير-" يوتَّقً أ فإني التاريخ في الحجاز أىؿ عف بكير بفا
 خمسة سكل مالؾ عف عنو أخرج ما كليذا ،شيكخو حديث ينتقى أنو عمى يدلؾ فيذا قمتعميو فقاؿ: "



َٔ 

يتبسـ ًعٍند شيييكد  قيؿ: لـ يكف في الجنازة، فقاؿ العيني: " كقد استيشًكؿ تبسمو 
نىاًئز ًدمُّ ، كقاؿ ابف حجر: "(ِ)"(ُ)اٍلجى كىاٍستىٍشكىؿى الد اكي

الىًة مىعى مىا ثىبىتى  تىبىسُّميوي  (ّ) ًفي ًتٍمؾى اٍلحى
ًحكىوي  نىاًئًز يىٍستىٍعمىؿي ذىًلؾى  أىف  ضى ـٍ يىكيٍف ًعٍندى شيييكًد اٍلجى لى ، كقد أجاب ابف حجر (ْ)"كىافى تىبىسُّمنا كى

ٍف بالتبسـ فقاؿ: " عف ىذا اإلشكاؿ بأنو عبر عف طبلقة الكجو لعمر  كىابيوي أىن وي عىب رى عى كىجى
قىًة كىجيو بذلؾ تأنيسان  ًتوً  ر كتطييبان مى عي لً  طىبلى مىشيكرى ًمًو كى ، كأما (ٓ)"ًلقىٍمًبًو كىاٍلميٍعتىًذًر عىٍف تىٍرًؾ قىبيكًؿ كىبلى

كىأًجيب عند شيكد الجنائز كاف في الغالب فقاؿ: " العيني فقد أجاب بأف عدـ تبسـ النبي 
 .(ٔ)"ًبأىن وي كىافى عمى كىجو اٍلغىمىبىة

                                                                                                                                                                         

ع فىو الن سىاًئي، كقاؿ في مكضع آخر: "الميث عف عنو أخرج ما كمعظـ ،متابعة مشيكرة أحاديث ليس "، كضى
كىذا جرح مردكد، فقد احتج بو الشيخاف، كما عممت لو "، كعمؽ الذىبي عمى تضعيؼ النسائي فقاؿ: "بثقة

بف بكير سمع مف مالؾ اككاف تكممكا في سماعو مف مالؾ، قاؿ ابف معيف: " "، كقدهدى كرً حتى أي  حديثا منكران 
 في ثقةكقاؿ الحافظ في التقريب: ""، رضالعى  رُّ شى كىك أى  -ابف أبي حبيب المصرم كاتب مالؾ– رض حبيبعى بً 

 ".بؿ ثقةه مطمقان "، كقاال في تحرير التقريب: "مالؾ مف سماعو في كتكممكا ،الميث
 بف بقي حدثنا": أنو قاؿ العزيز عبد بف أسمـقمت: ىك ثقة مطمقان كما قاال، كقد نقؿ الذىبي عف 

" كىذا يثبت سماعو مف مالؾ كينفي االعتراض مرة عشرة سبع مالؾ مف المكطأ سمع بكير بف يحيى أف :مخمد
 .-كاهلل أعمـ–عميو 

، ْٗٓ/ْ، تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم: ّْٕ/ُمصادر الترجمة: )المعرفة كالتاريخ لمفسكم: 
، ِِٔ/ٗ، الثقات البف حباف: ُٓٔ/ٗ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: ِْٖالضعفاء كالمترككيف لمنسائي: 

د في معرفة ، اإلرشاِِْ-ِِّالبف عدم:  الصحيح جامعو في مشايخو مف البخارم عنيـ ركل مف أسامي
، تيذيب ّْٓ، ديكاف الضعفاء كالمترككيف: َّْ/ُّ، تيذيب الكماؿ: ِِٔ/ُعمماء الحديث لمخميمي: 

 (.ُٗ/ْ، تحرير التقريب: ٓٓٓ، تقريب التيذيب: ْٕٓ، ىدم السارم: ّٖٔ/ْالتيذيب: 
باب )قكلو: في صحيحو؛ كتاب )تفسير القرآف(،  -أيضان -ثانيان: تخريج الحديث: أخرجو اإلماـ البخارم 

، مف طريؽ يحيى بف بكير بنفس ٖٔ/ٔ(: ُّٕٔ(، الحديث )[َٖالتكبة: ] ڇٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ڇ
 اإلسناد، بمفظو، كانفرد البخارم بإخراجو عف مسمـ.

 لـ أعثر عمى ىذا الحديث.( ُ)
 .ِّٕ/ُٖعمدة القارم: ( ِ)
ىػ(. )انظر: تاريخ َِْ، تكفي سنة )الفقيو المالكيٌ  الداكدم األزدم نصر بف أحمد ،جعفر أبكلعمو  (ّ)

 (.ٕٓ/ِٖاإلسبلـ: 
 .ّّٕ/ٖفتح البارم: ( ْ)
 المصدر السابؽ نفسو.( ٓ)
 .ِّٕ/ُٖعمدة القارم: ( ٔ)



ُٔ 

  ألبي ىريرة  تبسمو. 
ٍيرىةى  أبيعف  (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم فقد  في  ، ىيرى

في المبف، كفيو  حديثو الطكيؿ الذم يركم فيو قصة جكعو الشديد، كمعاينتو لبركة النبي 
ـى  ، القىاًسـً  أىبيك ًبي مىرَّ  ثيَـّ قاؿ أبك ىريرة: " ا نىٍفًسي ًفي مىا كىعىرىؼى  رىآًني، ًحيفى  فىتىبىسَّ مى  ًفي كى

ٍجًيي، ، أىبىا يىا: قىاؿى  ثيَـّ  كى ٍؽ،: قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا لىبٍَّيؾى : قيٍمتي  ًىر  ى الحى مىضى ؿى  فىتىًبٍعتيوي، كى فىدىخى
، ًلي، فىأىًذفى  فىاٍستىٍأذىفى  ؿى دى  فىدىخى جى ، ًفي لىبىننا فىكى ؟ ىىذىا أىٍيفى  ًمفٍ : فىقىاؿى  قىدىحو  فيالىفه  لىؾى  أىٍىدىاهي : قىاليكا المَّبىفي

، أىبىا: قىاؿى  فيالىنىةي، أىكٍ  ؽٍ : قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا لىبٍَّيؾى : قيٍمتي  ًىر  فَّةً  أىٍىؿً  ًإلىى الحى ـٍ  (ّ)الصُّ  ًلي، فىاٍدعييي
فَّةً  كىأىٍىؿي : قىاؿى  ، أىٍضيىاؼي  الصُّ كفى  الى  اإًلٍسالىـً مىى كىالى  مىاؿو  كىالى  أىٍىؿو  ًإلىى يىٍأكي ، عى دو دىقىةه  أىتىٍتوي  ًإذىا أىحى  صى
لىـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  ًبيىا بىعىثى  ؿٍ  كى ذىا شىٍيئنا، ًمٍنيىا يىتىنىاكى اً  ابى  ًإلىٍيًيـٍ  أىٍرسىؿى  ىىًديَّةه  أىتىٍتوي  كى ـٍ  ًمٍنيىا كىأىصى  ًفييىا، كىأىٍشرىكىيي

، فىسىاءىًني ا: فىقيٍمتي  ذىًلؾى مى فًَّة، أىٍىؿً  ًفي المَّبىفي  ىىذىا كى ؽُّ  كيٍنتي  الصُّ  المَّبىفً  ىىذىا ًمفٍ  أيًصيبى  أىفٍ  أىنىا أىحى
اءى  فىًإذىا يىا،بً  أىتىقىكَّل شىٍربىةن  ، أىنىا فىكيٍنتي  أىمىرىًني، جى ـٍ ا أيٍعًطيًي مى  المَّبىًف، ىىذىا ًمفٍ  يىٍبميغىًني أىفٍ  عىسىى كى
لىـٍ  طىاعىةً  المَّوً  طىاعىةً  ًمفٍ  يىكيفٍ  كى ـٍ  بيدّّ،  رىسيكًلوً  كى ـٍ  فىأىتىٍيتييي ٍكتييي  فىأىًذفى  فىاٍستىٍأذىنيكا فىأىٍقبىميكا، فىدىعى
، ـٍ ذيكا لىيي ـٍ  كىأىخى اًلسىيي ، أىبىا يىا: قىاؿى  البىٍيًت، ًمفى  مىجى ذٍ : قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا لىبٍَّيؾى : قيٍمتي  ًىر   فىأىٍعًطًيـٍ  خي
ٍذتي : قىاؿى  ، فىأىخى عىٍمتي  القىدىحى ؿى  أيٍعًطيوً  فىجى تَّى فىيىٍشرىبي  الرَّجي تَّى يىٍركىل،...، حى  النًَّبيّْ  ًإلىى اٍنتىيىٍيتي  حى

قىدٍ   ًكمى  كى ، القىٍكـي  رى ـٍ ذى  كيمُّيي عىوي  القىدىحى  فىأىخى ضى مىى فىكى ، ًإلىيَّ  فىنىظىرى  يىًدًه، عى ـى ، أىبىا: فىقىاؿى  فىتىبىسَّ  ًىر 
، أىنىا بىًقيتي : قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا لىبٍَّيؾى : قيٍمتي  دىٍقتى : قيٍمتي  كىأىٍنتى  فىاٍشرىٍب، اٍقعيدٍ : قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا صى

، فىقىعىٍدتي  ، اٍشرىٍب،: فىقىاؿى  فىشىًرٍبتي تَّى اٍشرىٍب،: يىقيكؿي  زىاؿى  فىمىا فىشىًرٍبتي  بىعىثىؾى  كىالًَّذم الى : قيٍمتي  حى
ؽّْ، ا ًبالحى ، فىأىٍعطىٍيتيوي  فىأىًرًني،: قىاؿى  مىٍسمىكنا، لىوي  أىًجدي  مى ًمدى  القىدىحى سىمَّى المَّوى  فىحى شىًربى  كى  .(ْ)"ةى الفىٍضمى  كى

                                                            

قىاًؽ(، ( ُ)  .ٕٗ-ٔٗ/ٖ: (ِْٓٔالن ًبٌي...(، الحديث ) عىٍيشي  كىافى  )كىٍيؼى باب صحيح البخارم؛ كتاب )الرٍّ
د ثىًنيقاؿ اإلماـ البخارم: ( ِ) ًديًث  ىىذىا ًنٍصؼً  ًمفٍ  ًبنىٍحكو - ديكىٍيف[ بفي  نيعىٍيـو ]الفىٍضؿي  أىبيك حى د ثىنىا ،-الحى  ٍبفي  عيمىري  حى

، د ثىنىا ذىرٍّ اًىده ]بف جبر المكي[، حى ٍيرىةى  أىبىا أىف   ميجى  ...، كذكر الحديث. ىيرى
يسكنو فكانكا يأككف إلى مكضع مظمؿ في أىؿ الصفة ىـ فقراء المياجريف كمف لـ يكف لو منيـ منزؿ  (ّ)

 (.ّٕ/ّ)النياية:  .مسجد المدينة يسكنكنو
 الحديث: دراسة( ْ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
ؿي  ديًعيى  أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )ااًلٍسًتٍئذىاًف(، باب )ًإذىا ثانيان: تخريج الحديث:  الر جي

اءى  (، الحديث ) ىىؿٍ  فىجى ، مختصران جدان بدكف ذكر التبسـ، مف طريؽ أبي نعيـ، بنفس ٓٓ/ٖ(: ِْٔٔيىٍستىٍأًذفي
ًة(، باب )قىٍكؿً  [(، الحديث ٕٓلبقرة: ]ا ڇائ     ائ  ەئ  ەئ   وئوئ  ڇ : تىعىالىى الم وً  اإلسناد، ككتاب )األىٍطًعمى



ِٔ 

ـى النبي  ألبي ىريرة مرتيف، أما المرة األكلى: فكانت إليناس أبي  ففي ىذا الحديث تبس 
ٍيرىةى عمـ ما بو مف الجكع، يقكؿ الحافظ ابف حجر: " ألف النبي  ىريرة  اٍستىدىؿ  أىبيك ىيرى

ـى تىارىةن  ًبتىبىسًُّمًو  ا ًبًو أًلىف  الت بىسُّ مىى أىن وي عىرىؼى مى ينىاًس مىٍف  عى تىارىةن يىكيكفي إًلً يىكيكفي ًلمىا ييٍعًجبي كى
مىى الث اًني ٍمؿي عى اؿي ميٍعًجبىةن فىقىًكمى اٍلحى ـٍ تىكيٍف ًتٍمؾى اٍلحى لى ـى ًإلىٍيًو كى ، كأما المرة الثانية: فتبسمو (ُ)"تىبىس 

كىأىن وي "، قاؿ ابف حجر: شيء المبف مف لو يفضؿ ال أف  ىريرة أبي تكىـكاف لعممو ب 
قىعى ًفي تىكىىًُّمًو أىٍف الى يىٍفضيؿى لىوي ًمفى الم بىًف شىٍيءه كىمىا تىقى   ٍيرىةى مىا كىافى كى ـى كىافى تىفىر سى ًفي أىًبي ىيرى د 

ـٍ يىفيٍتوي شىٍيءه  ـى ًإلىٍيًو ًإشىارىةن ًإلىى أىن وي لى  .(ِ)"تىٍقًريريهي فىًمذىًلؾى تىبىس 

  ًميّْ  عبد اهللير بف رً لجى  تبسمو  : البىجى
ًميٍّ كقد سبؽ حديث جرير  بىًني النًَّبيُّ " الذم قاؿ فيو: بف عبد اهلل البىجى جى  مىا حى

ٍجًيي ـى ًفي كى ، كىالى رىآًني ًإالَّ تىبىسَّ ، ككاف الصحابي جرير بف عبد اهلل سيد قكمو، (ّ)"ميٍنذي أىٍسمىٍمتي
منزلتو، فمـ يمنعو مف الدخكؿ عميو في أم كقت مف األكقات، ككاف يتبسـ  فأنزلو النبي 

 في كجيو في كؿ مرة يراه فييا.

  ؿ فَّ غى لعبد اهلل بف مي  تبسمو: 
ٍبدً  عف (ٓ)بسنده (ْ)صحيحوفي  -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ مسمـ  : قىاؿى  (ٔ) ميغىف ؿو  ٍبفً  اهللً  عى

ٍبتي " ، ًمفٍ  (ُ)ان ًجرىاب أىصى ، يىٍكـى  شىٍحـو ٍيبىرى دنا اٍليىٍكـى  أيٍعًطي الى : فىقيٍمتي  فىاٍلتىزىٍمتيوي،: قىاؿى  خى  ىىذىا ًمفٍ  أىحى
،: قىاؿى  شىٍيئنا،  .(ِ)"ميتىبىسّْمان   اهللً  رىسيكؿي  فىًإذىا فىاٍلتىفىتُّ

                                                                                                                                                                         

، عف أبي ىريرة ٖٔ/ٕ(: ّٕٓٓ) ٌفة كالتبسـ، معمقان عف أبي حاـز ، ، بمعناه مختصران، بدكف ذكر أىؿ الصُّ
 كانفرد البخارم بإخراجو عف مسمـ.

 .ِٖٓ/ُُفتح البارم: ( ُ)
 .ِٖٖ/ُُالمصدر السابؽ: ( ِ)
، كالحديث ِْ/ٖ: (َٖٗٔ)التبسـ كالضحؾ(، الحديث )باب أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )األدب(،  (ّ)

 (.َْسبؽ تخريجو كدراستو ص )
كىازً ) باب(، كىالسٍّيىر اٍلًجيىادً صحيح مسمـ؛ كتاب )( ْ) ٍرًب  دىارً  ًفي اٍلغىًنيمىةً  طىعىاـً  ًمفٍ  اأٍلىٍكؿً  جى (، الحديث اٍلحى
(ُُِٕ) :ّ/ُّّٗ. 
د ثىنىاقاؿ اإلماـ مسمـ: ( ٓ) ، ٍبفي  شىٍيبىافي  حى كخى د ثىنىا فىرُّ مىٍيمىافي  حى د ثىنىا اٍلميًغيرىًة، اٍبفى  يىٍعًني سي ٍيدي  حى مى ، ٍبفي  حي ؿو ٍبدً  عىفٍ  ًىبلى  عى

 . ميغىف ؿو  ٍبفً  اهللً 
ٍبًد نىٍيـً ، سىًعيدو ىك: أىبيك  (ٔ) ٍبدي اهلًل ٍبفي ميغىف ًؿ ٍبًف عى ًنيُّ  عى ا اٍلبىٍصرىةى، دىاريهي ًبيى  ًإلىى عنيا تحكؿ ثيـ   المدينة، سىكىفى ، اٍلميزى

ٍضرىةً  ٍيًبيىًة،  المسجد ًبحى دى رىًة ًباٍلحي اًمًع، بىايىعى تىٍحتى الش جى دى  ككافاٍلجى  يفقيكف البصرة إلى عيمىر بعثيـ الذيف العشرة أحى



ّٔ 

                                                                                                                                                                         

، ، ك الناس لىٍت: ك كىافى ًمفى اٍلبىك اًئيفى فٍّي  اآٍليىةى، [ِٗالتكبة: ] ڇھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ڇ ًفيًو نىزى تيكي
يىًة ميعىاًكيىةى سىنىةى ًستٍّيفى ًباٍلبىٍصرىًة  ، ُُْ، كاالستيعاب: َُٖٕ/ْمعرفة الصحابة ألبي نعيـ:  . انظر:ًفي آًخًر ًكالى

 .ّٓٗ/ّكأسد الغابة: 
 (.ّٕ/ّ: انظر: لساف العرب. )يابسه  ًإال فيو ييكعىى ال الش اءً  جمد مف ًكعاءه ىك  :الًجرابي  (ُ)
 دراسة الحديث:( ِ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
كخ بىةيٍ شى  أبي بف شىيبافشيباف بف فركخ: ىك أبك محمد،  بىًطي مكالىـ  فىرُّ نسبة إلى األيبيم ة، كىي: بمدة – يٌ مٍّ بي اأٍلي الحى

 ًإٍبرىاًىيـ يأىبىػ(، نقؿ المزم عف ِّٔ، تكفي سنة )-قديمة عمى أربعة فراسخ مف البصرة، كىي أقدـ مف البصرة
"، كذكره ابف حباف ثقة"، كقاؿ مسممة بف القاسـ: "ثقة": حنبؿ ٍبف أحمد عف الزٍُّىًرٌم، إبراىيـ ٍبف سعد ٍبف أحمد

ـي كىًثيرىان "، كقاؿ في أجكبتو لمبرذعي: "صدكؽأبك زرعة الرازم: "في الثقات، كقاؿ  قدرم، إال "، كقاؿ الساجي: "يىًي
 -" رةخى أى إليو ب الناسي  ركاضط ،ردى القى  لرى كاف يى "، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "صالحكقاؿ ابف قانع: " "،أنو كاف صادقان 

 كاف": األىكازم عبداف عىفٍ  الشيخ، يأىب ؿ المزم عف، كنق-كما قاؿ الذىبي العالية باألسانيد تفرد أنو يعني
 شيباف عند كاف": أيضان  عبداف قاؿ، ك -بينما قدـ أبك داكد ىدبةى عمى شيباف–" ىدبة مف عندىـ ثبتأ شيباف
ًدٌم، بف أحمد أبك كقاؿ"، حديث ألؼ كعشركف خمسة البرم عثماف عف  شيباف عند كىافى ": عبداف عف عى

"، ككثقو أحد عنيا سألو كىافى  ما لمبرم، كعشركف كخمسة لمحسف، كعشركف خمسة منيا حديث ألؼ خمسكف
"، كقاؿ ابف إسناد كعمك كمعرفة حديث صاحب كاف"، كفي الميزاف، كقاؿ: "مىٍشييكرالذىبي في المغني كزاد: "

 تحرير التقريب: ""، كقاؿ مصنفا ثقة: "الميزاف لسافقاؿ في "، ك ردى بالقى  يمً كري  ـيً يى  صدكؽ حجر في التقريب: "
 ".بؿ صدكؽ حسف الحديث

قمت: ىك ثقة ييـ، كرمي بالقدر، كيزكؿ احتماؿ كىمو في ىذا الحديث بمتابعة كؿ مف حجاج بف 
يًصي، كأبي سممة الخزاعي لو كما سيأتي في التخريج   .-بمشيئة اهلل تعالى–محمد المصٍّ
سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازم: ، ّٕٓ/ْمصادر الترجمة: )الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: 

، ٕٓ/ُ، األنساب لمسمعاني: ُّٓ/ٖ، الثقات البف حباف: ُْٓ/ُِ، سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: ُٓ/ِ
، ميزاف َُّ/ُ، المغني في الضعفاء: َّٗ/ٔ، إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام: ََٔ/ُِتيذيب الكماؿ: 

، تقريب ِّْ/ٗ، لساف الميزاف: ُْٖ/ِتيذيب: ، تيذيب الّْْ/ِ، تذكرة الحفاظ: ِّٗ/ّاالعتداؿ: 
 (.ُِّ/ِ، تحرير التقريب: ِٗٔالتيذيب: 

ميس فىٍرضً أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )ثانيان: تخريج الحديث:  ا(، باب )الخي  الط عىاـً  ًمفى  ييًصيبي  مى
ٍرب أىٍرضً  ًفي ٍيبىر غىٍزكىةً )(، باب المىغىاًزم، كفي كتاب )ٓٗ/ْ(: ُّّٓ(، الحديث )الحى (: ُِْْ(، الحديث )خى
ٍيد الذ بىاًئحً ، كفي كتاب )ُّٓ/ٓ كًميىا، الًكتىاًب  أىٍىؿً  ذىبىاًئحً (، باب )كىالص  شيحي ٍرًب  أىٍىؿً  ًمفٍ  كى ٍيًرًىـ الحى (، الحديث كىغى
بف ، بمعناه بدكف ذكر التبسـ، مف طريؽ ىشاـ بف عبد الممؾ الباىمي، عف شعبة، عف حميد ّٗ/ٕ(: َٖٓٓ)

 .ىبلؿ، عف عبد اهلل بف مغفؿ 
(: ِٕٔٔكأخرجو أيضان أبك عكانة في مسنده؛ كتاب )الجياد(، باب )بياف منع النفؿ مف الخمس...(، الحديث )

 قبؿ بغداد قدـ لما عمره آخر في اختمط لكنو ثبت ثقة، مف طريؽ حجاج بف محمد المصيصي ]كىك ِِّ/ْ



ْٔ 

  لعقبة بف الحارث  تبسمو: 
اًرًث  ٍبفً  عيٍقبىةى  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم    (ّ)الحى
اءىتٍ  سىٍكدىاءى  اٍمرىأىةن  أىفَّ ،  ا أىنَّيىا فىزىعىمىتٍ  جى عىٍتييمى أىٍرضى

ٍنوي، فىأىٍعرىضى  ، ًلمنًَّبيّْ  فىذىكىرى  ،(ْ)  عى
ـى  تىبىسَّ قىدٍ  كىٍيؼى ": قىاؿى  ، النًَّبيُّ  كى ، كى قىدٍ  ًقيؿى فتبسـ  .(ٔ)"(ٓ)التًَّميًميّْ  ًإىىابو  أىًبي اٍبنىةي  تىٍحتىوي  كىانىتٍ  كى
قىدٍ  كىٍيؼى  لعقبة بف الحارث، كفي قكلو: " النبي   .(ُ)كرعان  تركيا إلى" إشارةه  ًقيؿى  كى

                                                                                                                                                                         

كبلىما –( ٗٔٓ[ )تقريب التيذيب: حافظ ثبت ثقة(، كأبي سممة الخزاعي ]كىك ُّٓ[ )تقريب التيذيب: مكتو
 ، كبلىما عف سميماف بف المغيرة، عف حميد بف ىبلؿ بو.-متابعان لشيباف بف فركخ

 .ْٓ/ّ: (َِِٓالميشىب يىات(، الحديث ) )تىٍفًسيرً باب صحيح البخارم؛ كتاب )البيييكًع(، ( ُ)
د ثىنىا( ِ) م دي  قاؿ اإلماـ البخارم: حى نىا كىًثيرو ]العىبًدٌم[، ٍبفي  ميحى نىا سيٍفيىافي ]بف سعيد الثكرم[، أىٍخبىرى ٍبدي  أىٍخبىرى  ٍبفي  الم وً  عى

ٍبدً  ، أىًبي ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى سىٍيفو د ثىنىا حي ٍبدي  حى ٍقبىةى  عىفٍ  ميمىٍيكىةى، أىًبي ٍبفي  الم وً  عى اًرًث  ٍبفً  عي  .الحى
اًرًث  ٍبفي  ىك: عيٍقبىةي  (ّ) اًمرً  ٍبفً  اٍلحى ٍبدً  ٍبفً  نىٍكفىؿً  ٍبفً  عى نىاؼً  عى ، يكنى بأىبي ٍبفً  مى يٍّ ًسٍركىعىة، كما قاؿ أىؿ  قيصى

الزبير.  ابف خبلفة مىك ةى، مات في الحديث، كأىؿ النسب فيقكلكف: أنيا كنية أخيو، كىك مف ميٍسًممىة الفتح، سىكىفى 
، ِٔٓ، كاالستيعاب: ُِْٓ/ْ، كمعرفة الصحابة: ْٔ-ْٓ/ٓفي: طبقات ابف سعد: )انظر ترجمتو 

 (.َِٓ-ِْٗ/ْكاإلصابة: 
 ، كىي ابنة أبي إىاب كاسميا غنية كما سيأتي.بيا تزٌكج كالتي عقبةأم:  (ْ)
كىٍسًر النُّكًف بىٍعدىىىا يىاءه قاؿ ابف حجر: "( ٓ) ًة كى مى ًني ةه ًبفىٍتًح اٍلميٍعجى كيٍنيىتييىا أيُـّ يىٍحيىىاٍسمييىا غى " )فتح تىٍحتىاًني ةه ميشىد دىةه كى

 (.ُْٖ/ُالبارم: 
 الحديث: دراسة( ٔ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
م دي  عبد . محمد بف كثير: ىك أىبيكُ  يكـ لو ككافىػ( ُِّاٍلعىٍبًدٌم، مف أىؿ البصرة، تكفي سنة ) كىًثيرو  ٍبفي  اهلل ميحى

 عمى مات لقد، كأحمد، كقاؿ: "-فيما نقمو أبك عكانة في مستخرجو–سنة، كثقو عمي ابف المديني  تسعكف مات
"، كنقؿ يىخًضب فىاًضالن  تىًقيَّان  ككاف"، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "متفؽ عميو"، كالخميمي، كزاد مرةن: "سيٌنة

مد حديث أصح كما يعقكب الفسكم عف أبي جعفر قاؿ: " اًحبى كثير"، ككثقو الذىبي، كقاؿ مرةن: " بف ميحى كىافى صى كى
ٍعًرفىة مى ًدٍيثو كى  كالغالب"، كقاؿ أبك الكليد الباجي: "ضعيؼ بصرم" كقاؿ العجمي: "صدكؽ"، كقاؿ أبك حاتـ: "حى

يثو ألفاظ، كاف في حد "، كقاؿ ابف معيف: "ال بأس بو"، كنقؿ مغمطام عف مسممة بف القاسـ: "الصدؽ عميو
 أبي بف "، كنقؿ المزم عف أبي بكرلـ يكف يستأىؿ أف يكتب عنو"، كقاؿ أيضان: "حدثنا أبك إسحاؽ كأنو ضعفو

ثقة لـ "، كقاؿ الحافظ في التقريب: "بالثقة يكف لـ": كقاؿ "،عنو تكتبكا "ال: معيف بف يحيى لنا قاؿ: خيثمة قاؿ
 ". يصب مف ضعفو

لـ يكف "، كعمؽ الذىبي عمى قكؿ ابف معيف: " لـ يصب مف ضعفو الحافظ: "قمت: ىك ثقة، كقد قاؿ 
ًمٍمنىا لىوي شىٍيئان ميٍنكىران ييمىيَّفي ًبوً " السابؽ فقاؿ: "يستأىؿ أف يكتب عنو مىا عى ؿي ًممَّف طىفىرى القىٍنطىرىةى، كى  "الرَّجي
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يظير مف البشاشة ألصحابو كيتبسـ ليـ، كما في  فيذه النماذج تبيف كيؼ كاف النبي 
 ىذه االبتسامات مف المعاني الكبيرة كالتكجييات التربكية النبكية المفيدة.

 لمف آذاه: : تبسمو الرابعالمطمب 
ت إلى مف عمى أىمو كأصحابو كمف يحبو، بؿ تعد   كلـ تقتصر بسمة الرسكؿ 

فىاة األىعرىاب كغيرىـ، فقد  في  -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم يتعامؿ معو بغمظة كيؤذيو مف جي
مىٍيًو  مىعى رىسيكًؿ المًَّو  أىٍمًشي كيٍنتي قىاؿ: "، عف أىنىًس بف مىاًلؾ  (ّ)بسنده (ِ)صحيحو كىعى

                                                                                                                                                                         

، ُٗٔ/ِعرفة كالتاريخ: ، المُِٓ/ِ، الثقات لمعجمي: ّٕٓمصادر الترجمة: )سؤاالت ابف جنيد: 
 ْٖٕ/ِ، اإلرشاد لمخميمي: َٕ/ٖ، الجرح كالتعديؿ: ٖٕ-ٕٕ/ٗ، ثقات ابف حباف: ِّٕ/ُمسند أبي عكانة: 

، ِٕٓ/ِ، المغني لمذىبي: ّّٔ/ِٔ، تيذيب الكماؿ: ِٗٔ/ِ، التعديؿ كالتجريح ألبي الكليد الباجي: ِٓٓك
 (.َْٓ، تقريب التيذيب: ّٖٔ/ّذيب التيذيب: ، تيِِّ/َُ، اإلكماؿ لمغمطام: ّْٖ/َُسير النببلء: 

 لـ ميمىٍيكىة أىًبي اٍبف إف: كقيؿ . فيو عمة عدـ سماع ابف أبي مميكة مف عقبة بف الحارث. قاؿ ابف عبد البر: "ِ
ف ،-أم عقبة بف الحارث–منو  يسمع ٍريىـ أىًبي ٍبف عيبىٍيد بينيما كا  في  يككف ىذا (، فعمىِٔٓ". )االستيعاب: مى
سىيىًجيءي ًفي كتاب النّْكىاح ًفي: بىاب شىيىادىة اٍلميرضعىة، ىىذىا سىٍيك ًمٍنوي لكف قاؿ العيني: "انقطاع،  اإلسناد – كى

ٍريىـ عىف -، كما سيأتي في التخريجَُ/ٕ(: َُْٓالحديث ) دثنىا عبيد بف أبي مى : حى ، أىف اٍبف أبي ممكية قىاؿى
 : اًرث. قىاؿى قىدٍ عقبىة بف اٍلحى ًديًث  لىًكنّْي عيٍقبىةى  ًمفٍ  تيوي سىًمعٍ  كى ًريح ًفي سىمىاعو مف عقبىةأىٍحفىظي  عيبىٍيدو  ًلحى " ، فىيىذىا صى

 (، قمت: كبيذا تزكؿ عمة عدـ سماع ابف مميكة مف عقبة.ُِٓ-ُُٓ/ِ)عمدة القارم: 
(، باب )الرٍٍّحمىةً  ثانيان: تخريج الحديث: ٍسأىلىةً  ًفي أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )الًعٍمـً  المى

 شيييكده  أىكٍ  شىاًىده، شىًيدى  ، عف محمد بف مقاتؿ، ككتاب )الش يىادىاًت(، باب )ًإذىاِٗ/ُ(: ٖٖالن اًزلىة...(، الحديث )
عمر بف سعيد بف ، عف حباف بف مكسى، كبلىما عف ابف المبارؾ، عف ُٗٔ/ّ(: ًَِْٔبشىٍيء...(، الحديث )

اءً  تبسـ، كفي باب )شىيىادىةً ، مطكالن، بدكف ذكر الأبي حسيف بمعناه  ،ُّٕ/ّ(:ِٗٓٔكىالعىًبيد(، الحديث ) اإًلمى
عبد الممؾ ، مختصران، مف طريؽ ُّٕ/ّ(:َِٔٔالميٍرًضعىة(، الحديث ) كليس فيو ذكر التبسـ، كباب )شىيىادىةً 

كتاب  ، كبلىما )عمر بف سعيد، كابف جريج( عف ابف أبي مميكة، عف عقبة بف الحارث، كفيبف جريج
، مطكالن بدكف ذكر التبسـ، مف طريؽ أيكب َُ/ٕ(: َُْٓالميٍرًضعىة(، الحديث ) )النٍّكىاًح(، باب )شىيىادىةً 

، عف عقبة بف الحارث، كانفرد البخارم بإخراجو عف عبيد بف أبي مريـالسختياني، عف ابف أبي مميكة، عف 
 مسمـ.

 .ُٖٓ/ٗانظر: الككاكب الدرارم لمكرماني:  (ُ)
ًحًؾ(، الحديث )( ِ)  .ِْ/ٖ(: َٖٖٔصحيح البخارم؛ كتاب )األىدىًب(، باب )الت بىسُّـً كىالض 
ٍف ًإٍسحى ّ) اًلؾه ]بف انس[، عى د ثىنىا مى ، حى ٍيًسيُّ ٍبًد الم ًو األيكى ٍبدي العىًزيًز ٍبفي عى د ثىنىا عى ٍبًد ( قاؿ اإلماـ البخارم: حى اؽى ٍبًف عى

ةى،  اًلؾو الم ًو ٍبًف أىًبي طىٍمحى  .عىٍف أىنىًس ٍبًف مى
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اًشيىةً  (ُ)بيٍرده  ًميظي الحى نىٍجرىاًنيّّ غى
بىذى  ، فىأىٍدرىكىوي (ِ) أىٍعرىاًبيّّ فىجى

: فىنىظىٍرتي  ًبًردىاًئوً  (ّ) ٍبذىةن شىًديدىةن، قىاؿى أىنىسه جى
ةً  ٍفحى اًتًؽ النًَّبيّْ  (ْ)ًإلىى صى : يىا عى ٍبذىًتًو، ثيَـّ قىاؿى اًشيىةي الرّْدىاًء ًمٍف ًشدًَّة جى قىٍد أىثَّرىٍت ًبيىا حى ، كى

مَّدي ميٍر ًلي اًؿ المًَّو الًَّذم  ميحى ًحؾى ثيَـّ أىمىرى لىوي ًبعىطىاءو ًمٍف مى ، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍيًو فىضى فيذا الحديث  .(ٓ)"ًعٍندىؾى
، كصفحو الجميؿ، كلطفو في تعاممو مع الجاىميف، قاؿ العيني: يدؿ عمى ًعظىـً ًحمـً النبي 

شدَّة صبره عمى األذل ًفي النَّفس كىاٍلمىاؿ، كالتجا " لىة عمى قيكَّة حممو كى ًفيو: دالى كز عىف جفىاء كى
ًميؿ مف الصفح كاإلغضاء فى مف ييًريد تألُّ  ة بعده ًفي خمقو اٍلجى ـ، كليتأسى ًبًو اٍلكيالى ٍسالى و عمى اإلًٍ

 فقد أساء ىذا األعرابي إساءةن عظيمةن بحؽ ، لكف النبي ، (ٔ)"كىالدٍَّفع ًبالًَّتي ًىيى أحسف
عاممو بأخبلؽ النبكة، كعفا عف سكء صنيعو كزاد عمى ذلؾ بالبشر في كجيو فكاف كما قاؿ 

 الشاعر:
اًحؾي  كى ىي كى  يىٍأًتي ًبوً ف مى بً  ؼى يٍ كى فى  لرى القً  فى مً  ره يٍ خى  ءً رٍ المى  وً جٍ كى  ةي اشى شى بى   .(ٕ)ضى

 : تبسمو أسباب: الخامسالمطمب 
كثيرةه كمختمفةه، كقد ذكر بعضيا الحافظ ابف حجر فقاؿ عف  إف أسباب تبسمو  

ًب أحاديث التبسـ كالضحؾ التي في صحيح البخارم: " كىأىٍسبىابييىا ميٍختىًمفىةه لىًكف  أىٍكثىرىىىا ًلمت عىجُّ

                                                            

 ًإلى نسبةن (، كنجراني ُُٔ/ُ)النياية البف األثير:  .كدري كبي  ادرى بٍ أى  كالجمع ،معركؼه  الثياب مف نكعه رد البي  (ُ)
 (.ََُ/ُٓ)عمدة القارم:  ًباليمف بمده ، نىٍجرىاف

فيو جانبوالشيء  حاًشيىةي  (ِ)  (ُٖٗ/ِ. )انظر: لساف العرب: فييما ىيٍدبى  ال المذاف جانباه الث ٍكًب  كحاًشيىتا، كطىرى
 (.َُِ/ُّجبذ كجذب كبلىما بمعنى كاحد. )انظر: الككاكب الدرارم: ( ّ)
 (.ُِٖ/ٓ)إرشاد السارم:  .كالعنؽ المنكب بيف ما كىك ،الشريؼ عاتقو ناحية :أم (ْ)
 الحديث: دراسة( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
ميًس(، باب )مىا كىافى  تخريج الحديث:ثانيان:  أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )فىٍرًض الخي

...(، الحديث ) الن ًبيُّ  ـٍ ل فىةى قيميكبييي ، ككتاب يحيى بف بكير، بنحكه مف طريؽ ْٗ/ْ(: ُّْٗييٍعًطي الميؤى
كًد كىالًحبىرىًة كىالش ٍممىة(، الحديث ) . كأخرجو إسماعيؿ بف عبد اهلل، مف طريؽ ُْٔ/ٕ(: َٖٗٓ)المٍّبىاًس(، باب )البيري

مىارىًة(، باب )ًإٍعطىاًء مىٍف سىأىؿى ًبفيٍحشو كىًغٍمظىة(، الحديث ) ، بنحكه، َّٕ/ِ(: َُٕٓمسمـ في صحيحو؛ كتاب )اإلًٍ
سحاؽ بف سميماف، ك كىبعبد اهلل بف مف طريؽ  ، أربعتيـ عف مالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة، ا 
 . كمف طريؽ األكزاعي، كعكرمة بف عمار، كىماـ، ثبلثتيـ عف إسحاؽ بو.عف أنس

 .ِّٔ/ِِعمدة القارم:  (ٔ)
 .ُِٖ/ُلشياب الديف األبشييي:  -انظر: المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ (ٕ)
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طىفىةً  يىا ًلٍمميبلى بىٍعضي اًب كى يىا ًلئٍلًٍعجى بىٍعضي يىكيكفي عىٍف غىضىبو كىمىا يىكيكفي الت بىسُّـ قىٍد ، كقاؿ أيضان: "(ُ)"كى
كرً  عمى أسباب تبسـ  -مف خبلؿ األحاديث اآلتية-، كسنتعرؼ (ِ)"عىٍف تىعىجُّبو كىالى يىٍختىصُّ ًبالسُّري

المختمفة، كقد ذكر الحافظ ابف حجر خمسة أسباب كسأزيد عمييا كأمثؿ لمكؿ بأمثمة  النبي 
 مف السنة النبكية.

 أكالن: التعجب:
اًئشىةى  عف (ْ)بسنده (ّ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجكمنو ما   ، عى

القيرىًظيَّ  ًرفىاعىةى  أىفَّ "
يىا طىالىقىيىا، (ٔ)فىبىتَّ  اٍمرىأىتىوي  طىمَّؽى  (ٓ) جى كَّ ٍبدي  بىٍعدىهي  فىتىزى ًبيرً  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى  ،(ٕ)الزَّ

اءىتً  ، ثىالىثً  آًخرى  فىطىمَّقىيىا ًرفىاعىةى  ًعٍندى  كىانىتٍ  ًإنَّيىا المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىالىتٍ   النًَّبيَّ  فىجى  تىٍطًميقىاتو
يىا جى كَّ ٍبدي  بىٍعدىهي  فىتىزى ًبيًر، ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى نَّوي  الزَّ اً   ،(ٖ)الييٍدبىةً  ىىًذهً  ًمٍثؿي  ًإالَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا مىعىوي  مىا كىالمَّوً  كى
ذىٍتيىا ًلييٍدبىةو  اًلسه  بىٍكرو  كىأىبيك: قىاؿى  ًجٍمبىاًبيىا، ًمفٍ  أىخى  (ٗ)العىاصً  ٍبفً  سىًعيدً  كىاٍبفي  ، النًَّبيّْ  ًعٍندى  جى

                                                            

 .َٓٓ/َُ: الفتح( ُ)
 .ُِْ/ٖ: المصدر السابؽ( ِ)
 .ِّ-ِِ/ٖ: (َْٖٔ)التبسـ كالضحؾ(، الحديث )باب صحيح البخارم؛ كتاب )األدب(،  (ّ)
د ثىنىا( ْ) نىا ميكسىى، ٍبفي  ًحب افي  قاؿ اإلماـ البخارم: حى ٍبدي  أىٍخبىرى نىا الم ًو ]بف المبارؾ[، عى ٍعمىره ]بف راشد[، أىٍخبىرى  عىفً  مى

اًئشىةى  عىفٍ  عيٍركىةى ]بف الزبير[، عىفٍ  بف مسمـ[،الزٍُّىًرمٍّ ]محمد   .عى
، مف ًرفىاعىةى، بف ًرفىاعىةي : ًسٍمكىاؿ، كقيؿ بف ىك: ًرفىاعىةي ( ٓ) ًفي ةى  خاؿ كىك قريظة، بني اٍلقيرىًظيُّ يىيٌ  بنت صى  بف حي

ٍـّ  أىٍخطىب كجً  المؤمنيف، أ ، ِّٖ/ِالغابة البف األثير: ، كأسد ُِّانظر ترجمتو في: االستيعاب: .  الن ًبيٌ  زى
 ، كغيرىا.َُِ/ِكاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر: 

ث بتطميؽ قطع: أىم (ٔ)  (.ِِّ/ِِ. )عمدة القارم:الث بلى
ٍبدي ( ٕ) ًبير  بف الر ٍحمىف ىك: عى ًظٌي، كيقاؿ: ىك -بفتح الزام المعجمة، كأمير–الز   ابف بىاطىا، كقيؿ: بىاًطيىا، اٍلقيرى

ٍيد ًبير بفالز   ابف ٍيد بف أمية بف زى اًلؾ بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف مالؾ بف زى  ابف ذكره األكس، كذا بف مى
ال لصنيع الجاىمية، بالتبٌني زيد إلى نسب يككف أف فيحتمؿ منده، ًبير كا   .قريظة بني في معركؼ باطيا بف فالز 

 ، كغيرىا.ُٗٓ/ْكاإلصابة: ، ّْْ-ِْْ/ّ، كأسد الغابة: ْٓٓانظر ترجمتو في: االستيعاب: 
النياية:  .شيئان  عنيا غنييي  ال الثكب ؼرى طى  مثؿ كه خٍ رً  كأنو ومتاعى  أرادت، وتن ر  طي  يمي مما وفي رى طى  الثكب ةدبىي  (ٖ)
ٓ/ِْٗ. 
اًلدي ، سىًعيدو ىك: أبك ( ٗ) ي ةى  ٍبفً  اٍلعىاصً  ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفي  خى ٍبدً  ٍبفً  أيمى بىشىًة، مييىاًجرىةً  ًمفٍ  شىٍمسو  عى ـى  اٍلحى ـى  الس ًفينىةً  ًفي قىًد ا  عى

ٍيبىرى  ٍيًبيىةً  بىٍعدى  خى دى بىشىةً  ًمفى  اٍلحي اًلدو  أيُـّ : أيمُّوي  اٍلحى ب اًب  ًبٍنتي  خى ٍبدً  ٍبفً  خى نىزىةى  ٍبفً  نىاًشًب  ٍبفً  يىاًليؿى  عى  الن ًبيُّ  بىعىثىوي  ثىًقيؼو  ًمفٍ  عى
اًمبلن   مىى عى ًديؽي  بىٍكرو  أىبيك كىأىم رىهي  اٍليىمىًف، عى مىى  الصٍّ ٍندو  عى نيكدً  ًمفٍ  جي  فىقيًتؿى  الش اـً  ًإلىى بىعىثىييـٍ  ًحيفى  اٍلميٍسًمًميفى  جي

فى  ًفي ا  الن ًبيٍّ  ًإلىى أىٍىدىل كىافى تو، ك ًخبلى اتىمن م ده : نىٍقشيوي  خى ، أىفٍ  ًإلىى يىًدهً  ًفي يىزىؿٍ  فىمىـٍ  ، اهللً  رىسيكؿي  ميحى فٍّيى  ثيـ   تيكي
، أىًبي يىدً  ًفي ، ثيـ   بىٍكرو  (.ّٗٗ/ِ.)انظر: معرفة الصحابة: أىًريسى  ًبٍئرً  ًفي عيٍثمىافى  ًمفٍ  سىقىطى  ثيـ   عيمىرى
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اًلسه  ٍجرىةً  ًببىابً  جى اًلده  فىطىًفؽى  لىوي، ًلييٍؤذىفى  الحي ، أىبىا يىا: بىٍكرو  أىبىا يينىاًدم خى ري  أىالى  بىٍكرو  تىٍجيىري  عىمَّا ىىًذهً  تىٍزجي
ا ، المَّوً  رىسيكؿً  ًعٍندى  ًبوً  مى مىى  المَّوً  رىسيكؿي  يىًزيدي  كى ، عى  أىفٍ  تيًريًديفى  لىعىمَّؾً : قىاؿى  ثيَـّ  التَّبىسُّـً

تَّى الى، ًرفىاعىةى، ًإلىى تىٍرًجًعي يىذيكؽى  عيسىٍيمىتىوي، تىذيكًقي حى  .(ُ)"عيسىٍيمىتىؾً  كى
تىبىسُّميوي ىك التعجب مف امرأة رفاعة القرظي، قاؿ ابف حجر: " فكاف سبب تبسمو  كى

بنا ًمٍنيىا  اًلبنا ،كىافى تىعىجُّ ٍعًؼ  ،ًإم ا ًلتىٍصًريًحيىا ًبمىا يىٍستىًحي النٍّسىاءي ًمفى الت ٍصًريًح ًبًو غى م ا ًلضى كىاً 

                                                            

 الحديث: دراسة( ُ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 

ٍعمىر بف راًشد األزدمُ ىػ(: ميجمىعه ُْٓاليمف، تكفي سنة ) نزيؿ البصرم، مكالىـ، . معمر: ىك أبك عيركىة، مى
 بف كىشاـ كاألعمش ثابت عف ركايتو في أف إال فاضؿ ثبت عمى تكثيقو، لكف قاؿ الحافظ في التقريب: "ثقة

قكؿ الحافظ السابؽ، فقاال:  -محررا التقريب–بالبصرة"، كتعقب بشار كشعيب  بو حدث فيما ككذا شيئان، عركة
بالبصرة( فيو نظر، فإف  بو حدث ما ككذا شيئان، عركة بف كىشاـ عف ثابت كاألعمش"قكلو: )إال أف في ركايتو 

 حماد: قاؿ ىذه أقكاؿ أفراد، فاألكؿ انفرد بو ابف معيف، كقد قاؿ أحمد في حديثو عف ثابت: ما أحسف حديثو، ثـ
 جميع عمى ىك ؿفيض كما التفضيؿ، نكع مف فيذا سممة، بف حماد ثابت مثؿ في أحد ، ليس إلي أحب سممة بف

 حيث الرازم، حاتـ أبي قكؿ فيك البصرة، في بو حدث ما كىك الثاني أما القكؿ مالؾ. عدا فيما الزىرم أصحاب
الحديث. فيذا ال يعني أف  ما حد ث بو بالبصرة فيو ضعؼ  صالح كىك أغاليط بالبصرة ففيو معمر حدث ما: قاؿ

لى مثؿ ىذا أشار الذىبي في الميزاف حينما قاؿ: )أحد أك شيء منو، لكف كقع لو غمط قميؿ في سعة ما  ركل، كا 
 لكاف المصنؼ إلييا أشار التي العبارة فيذه األعبلـ الثقات، لو أكىاـ معركفة، احتممت لو في سعة ما أتقف(.

نما لو أكىاـ، متقف ثقة كؿ فإف أحسف،  في جدان  األكىاـ قميؿ معمران  أف كالشؾ كثرتيا، أك أكىامو بقمة العبرة كا 
 المصطفكم". العمـ جباؿ أحد كىك تكثيقو أطمؽ األئمة كلذلؾ ركل ما سعة

قمت: كركايتو ىنا عف الزىرم، كىك مف أثبت الناس فيو، كالراكم عنو ىك ابف المبارؾ، فبل إشكاؿ. 
 (.َّْ/ّ، تحرير التقريب: ُْٓ)انظر: تقريب التيذيب: 

ازى  أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ في كتاب )الط بلىًؽ(، باب )مىفٍ  ثانيان: تخريج الحديث:  أىجى
. ككتاب عقيؿ بف خالد، مختصران، بدكف ذكر التبسـ، مف طريؽ ِْ/ٕ(:َِٔٓالث بلىًث(، الحديث ) طىبلىؽى 

، بنحكه كزاد في آخره )فصار سنة بعد(، مف طريؽ ُِْ/ٕ(:ِٕٗٓالمييىد ب(، الحديث ) )المٍّبىاًس(، باب )اإًلزىارً 
، مختصران، بدكف ُٖٔ/ّ(: ِّٗٔالميٍختىًبي(، الحديث ) ، ككتاب )الش يىادىاًت(، باب )شىيىادىةً شعيب ابف أبي حمزة

 .ابف عيينةذكر التبسـ، مف طريؽ 
ثنا قىةي اٍلميطىم   تىًحؿُّ  كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )النٍّكىاًح(، باب )الى  (: ًُّّْلميطىمًٍّقيىا...(، الحديث ) ثىبلى

، أربعتيـ )عقيؿ، يكنس بف يزيد األيمي. كمف طريؽ ابف عيينة، بنحكه كفيو تقديـ كتأخير، مف طريؽ َُٓٓ/ِ
 كشعيب، كابف عيينة، كيكنس(، عف الزىرم، عف عركة، عف عائشة.
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مىى ذىًلؾى ًشد ةى بي  اًمًؿ لىيىا عى ٍقًؿ النٍّسىاًء ًلكىٍكًف اٍلحى كًع ًإلىى عى ب ًتيىا ًفي الرُّجي مىحى ٍكًج الث اًني كى ٍغًضيىا ًفي الز 
ؿ ٍكًج اأٍلىك   .(ُ)"الز 

أىًبي سىًعيدو  عف (ّ)بسنده (ِ)في صحيحو -رحمو اهلل– البخارماإلماـ  وأخرجكمنو ما 
ٍدًرمٍّ  اًب النًَّبيّْ "  الخي ،  أىفَّ نىاسنا ًمٍف أىٍصحى ـٍ كىي ـٍ يىٍقري ي  ًمٍف أىٍحيىاًء العىرىًب فىمى مىى حى أىتىٍكا عى

ـٍ ًمٍف دىكىاءو أىٍك رىاؽو؟ فىقىاليكا: ًإنَّكي  ، فىقىاليكا: ىىٍؿ مىعىكي ، ًإٍذ ليًدغى سىيّْدي أيكلىًئؾى ـٍ كىذىًلؾى كنىا، فىبىٍينىمىا ىي ـٍ تىٍقري ـٍ لى
ٍعالن  تَّى تىٍجعىميكا لىنىا جي يىٍجمىعي (ْ)كىالى نىٍفعىؿي حى عىؿى يىٍقرىأي ًبأيْـّ القيٍرآًف، كى ـٍ قىًطيعنا ًمفى الشَّاًء، فىجى عىميكا لىيي ، فىجى

تَّى نىٍسأىؿى النًَّبيَّ  ذيهي حى ، فىبىرىأى فىأىتىٍكا ًبالشَّاًء، فىقىاليكا: الى نىٍأخي يىٍتًفؿي قىاؿى بيزىاقىوي كى ًحؾى كى : ، فىسىأىليكهي فىضى
ا أىٍدرىاؾى أىنَّ  مى ذيكىىا كىاٍضًربيكا ًلي ًبسىٍيـو كى ا أىٍدرىاؾى .كفي ركاية مسمـ: "(ٓ)"يىا ريٍقيىةه، خي مى : كى قىاؿى ـى كى فىتىبىسَّ
 .(ٔ)"أىنَّيىا ريٍقيىةه؟

                                                            

 .ْٔٔ/ٗالفتح: ( ُ)
(ِ )) ةً  )الرُّقىىباب ، صحيح البخارم؛ كتاب )الطٍّبٍّ  .ُُّ/ٕ: (ّٕٔٓالًكتىاًب(، الحديث ) ًبفىاًتحى
د ثىنىا غيٍندىره قاؿ اإلماـ البخارم: ( ّ) ، حى م دي ٍبفي بىش ارو د ثىًني ميحى د ثىنىا شيٍعبىةي ]محمد بف جعفر[ حى ، ]ابف الحجاج[ ، حى

كٍّؿً ]جعفر بف إياس[ عىٍف أىًبي ًبٍشرو  ٍدًرمٍّ ]عمي بف داكد[ ، عىٍف أىًبي الميتىكى  .]سعد بف مالؾ[ ، عىٍف أىًبي سىًعيدو الخي
 .ِٕٔ/ُالنياية:  .األجرة عمى الشيء ( الجعؿ ىكْ)
 دراسة الحديث:( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍقيىة(، الحديث ) ًفي في باب )الن ٍفًث  -أيضان -أخرجو اإلماـ البخارم ثانيان: تخريج الحديث:  (: ْٕٗٓالرُّ

ارىًة(، ُّّ/ٕ ، مطكالن، بدكف ذكر الضحؾ، مف طريؽ مكسى بف إسماعيؿ، عف أبي عكانة. كفي كتاب )اإًلجى
ٍقيىًة...(، الحديث ) ًفي ييٍعطىى باب )مىا ، مطكالن، مف طريؽ محمد بف الفضؿ، عف أبي عكانة، ِٗ/ّ(: ِِٕٔالرُّ

 .أبي سعيد الخدرم  عف أبي بشر، عف أبي المتككؿ، عف
اًئؿً  ةً  القيٍرآًف(، باب )فىٍضؿً  كأخرجو البخارم أيضان في صحيحو؛ كتاب )فىضى (: ََٕٓالًكتىاًب(، الحديث ) فىاًتحى

، مف طريؽ محمد بف المثنى، عف كىب بف جرير، عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف سيريف، عف ُٕٖ/ٔ
 .معبد بف سيريف، عف أبي سعيد الخدرم 

كىازً  كأخرجو (، باب )جى ـً مىى اأٍليٍجرىةً  أىٍخذً  مسمـ في صحيحو؛ كتاب )الس بلى ٍقيىًة...(، الحديث ) عى (: َُِِالرُّ
، بنحكه، بمفظ "فتبسـ"، بدؿ "فضحؾ"، مف طريؽ يحيى بف يحيى، عف ىشيـ بف بشير، عف أبي بشر، ُِٕٕ/ْ

، مف طريؽ أبي بكر بف أبي ُٕٖ/ٔ(: ََٕٓ، كالحديث )عف أبي المتككؿ، عف أبي سعيد الخدرم 
شيبة، عف يزيد بف ىاركف، عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف سيريف، عف معبد بف سيريف، عف أبي سعيد 

 .الخدرم 
(، باب ) (ٔ) ـً كىازً صحيح مسمـ؛ كتاب )الس بلى مىى اأٍليٍجرىةً  أىٍخذً  جى ٍقيىةً  عى (: َُِِ(، الحديث )كىاأٍلىٍذكىارً  ًباٍلقيٍرآفً  الرُّ
ْ/ُِٕٕ. 
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في ىذا الحديث ىك تعجبو مف عمـ الصحابي بأف قراءة سكرة  كسبب تبسـ النبي 
مىا الفاتحة رقية، قاؿ أبك العباس القرطبي: " ٍقيىةه؟كقكلو: )كى ( أم: أمُّ شيء أعممؾ !أىٍدرىاؾى أىن يىا ري

مىا أىٍدرىاؾى أىن يىا  مف كقكعو عمى الرُّقى بيا، كلذلؾ تبس ـ النبي أن يا رقية؟ تعجبان  عند قكلو: )كى
ٍقيىةه؟  .(ُ)"(!ري

اًلؾو  أىنىسً  عف (ّ)بسنده (ِ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجكمنو ما  بًف مى
اءى ًإلىى النًَّبيّْ "،  ،  أىفَّ رىجيالن جى طى المىطىري : قىحى ًدينىًة، فىقىاؿى ميعىًة، كىىيكى يىٍخطيبي ًباٍلمى يىٍكـى الجي

وي ًإلىى  ابي بىٍعضي ، فىاٍستىٍسقىى، فىنىشىأى السَّحى ابو مىا نىرىل ًمٍف سىحى اًء كى . فىنىظىرى ًإلىى السَّمى بَّؾى فىاٍستىٍسًؽ رى
، ثيَـّ ميطً  تَّى سىالىٍت مىثىاًعبي بىٍعضو كا حى ري

ـى  (ْ) ا تيٍقًمعي، ثيَـّ قىا ميعىًة الميٍقًبمىًة مى ًدينىًة، فىمىا زىالىٍت ًإلىى الجي المى
ٍيريهي، كىالنًَّبيُّ  ؿي أىٍك غى ًحؾى ثيَـّ  ذىًلؾى الرَّجي نَّا، فىضى بَّؾى يىٍحًبٍسيىا عى ًرٍقنىا، فىاٍدعي رى : غى ، فىقىاؿى يىٍخطيبي

ًدينىًة يى  دَّعي عىًف المى ابي يىتىصى عىؿى السَّحى مىٍينىا مىرَّتىٍيًف أىٍك ثىالىثنا، فىجى كىالىٍينىا كىالى عى َـّ حى : المَّيي ، قىاؿى ًشمىاالن ًميننا كى
كىالىٍينى  ـي المَّوي كىرىامىةى نىًبيًّْو ييٍمًطري ًمٍنيىا شىٍيءه  ا كىالى ييٍمطىري مىا حى ًتوً  ، ييًريًي ابىةى دىٍعكى جى ، كفي (ٓ)"كىاً 
ـى النًَّبيُّ ركاية أخرل: "  .(ُ)"فىتىبىسَّ

                                                            

 .ٖٓٓ/ٓالمفيـ:  (ُ)
ـً باب صحيح البخارم؛ كتاب )األىدىًب(، ( ِ) ًحًؾ(، الحديث ) )الت بىسُّ  .ِٓ-ِْ/ٖ: (َّٗٔكىالض 
د ثىنىا أىبيك عىكىانىةى قاؿ اإلماـ البخارم: ( ّ) ، حى م دي ٍبفي مىٍحبيكبو د ثىنىا ميحى ]ابف  ، عىٍف قىتىادىةى ]الكضاح بف عبد اهلل[ حى

ٍف أىنىسو ، دعامة[ ًميفىةي ]ابف مالؾ[  عى قىاؿى ًلي خى د ثىنىا سىًعيده ]ابف خياط[ ، ح كى ، حى ٍيعو رى د ثىنىا يىًزيدي ٍبفي زي ]ابف أبي  : حى
ٍف قىتىادىةى عركبة[  . ، عىٍف أىنىسو ]ابف دعامة[ ، عى

ٍمعي  (ْ) ٍثعىبو  جى  (.ُٓٗ. )ىدم السارم: اٍلمىاء مىًسيؿي  كىىيكى  مى
 الحديث: دراسة( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
مىى )ااًلٍسًتٍسقىاءً باب ااًلٍسًتٍسقىاء(،  أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ )أىٍبكىابي  ثانيان: تخريج الحديث:  عى

، مختصران بدكف ذكر الضحؾ، مف طريؽ مسدد، عف أبي عكانة، عف قتادة، ِٗ/ِ: (َُُٓالًمٍنبىر(، الحديث )
كىالىٍينىا المىطىري  كىثيرى  ًإذىا )الدُّعىاءً اب . كفي بعف أنس  مىٍينىا(، الحديث ) كىالى  حى ، بمعناه، كفيو َّ/ِ: (َُُِعى

د اهلل بف عمر، عف "، مف طريؽ محمد بف أبي بكر، عف معتمر بف سميماف، عف عبيفضحؾ" بدؿ "فتبسـ"
 .ثابت، عف أنس 

ٍطبىةً  ًفي )ااًلٍسًتٍسقىاءً اب كفي ب ميعىًة(، الحديث ) يىٍكـى  الخي ، بمعناه، مف طريؽ محمد بف مقاتؿ، ِّ/ِ: (ّّٗالجي
اًمًع(، الحديث ) المىٍسًجدً  ًفي عف ابف المبارؾ. كفي باب )ااًلٍسًتٍسقىاءً  ، بمعناه، بدكف ذكر ُِ/ِ(: َُُّالجى

، مف طريؽ إبراىيـ بف المنذر، عف الكليد بف مسمـ. كبلىما )الكليد، كابف المبارؾ( عف األكزاعي، عف الضحؾ
اـً  ًإلىى اٍستىٍشفىعيكا . كفي باب )ًإذىاإسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة، عف أنس  (،  لىـٍ  لىييٍـ  ًليىٍستىٍسًقيى  اإًلمى ـٍ يىريد ىي
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نما تبسـ النبي   ـى تعجبان مف سرعة ممؿ ابف آدـ كما في الركاية األخرل: " كا  فىتىبىسَّ
ـى  ًؿ اٍبًف آدى الظاىرة التي عاينيا   ، كيبيف الحديث إحدل معجزات النبي(ِ)"ًلسيٍرعىًة مىالى

 .الصحابة 
ٍبًد اهلل  عف (ْ)بسنده (ّ)في صحيحو -رحمو اهلل– البخارماإلماـ  وأخرجكمنو ما    بفً عى

رى " :قىاؿى   عيمىرى  اصى  شىاءى  ًإفٍ  غىدنا قىاًفميكفى  ًإنَّا: فىقىاؿى  يىٍفتىٍحيىا، فىمىـٍ  الطَّاًئؼً  أىٍىؿى   النًَّبيُّ  حى
لىـٍ  نىٍقفيؿي : الميٍسًمميكفى  فىقىاؿى  المَّوي، مىى فىاٍغديكا: قىاؿى  نىٍفتىٍح، كى ـٍ  فىغىدىٍكا الًقتىاًؿ، عى ابىٍتيي ، فىأىصى اته  قىاؿى  ًجرىاحى
ـٍ  ذىًلؾى  فىكىأىفَّ  المَّوي، شىاءى  ًإفٍ  غىدنا قىاًفميكفى  ًإنَّا:  النًَّبيُّ  بىيي ـى  أىٍعجى  .(ٓ)" المَّوً  رىسيكؿي  فىتىبىسَّ

                                                                                                                                                                         

 ًإذىا ذكر الضحؾ، مف طريؽ عبد اهلل بف يكسؼ. كفي باب )الدُّعىاءً ، مختصران، بدكف ِٗ/ِ(: َُُٗالحديث )
، مختصران، بدكف ذكر الضحؾ، مف طريؽ إسماعيؿ ِٗ/ِ(: َُُٕالمىطىًر(، الحديث ) كىٍثرىةً  ًمفٍ  السُّبيؿي  تىقىط عىًت 

سماعيؿ بف عبد اهلل(، عف مالؾ بف أنس، عف شري ؾ بف عبد اهلل، بف عبد اهلل. كبلىما )عبد اهلل بف يكسؼ، كا 
اًمًع(، الحديث ) المىٍسًجدً [ ِٖ:ص] ًفي . كفي باب )ااًلٍسًتٍسقىاءً عف أنس ، بمعناه، بدكف ِٖ/ِ(: َُُّالجى

ذكر الضحؾ، مف طريؽ محمد بف سبلـ، عف أبي ضمرة أنس بف عياض، عف شريؾ بف عبد اهلل، عف 
ٍطبىةً  ًفي . كفي باب )ااًلٍسًتٍسقىاءً أنس ميعىةً  خي ، بمعناه، ِٖ/ِ(: َُُْالًقٍبمىًة(، الحديث ) ميٍستىٍقًبؿً  ٍيرى غى  الجي

 .بدكف ذكر الضحؾ، مف طريؽ قتيبة بف سعيد، عف إسماعيؿ بف جعفر، عف شريؾ بف عبد اهلل، عف أنس
ةً  بلى (: ٕٖٗااًلٍسًتٍسقىاًء(، الحديث ) ًفي )الدُّعىاءً باب ااًلٍسًتٍسقىاًء(،  كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )صى

، بمعناه، بدكف ذكر الضحؾ، مف طريؽ قتيبة بف سعيد، كيحيى بف أيكب، كيحيى بف يحيى، عف ُِِٗ/ْ
 .إسماعيؿ بف جعفر. عف شريؾ بف عبد اهلل، عف أنس

كىالىٍينىا المىطىري  كىثيرى  ًإذىا )الدُّعىاءً اب ااًلٍسًتٍسقىاء(، ب صحيح البخارم، )أىٍبكىابي  (ُ) مىٍينىا(، الحديث  كىالى  حى : (َُُِ)عى
ِ/َّ. 
ٍفًع اأٍلىٍيًدم ًفي الدُّعىاءً )اب أخرجو البخارم في األدب المفرد، ب (ِ) ، كالحديث إسناده ُٓٔ: (ُِٔ(، الحديث )رى

 (.ِِٗصحيح كرجالو ثقات، كقد صح حو األلباني )صحيح األدب المفرد: 
ًشيئىةً  ًفي(، باب )الت ٍكًحيدً صحيح البخارم؛ كتاب )( ّ) [(، ِٗالتككير: ] ڇوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئڇ :دىةً كىاإًلرىا المى

 .ُُْ-َُْ/ٗ(: َْٖٕالحديث )
د ثىنىاقاؿ اإلماـ البخارم: ( ْ) ٍبدي  حى م دو  ٍبفي  الم وً  عى د ثىنىا ،]الميسًنًدم[ ميحى ك عىفٍ  ،[عييىٍينىةى  ٍبفي  ]سيٍفيىافي  عييىٍينىةى  اٍبفي  حى  عىٍمرو

ٍبدً  عىفٍ  ]السائب بف فركخ[،العىب اسً  أىًبي عىفٍ  ،]ابف دينار[  .عيمىرى ]ابف الخطاب[  ٍبفً  الم وً  عى
 دراسة الحديث:( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍيميكف، ًعٍمرىاف أىبي بف عييىٍينىةى  بفي  . سفياف: ىك أبك محمد، سيفيافِ المكي، أحد األئمة  ثـ الًيبلىًلي، الككفي، مى

 حافظ ثقةىػ(، تغير حفظو بأخرة، ككاف يدلس. قاؿ ابف حجر في التقريب: "ُٖٗكالحفاظ الثقات، تكفي سنة )
 ككاف الثامنة، الطبقة رؤكس مف الثقات، عف لكف دلس ربما ككاف بأخرة، حفظو تغير أنو إال حجة إماـ فقيو
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قصد الشفقة عمى أصحابو كالرفؽ بيـ  معنى الحديث أنو قاؿ اإلماـ النككم: " 
عمـ  بالرحيؿ عف الطائؼ لصعكبة أمره كشدة الكفار الذيف فيو كتقكيتيـ بحصنيـ مع أنو 

أنو سيفتحو بعد ىذا ببل مشقة كما جرل فمما رأل حرص أصحابو عمى المقاـ كالجياد  رجي أك
مف الرفؽ بيـ ففرحكا  فمما أصابتيـ الجراح رجع إلى ما كاف قصده أكالن  ،أقاـ كجد في القتاؿ

أبرؾ كأنفع كأحمد  النبي  مكلعميـ نظركا فعممكا أف رأ ،بذلؾ لما رأكا مف المشقة الظاىرة
تعجبا مف سرعة تغير  كب مف رأييـ فكافقكا عمى الرحيؿ كفرحكا فضحؾ النبي عاقبة كأص

 .(ُ)"رأييـ كاهلل أعمـ
 أىًبى ًرٍمثىةى  عف (ّ)بسنده (ِ)سننوفي  -رحمو اهلل– أبك داكداإلماـ  وأخرجكمنو ما 

 :قىاؿى ألىًبى ثيَـّ ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،اٍنطىمىٍقتي مىعى أىًبى نىٍحكى النًَّبىّْ قاؿ: "  (ْ)البىمىًكمٍّ 
رىبّْ اٍلكىٍعبىةً  إم :قىاؿى  ؟اٍبنيؾى ىىذىا قِّا :قىاؿى  .كى ـى رىسيكؿي المًَّو  :أىٍشيىدي ًبًو. قىاؿى  :قىاؿى  ؟حى  فىتىبىسَّ

                                                                                                                                                                         

الصبلح في مقدمتو عف محمد بف عمار ". أما تغير حفظو: فقد نقؿ ابف دينار ابف عمرك في الناس أثبت
 كتسعيفى  سبعو  سنةى  اختمىطى  عييىٍينىةى  بفى  سفيافى  أفَّ  أشيدي ": أنو قاؿ القطاف سعيد بف المكصمي، أنو سمع يحيى

 كاف إنما منو سمع مف عامة"، لكف قاؿ العبلئي: "شيءى  ال فسماعيوي  ىىذىا كبعدى  السنةً  ىًذهً  ًفي ًمٍنوي  سىًمعى  فمىفٍ 
 مف أحد يتكقؼ كلـ األصبياني عاصـ بف محمد إال السنة ىذه في متأخر منو يسمع كلـ سبع سنة قبؿ

 الستة األئمة شيكخ سائر أف ظني عمى كيغمب"، كقاؿ الذىبي في الميزاف: "بسفياف االحتجاج في العالميف
. ككذلؾ تدليسو ال يضره ألنو ال يدلس  وً فظً حً  ري يُّ ". قمت: كبذلؾ يككف تغى سبع سنة قبؿ منو سمعكا غيرى مؤثرو

البف الصبلح  -إال عف الثقات، كىك مف المرتبة الثانية عند ابف حجر. )انظر: معرفة أنكاع عمـ الحديث
، طبقات ِّّ، تقريب التيذيب: ِْٕ/ّ، ميزاف اإلعتداؿ: ْٔ-ْٓ، المختمطيف لمعبلئي: ْٕٗىػ(: ّْٔ)

 (.ُُٓ-ُُْالمدلسيف: 
 في صحيحو؛ كتاب )المىغىاًزم(، باب )غىٍزكىةً  -أيضان -أخرجو اإلماـ البخارم : تخريج الحديث: ثانيان 

، بنحكه، مف طريؽ عمي بف المديني، عف ابف عيينة، بو. كفي كتاب ُٔٓ/ٓ(: ِّْٓالط اًئًؼ(، الحديث )
ـً باب كتاب )األىدىًب(،  ًحًؾ(، الحديث ) )الت بىسُّ ، بمفظ " فضحؾ "، بدؿ "فتبسـ"، مف ، بنحكهِّ/ٖ: (َٖٔٔكىالض 

 طريؽ عبد اهلل بف محمد المسندم، عف ابف عيينة، بو، كانفرد البخارم بإخراجو عف مسمـ.
 .ُِْ/ُِشرح صحيح مسمـ:  (ُ)
ذي  )الى  بابسنف أبي داكد؛ كتاب )الديات(، ( ِ) ؿي  ييٍؤخى ًريرىةً  الر جي  .ُِٗ/ٓ: (ْْٖٗأىًبيًو(، الحديث ) أىكٍ  أىًخيوً  ًبجى
د ثىنىا( ّ) ، ٍبفي  أىٍحمىدي  قاؿ اإلماـ أبك داكد: حى د ثىنىا ييكنيسى د ثىنىا ،-ًإيىادو  اٍبفى  يىٍعًنى- الم وً  عيبىٍيدي  حى  ًإيىاده ]ابف لىًقٍيطو  حى

،]  .يىٍثًرًبي[  ٍبفي  ًرٍمثىةى ]ًرفىاعىةي  أىًبى عىفٍ  الس ديٍكًسيُّ
( ىك أبك ًرٍمثىةى البمكم، كقيؿ: التيمي، اختمؼ في اسمو فقيؿ: ًرفىاعىةي ٍبفي يىٍثًرًبي، كقيؿ: عمارة ٍبف يثربي، كقيؿ: ْ)

لو صحبة، سكف مصر، كمات بإفريقية، كأمرىـ إذا دفنكه أف يسككا قبره. كحديثو عند أىؿ ك  حبيب ٍبف حياف
 (.ُٖٓٔ/ْمصر. )انظر: االستيعاب: 
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اًحكنا ًمٍف ثىٍبًت  ٍمًؼ أىبً  في (ُ)شبييضى ًمٍف حى . ثيَـّ قىاؿى  يأىًبى كى مىىَّ مىٍيؾى كىالى  :عى ا ًإنَّوي الى يىٍجًنى عى أىمى
مىٍيًو. قىرىأى رىسيكؿي المًَّو  تىٍجًنى عى  .(ِ)"[ُٖفاطر: ] ڇۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉېڇ كى

                                                            

ٍيثي  أىًبي ًفي ميشىابىيىًتي ثيبيكًت  ٍجؿً أى  مف: أىم (ُ) ًمؼً  عىفً  ذىًلؾى  ييٍغًني ًبحى مىعى  اٍلحى م ذىًلؾى  كى عكف المعبكد شرح  .أىًبي ؼى حى
 .َِٕ/ُِألبي الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم:  -سنف أبي داكد

 دراسة الحديث: (ِ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:أكالن: دراسة اإلسناد: 

ًمٍيؿ، عيبىٍيدي  اهلل بف إياد: ىك أىبيكعبيد  ، تكفي سنة ) لىًقٍيطو  بفً  ًإيىادً  بفي  اهللً  الس  ىػ(، كثقو ابف ُٗٔالس ديٍكًسيُّ الكيٍكًفيُّ
"، ك العجمي، كابف شاىيف، كذكره ابف ليس بو بأسمعيف، كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف، كالنسائي، كقاؿ مرة: "

ب بو حباف في الثقات، ككاف ابف المب "، كقاؿ صدكؽ، كقاؿ الذىبي في الكاشؼ: "-كما ذكر أبك داكد–ارؾ ييعجى
ـه  ًبوً  اٍحتىجَّ  قىدً في تاريخ اإلسبلـ: " اًلحي  كىىيكى  ..،.ميٍسًم ًديًث  صى كقاؿ البزار في "، كقاؿ ابف حجر في التيذيب: "اٍلحى

حدىه رالبىزَّا لىيَّنىو صدكؽ،"، كقاؿ في التقريب: "ليس بالقكم :كتاب السنف بؿ "، كقاال في تحرير التقريب: "كى
في تحقيقو لممغني في  -حفظو اهلل–"، ككثقو نكر الديف عتر ثقة،...، كال قيمة لقكؿ البزار تجاه ىؤالء الجيابذة

 الضعفاء لمذىبي.
 قمت: ىك ثقة، كىك مف رجاؿ اإلماـ مسمـ كقد احتج بو.

 ُْٓ/ّ، المعرفة كالتاريخ: ِّّك ِْٕ/ّركاية الدكرم:  -مصادر الترجمة: )تاريخ ابف معيف
، ثقات ابف ُِْ/ٕ، ثقات ابف حباف: َُٖ/ِ، ثقات العجمي: ّّّ/ُ، سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: َُٖك

، ٖٕٔ/ُ، الكاشؼ: ّّْ/َُلمذىبي:  -، تاريخ اإلسبلـ العظيـُِ/ُٗ، تيذيب الكماؿ: ُْٔشاىيف: 
 (.َِْ/ِ، تحرير التقريب: ّْٗتقريب التيذيب:  ،ٔ/ّ، تيذيب التيذيب: ٕٖٓ/ُالمغني في الضعفاء: 

ًة(، باب )ىىؿٍ اإلماـ النسائي في سننو الكبرلأخرجو  ثانيان: تخريج الحديث: ذي  ؛ كتاب )اٍلقىسىامى ده  ييٍؤخى  أىحى
ًريرىةً  ٍيًره(، الحديث ) ًبجى ، بنحكه، ّٕٔ-ّٔٔ/ٔ(: ََٕٕالحديث ) -كفي الصغرل، ِّْ/ٖ(: ْْٕٖغى

ىاركف بف عبد اهلل، عف سفياف بف عيينة، عف عبد الممؾ بف  التبسـ كالضحؾ، مف طريؽ مختصران، كلـ يذكر
 .أبجر، عف إياد بف لقيط، عف أبي رمثة 

، بنحكه، مطكالن بزيادة، مف طريؽ أبي الكليد بف عبد ٕٗٔ/ُُ(: َُٕٗالحديث ) -كأخرجو أحمد في مسنده
كابف . هلل بف إياد بف لقيط، عف أبيو، عف أبي رمثة الممؾ الطيالسي، كعفاف بف مسمـ، كبلىما عف عبيد ا

اصً حباف في صحيحو ٍخبىارً  ًذٍكري  -؛ كتاب )اٍلًجنىايىاًت(، باب )اٍلًقصى (، الحديث اأٍلىًب... ًجنىايىةً  نىٍفيً  عىفٍ  اإلًٍ
، مطكالن بزيادة، كلـ يذكر التبسـ كالضحؾ، مف طريؽ الفضؿ بف الحباب، عف أبي الكليد ّّٕ/ُّ(: ٓٗٗٓ)

 سيكرىةً  كتاب )الت ٍفًسيًر(، باب )تىٍفًسيري ؛ كالحاكـ في مستدركوبف عبد الممؾ الطيالسي، عف عبيد اهلل بف إياد بو. 
ًئكىة(، الحديث )بدك  مً ِْٓ/ِف ترقيـ(: اٍلمىبلى ٍمشىاذ، عف إسماعيؿ ٍبفً  يٍّ ، مف طريؽ عى إسحاؽ، عف أبي  بف حى

، البييقي في سننو الكبرلالكليد بف عبد الممؾ الطيالسي، عف عبيد اهلل بف إياد بو. كمف طريؽ الحاكـ أخرجو 
دٍّ  كتاب )األىٍشًربىةً  ًليٍّ  ًفٍيًو(، باب )أىٍخذً  كىالحى (، الحديث )بدكف ترقيـ(:  اٍلكى ًليٍّ كه كفيو زيادة، مف ، بنحّْٓ/ًٖباٍلكى

ًميٍّ طريؽ الحاكـ، عف  ٍمشىاذ، عف إسماعيؿ ٍبفً  عى إسحاؽ، عف أبي الكليد بف عبد الممؾ الطيالسي، عف  بف حى
 عبيد اهلل بف إياد بو.
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 :اإلعجاب: ثانيان 
مىمىةى بف األىٍككىع عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل– مسمـأخرج اإلماـ كمنو ما   سى

(ّ) 
قاؿ: ": فيوك  يـك الحديبية، يحكي فيو قصة مبايعتو لمنبي  الذم الطكيؿ الحديث في 

ؿى النَّاس، ثيَـّ بىايىعى،  ثيَـّ ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل  : فىبىايىٍعتيوي أىكَّ رىًة، قىاؿى انىا ًلٍمبىٍيعىًة ًفي أىٍصًؿ الشَّجى دىعى
سىطو ًمفى النَّاًس، قىاؿ: بىاًيٍع يىا  تَّى ًإذىا كىافى ًفي كى بىايىعى، حى : قىٍد بىايىٍعتيؾى يىا رىسيكؿى كى : قيٍمتي مىمىةي قىاؿى سى
رىآًني رىسيكؿي اهلًل  : كى ا، قىاؿى : كىأىٍيضن ًؿ النَّاًس، قىاؿى حه -عىًزالن  اهلًل ًفي أىكَّ ، -يىٍعًني لىٍيسى مىعىوي ًسالى

: فىأىٍعطىاًني رىسيكؿي اهلًل  فىةن  قىاؿى جى تَّى ًإذىا كىافى ًفي آًخًر النَّاًس، (ْ)-أىٍك دىرىقىةن -حى ، ثيَـّ بىايىعى، حى
ًفي أىٍكسىطً  ًؿ النَّاًس، كى : قىٍد بىايىٍعتيؾى يىا رىسيكؿى اهلًل ًفي أىكَّ : قيٍمتي مىمىةي؟ قىاؿى : أىالى تيبىاًيعيًني يىا سى  قىاؿى

: فىبىايىٍعتيوي الثَّاًلثىةى، ثيَـّ قىاؿى  ا، قىاؿى : كىأىٍيضن فىتيؾى  النَّاًس، قىاؿى جى مىمىةي، أىٍيفى حى  -أىٍك دىرىقىتيؾى  -ًلي: يىا سى
: فى  ، فىأىٍعطىٍيتيوي ًإيَّاىىا، قىاؿى اًمره عىًزالن : يىا رىسيكؿى اهلًل، لىًقيىًني عىمّْي عى : قيٍمتي ؟ قىاؿى ًحؾى الًَّتي أىٍعطىٍيتيؾى ضى

:رىسيكؿي اهلًل  قىاؿى : الم ، كى ؿي َـّ أىٍبًغًنيًإنَّؾى كىالًَّذم قىاؿى اأٍلىكَّ بُّ ًإلىيَّ ًمٍف نىٍفًسي (ٓ)يي ًبيبنا ىيكى أىحى  ،حى
..."(ٔ). 

                                                                                                                                                                         

الحديث سنده صحيح، كصح ح إسناده الحاكـ ككافقو الذىبي )المستدرؾ مع ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
(، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تحقيقو ٖٔ/ّاأللباني )صحيح سنف أبي دكد:  (، كصح حوِْٓ/ِالتمخيص: 
 (.َٖٔ/ُُ" )المسند: إسناده صحيح عمى شرط مسمـلممسند: "

دو  ًذم كىالسٍّيىر(، باب )غىٍزكىةً  صحيح مسمـ؛ كتاب )اٍلًجيىادً ( ُ) ٍيًرىىا(، الحديث ) قىرى  ُُْْ-ُّّْ/ّ(: َُٕٖكىغى
د ثىنىاقاؿ اإلماـ مسمـ: ( ِ) د ثىنىا شىٍيبىةى، أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى ـي  حى ، ٍبفي  ىىاًش د ثىنىا ح اٍلقىاًسـً اؽي  كحى ، ٍبفي  ًإٍسحى ـى نىا ًإٍبرىاًىي  أىٍخبىرى

اًمرو  أىبيك ا اٍلعىقىًدمُّ ]عبد الممؾ بف عمرك[، عى ىيمى ، ٍبفً  ًعٍكًرمىةى  عىفٍ  ًكبلى د ثىنىا ح عىم ارو ٍبدي  كحى ٍبدً  ٍبفي  اهللً  عى  الر ٍحمىفً  عى
، ًديثيوي  كىىىذىا الد اًرًميُّ نىا حى ًميٍّ  أىبيك أىٍخبىرى نىًفيُّ  عى ٍبدً  ٍبفي  اهللً  عيبىٍيدي  اٍلحى ًجيًد، عى د ثىنىا اٍلمى ، اٍبفي  كىىيكى  ًعٍكًرمىةي  حى د ثىًني عىم ارو  حى

مىمىةى، ٍبفي  ًإيىاسي  د ثىًني سى  [.أىًبي ]سممة بف األككع  حى
ٍمًرك ٍبًف اأٍلىٍككىعىك (ّ) مىمىةي ٍبفي عى ، أىبيك ًإيىاس، سى في أسفاره حاديا،  كاف يرتجز بيف يدم النبي ، أبك ميٍسًمـو

ىػ(. )انظر: معرفة الصحابة: ْٕ، تكفي سنة )، استنقذ لقاح رسكؿ اهلل كبايعو يـك الحديبية، ككاف راميان 
ّ/ُّّٗ.) 
 (.ُٕٓ/ُِىما شبييتاف بالترس. )شرح مسمـ لمنككم:  (ْ)
 (.ُٕٔ/ُِ. )المصدر السابؽ: أىٍعًطًنيأم:  (ٓ)
 دراسة الحديث:( ٔ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
اًمٌي،  بف . عكرمة بف عمار: ىك أبك عمار، ًعٍكًرمىةي ُ (، ْٕسبقت دراستو ص )عىم ار بف عيقبىة الًعٍجًمٌي اليىمى

 مف الثالثة المرتبة مف- كخبلصة حالو: أنو ثقة، لكف حديثو عف يحيى بف أبي كثير فيو اضطراب، كربما دلس
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إعجابان بفعمو حيف آثر عمو عامر الذم رآه  بف األككع سممةل النبي  تبسـ ككاف 
 .ليس معو سبلح فأعطاه الترس الذم أخذه مف رسكؿ اهلل  أعزالن 

 :المالطفة كالممازحة: ثالثان 
اًئشىةى كمنو ما أخرجو ابف حباف عف   عى ": قىالىتٍ   عى  ذىاتى   المَّوً  رىسيكؿي  ًإلىيَّ  رىجى

ا أىًجدي  كىأىنىا ًباٍلبىًقيًع، ًجنىازىةو  ًمفٍ  يىٍكـو  دىاعن  يىا أىنىا بىؿٍ ": قىاؿى  رىٍأسىاهي، كىا: أىقيكؿي  كىأىنىا رىٍأًسي، ًفي صي
اًئشىةي، ا: قىاؿى  ثيَـّ  رىٍأسىاهي، كىا عى مى رَّؾً  كى ٍمتيًؾ، قىٍبًمي، ًمتّْ  لىكٍ  ضى كىفٍَّنتيًؾ، فىغىسَّ مٍَّيتي  كى صى مىٍيًؾ، كى  ثيَـّ  عى

                                                                                                                                                                         

مىمىة كليس عف ابف أبي كثير، كأما  بف قمت: كركايتو ىنا عف ًإيىاس. -(ِْ: )طبقات المدلسيفالمدلسيف مراتب سى
 بالتحديث.تدليسو فبل يضر ألنو قد صر ح 

ىػ(، كثقو العجمي، كالدارقطني، كابف قانع، َِٗ. أبك عمي، عبيد اهلل بف عبد المجيد الحنفي، تكفي سنة )ِ
صالح ليس بو "، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "ليس بو بأسكالذىبي، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ ابف معيف: "

"، قمت: يقصد تضعيؼ ضعفو معيف بف يحيى أف يثبت صدكؽ، لـ"، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "بأس
 بشيء، كىك كىـ مف العقيمي، كالصكاب أنو قاؿ: " ليس قاؿ أنو معيف ابف العقيمي كركايتو عف الدارمي عف

"، كىك صدكؽ"، كما في تاريخ الدارمي، كالجرح كالتعديؿ، كقد أثر ذلؾ في حكـ ابف حجر فقاؿ: " ليس بو بأس
 .-كاهلل أعمـ–ثقة 

 ثقة.قمت: ىك 
، تاريخ الدارمي عف ابف معيف: ُُِ/ِ، ثقات العجمي: ّٕٖ/ّمصادر الترجمة: )ضعفاء العقيمي: 

، اإلكماؿ لمغمطام: ّٖٔ/ُ، الكاشؼ لمذىبي: َْْ/ٖ، الثقات البف حباف: ِّْ/ٓ، الجرح كالتعديؿ: ُٖٕ
 (.ِّٓ، تقريب التيذيب: َِ/ّ، تيذيب التيذيب ْٖ/ٗ

، كأخرج مسمـ أجزاء مسمـ بإخراج ىذا الحديث الذم فيو ضحكو  انفرد ثانيان: تخريج الحديث:
اًئؿً  ابىة  مف الحديث في صحيحو؛ في كتاب )فىضى حى اًئؿً  (، باب )ًمفٍ الص  ًميٍّ  فىضى (، طىاًلبو  أىًبي ٍبفً  عى

دو  ًذم كىالسٍّيىر(، باب )غىٍزكىةً  ، كفي كتاب )اٍلًجيىادً ُِٕٖ/ْ(: ٖٗالحديث ) ٍيًرىىا(، الحديث ) قىرى (: َُٖٔكىغى
ٍيبىر(، الحديث ) ، كفي باب )غىٍزكىةً ُِّْ/ّ ، مف طريؽ يزيد بف أبي عبيد، عف سممة بف ُِْٕ/ّ(: َُِٖخى

، مف طريؽ عبد الرحمف بف عبد اهلل عف سممة بف األككع ُِْٗ/ّ( مكرر: َُِٖ، كالحديث )األككع 
نىاًقًب ، كأخرج البخارم أيضان أجزاء منو في صحيحو؛  ًميٍّ  في كتاب )المناقب(، باب )مى طىاًلب(،  أىًبي ٍبفً  عى

، كفي كتاب َُّ/ٓ(: ُْْٗ، كفي كتاب )المغازم(، باب )غزكة ذم قرد( الحديث )ُٖ/ٓ(: َُّٕالحديث )
ا )اٍلًجيىادً  ي عبيد، ، مف طريؽ يزيد بف أبّٓ/ْ(: ِٕٓٗ(، الحديث )الن ًبي  ًلكىاءً  ًفي ًقيؿى  كىالسٍّيىر(، باب )مى

ٍكًتًو(، الحديث ) ًبأىٍعمىى فىنىادىل العىديك   رىأىل ، بنفس إسناد مسمـ، كفي باب )مىفٍ عف سممة   ،ٔٔ/ْ(: َُّْصى
 .. كليس فييا كميا ذكر ضحكو كفي كتاب )الديات(، مف طريؽ يزيد بف أبي عبيد، عف سممة 
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ٍعتى  قىدٍ  ذىًلؾى  فىعىٍمتى  لىكٍ  أىفٍ  ًبؾى  لىكىأىنّْي :قيٍمتي  دىفىٍنتيًؾ؟، ، ًببىٍعضً  ًفيوً  فىأىٍعرىٍستى  بىٍيًتي، ًإلىى رىجى  ًنسىاًئؾى
ـى  ًعوً  ًفي بيًدئى  ثيَـّ  ، المَّوً  رىسيكؿي  فىتىبىسَّ جى  .(ُ)"ًفيوً  مىاتى  الًَّذم كى

زكجتو كتبسـ ليا مبلطفان إياىا رغـ كجعو الشديد، كقد كاف ذلؾ  فقد مازح النبي  
، فصمى اهلل عميو كعمى آلو الطيبيف في بداية مرضو الذم مات فيو كانتقؿ إلى رحمة ربو 

 كسمـ تسميمان كثيران.

 :الفرح كالسركر: رابعان 
رحمو –اإلماـ البخارم  وأخرجالفرح كالسركر، كمف ذلؾ ما  مف أسباب تبسمو  

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عف (ّ)بسنده (ِ)في صحيحو -اهلل ًع ،  مى جى ـٍ ًفي كى مّْي لىيي أىفَّ أىبىا بىٍكرو كىافى ييصى
الىًة، فىكىشىؼى النًَّبيُّ  النًَّبيّْ  فيكؼه ًفي الصَّ ـٍ صي تَّى ًإذىا كىافى يىٍكـي ااًلٍثنىٍيًف كىىي فّْيى ًفيًو، حى الًَّذم تيكي
ٍمنىا  ، فىيىمى ؾي ـى يىٍضحى ، ثيَـّ تىبىسَّ رىقىةي ميٍصحىؼو ٍجيىوي كى ـه كىأىفَّ كى ٍجرىًة يىٍنظيري ًإلىٍينىا كىىيكى قىاًئ  ًسٍترى الحي
ٍؤيىًة النًَّبيّْ أىٍف نىٍفتىتً  ظىفَّ أىفَّ فى ًمفى الفىرىًح ًبري ، كى ًقبىٍيًو ًليىًصؿى الصَّؼَّ مىى عى ، فىنىكىصى أىبيك بىٍكرو عى
الىًة فىأىشىارى ًإلىٍينىا النًَّبيُّ  النًَّبيَّ  اًرجه ًإلىى الصَّ فّْيى  خى ى السٍّْترى فىتيكي ـٍ كىأىٍرخى الىتىكي أىٍف أىًتمُّكا صى
 .(ْ)"وً ًمٍف يىٍكمً 

                                                            

، ُٓٓ/ُْ: (ٖٔٓٔ(، الحديث ) الن ًبي مىرىضً ) بابأخرجو ابف حباف في صحيحو؛ كتاب )التاريخ(،  (ُ)
 .، كىك حديثه حسف اإلسناد(ْٗكالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )

ؽُّ  كىالفىٍضؿً  الًعٍمـً  )أىٍىؿي  بابه صحيح البخارم؛ كتاب )األىذىاًف(، ( ِ) ًة(، الحديث ) أىحى امى -ُّٔ/ُ: (ًَٖٔباإًلمى
ُّٕ. 

د ثىنىا( ّ) اًف ]الحكـ بف نافع[، أىبيك قاؿ اإلماـ البخارم: حى نىا: قىاؿى  اليىمى الزٍُّىًرمٍّ  عىفً  شيعىٍيبه ]بف أبي حمزة[، أىٍخبىرى
ًني: قىاؿى  ]محمد بف مسمـ[، اًلؾو  ٍبفي  أىنىسي  أىٍخبىرى  .مى

 الحديث: دراسة( ْ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 

عى  الص بلىة(، باب )مىفٍ  ًفي العىمىؿً  أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ )أىٍبكىابي  ثانيان: تخريج الحديث:  القىٍيقىرىل رىجى
بلىًتًو...(، الحديث ) ًفي ، بنحكه، مف طريؽ بشر بف محمد، عف عبد اهلل بف المبارؾ، عف ّٔ/ِ(: َُِٓصى

 .يكنس بف يزيد
فىاًتًو(، الحديث )كى   الن ًبيٍّ  كفي كتاب )المىغىاًزم(، باب )مىرىضً  ، بنحكه، مف طريؽ سعيد بف ُِ/ٔ(: ْْْٖكى

، بنحكه، كفيو ُُٓ/ُ(: ًْٕٓبًو...(، الحديث ) يىٍنًزؿي  أًلىٍمرو  يىٍمتىًفتي  عفير. كفي كتاب )األىذىاًف(، باب )ىىؿٍ 
 .عقيؿ بف خالداختصار، مف طريؽ يحيى بف بكير، كبلىما عف الميث بف سعد، عف 

ؼً كأخرجو مسمـ في  ًة(، باب )اٍسًتٍخبلى بلى اـً  صحيحو؛ كتاب )الص  مى ...(، الحديث ) لىوي  عىرىضى  ًإذىا اإلًٍ (: ُْٗعيٍذره
، بنحكه، مف طريؽ عمرك الناقد، كحسف الحمكاني، كعبد بف حميد، ثبلثتيـ عف يعقكب بف إبراىيـ، عف ُّٓ/ُ
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ـٍ  سىبىبي تىبىسًُّمًو قاؿ النككم: " اًمًي مى ـٍ إلً ًة كىاتّْبىاًعًي الى مىى الصَّ ـٍ عى اًعًي وي ًبمىا رىأىل ًمًف اٍجًتمى فىرىحي
اًع قيميكًبًيـٍ  ـٍ كىاٍجًتمى ًتًي ـٍ شىًريعىتىوي كىاتّْفىاًؽ كىًممى ًتًي قىامى اً  ٍجييوي  ،كى ًليىذىا اٍستىنىارى كى  .(ُ)"كى

اًلؾو عف  (ّ)بسنده (ِ)في صحيحو -رحمو اهلل– مسمـاإلماـ  وأخرجكمنو ما  :  أىنىًس بًف مى قىاؿى
ا  (ْ)ذىاتى يىٍكـو بىٍيفى أىٍظييًرنىا ًإٍذ أىٍغفىى ًإٍغفىاءىةن  بىٍينىا رىسيكؿي اهلًل " ا، فىقيٍمنىا: مى ثيَـّ رىفىعى رىٍأسىوي ميتىبىسّْمن

كىؾى يىا رىسيكؿى اهللً  مىيَّ آًنف أىٍضحى : أيٍنًزلىٍت عى ڎ ڇٱ ٻ ٻفىقىرىأى:  .سيكرىةه ( ٓ)ان قىاؿى

ثيَـّ  [.ّ–ُالككثر: ] ڇگ ک   ک  ک  ک ڑ ژ  ژ  ڑ ڈ ڎ  ڈ
؟ فىقيٍمنىا ا اٍلكىٍكثىري كفى مى : أىتىٍدري ـي  :قىاؿى رىسيكليوي أىٍعمى : اهللي كى بّْي ، قىاؿى ٍيره  فىًإنَّوي نىٍيره كىعىدىًنيًو رى مىٍيًو خى  عى

، فىييٍختىمىجي  كـً ًة، آًنيىتيوي عىدىدي النُّجي مىٍيًو أيمًَّتي يىٍكـى اٍلًقيىامى ٍكضه تىًردي عى ، ىيكى حى كىًثيره
(ٔ)  ، ـٍ اٍلعىٍبدي ًمٍنيي

، ًإنَّوي ًمٍف أيمًَّتي : رىبّْ ا أىٍحدىثىٍت بىٍعدىؾى  ،فىأىقيكؿي ا تىٍدًرم مى : مى  .(ٕ)"فىيىقيكؿي

                                                                                                                                                                         

ح( عف الزىرم، عف أنس بف مالؾ . ثبلثتيـ )يكنس، كعيقيؿ، كصالصالح بف كيسافإبراىيـ بف سعد، عف 
. 

 .ابف عيينةكمف طريؽ عمرك الناقد، كزىير بف حرب، كبلىما عف 
. كبلىما معمر بف راشدكمف طريؽ محمد بف رافع، كعبد بف حميد، كبلىما عف عبد الرزاؽ الصنعاني، عف 

 .)ابف عيينة، كمعمر( عف أنس 
 .ُِْ/ْ شرح صحيح مسمـ:( ُ)
اًؿ(، الحديث ) مىعى  النٍّسىاءً  )غىٍزكىةً  بابه كىالسٍّيىًر(،  )اٍلًجيىادً صحيح مسمـ؛ كتاب ( ِ)  .ُِْْ/ّ: (ََْالرٍّجى
، عىٍف أى قاؿ اإلماـ مسمـ: ( ّ) نىا اٍلميٍختىاري ٍبفي فيٍمفيؿو ، أىٍخبىرى ًميُّ ٍبفي ميٍسًيرو د ثىنىا عى ، حى ٍجرو الس ٍعًدمُّ ًميُّ ٍبفي حي د ثىنىا عى نىًس حى

اًلؾو  د ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى  ٍبًف مى ، عىًف  ،-كىالم ٍفظي لىوي -، ]عبد اهلل بف محمد[ ، ح كىحى ًميُّ ٍبفي ميٍسًيرو د ثىنىا عى حى
 .]ابف مالؾ[  ، عىٍف أىنىسو [فيٍمفيؿ]ابف  اٍلميٍختىارً 

ى كاف التي الحالة كىذه العيف، نـك كىي ًسنىةه، أخذتو: أم (ْ) : . )المفيـ لمقرطبيغالبان  فييا إليو ييكحى
ِ/ِّ). 
 .(ُُّ/ْ: . )شرح مسمـ لمنككمقريبان  أم (ٓ)
 .. )المصدر السابؽ نفسو(كيقتطع ينتزع أم (ٔ)
 الحديث: دراسة( ٕ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
كابف معيف، كأبك  "،ال أعمـ بو بأسا ال أعمـ إال خيراكقاؿ مرةن: "الكيكًفٌي، كثقو اإلماـ أحمد،  اٍلميٍختىاري ٍبفي فيٍمفيؿً 

حاتـ، كابف عمار المكصمي، كالنسائي، كيعقكب بف سفياف، كالعجمي، كابف شاىيف، كالذىبي في الكاشؼ، كذكره 
 الحديث، صالح": زارالب كقاؿ"، شىٍيخه كيكًفيٌ "، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "ييٍخًطئي كىًثيران ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "

كتكمـ فيو السميماني فعده في ركاة المناكير عف أنس مع "، ليس بو بأس"، كقاؿ أبك داكد: "حديثو احتممكا كقد
 ".بؿ ثقة"، كقاال في تحرير التقريب: "صدكؽ لو أكىاـكقاؿ الحافظ في التقريب: "، إباف بف أبي عياش كغيره



ٕٖ 

فرحان بنزكؿ سكرة الككثر المشتممة عمى العطاء العظيـ مف اهلل  فقد تبسـ النبي  
بأنو نيره في الجنة عميو خيره كثير،  العظيـ ليذا النبي الكريـ كىك الككثر، كقد فسره النبي 

 كلو حكضه فيو آنيةه كثيرة جدان، نسأؿ اهلل تعالى أف يجعمنا مف الكارديف عمى حكض نبينا 
 شريفة شربةن ال نظمأ بعدىا أبدان. آميف.كالشاربيف منو كبيده ال

 :الغضب: خامسان 
حتى في حالة الغضب، فمع شدة عتابو  فمـ تغب االبتسامة عنو كجيو الشريؼ 

 في -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجلمذيف تخمفكا عف غزكة تبكؾ إال أنو تبسـ، كذلؾ ما 
اًلؾو  ٍبفً  كىٍعًب  عف (ِ)بسنده (ُ)صحيحو دٍّثي  ، مى م ؼى  ًحيفى  ييحى ، غزكة عىفٍ  تىخى  :كىٍعبه  قىاؿى  تىبيكؾى

مَّؼٍ  لىـٍ " ٍزكىةو  ًفي  المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  أىتىخى ٍزكىةً  ًفي ًإالَّ  غىزىاىىا غى  المَّوً  رىسيكؿي  كىأىٍصبىحى ،...، تىبيكؾى  غى
كىافى  قىاًدمنا،  ـى  ًإذىا كى ، ًمفٍ  قىًد مىسى  ثيَـّ  رىٍكعىتىٍيًف، ًفيوً  فىيىٍركىعي  ًباٍلمىٍسًجًد، بىدىأى  سىفىرو  فىمىمَّا ًلمنَّاًس، جى

اءىهي  ذىًلؾى  فىعىؿى  ، جى مَّفيكفى كفى  فىطىًفقيكا الميخى يىٍحًمفيكفى  ًإلىٍيوً  يىٍعتىًذري كىانيكا لىوي، كى اًنيفى  ًبٍضعىةن  كى ثىمى ، كى  رىجيالن
ـٍ  فىقىًبؿى  ،  المَّوً  رىسيكؿي  ًمٍنيي ـٍ ـٍ  عىالىًنيىتىيي بىايىعىيي ، كىاٍستىٍغفىرى  كى ـٍ كىؿى  لىيي كى  فىًجٍئتيوي  المًَّو، ًإلىى سىرىاًئرىىيـٍ  كى
مٍَّمتي  فىمىمَّا مىٍيوً  سى ـى  عى ـى  تىبىسَّ ًب، تىبىسُّ تَّى أىٍمًشي فىًجٍئتي  تىعىاؿى : قىاؿى  ثيَـّ  الميٍغضى مىٍستي  حى  يىدىٍيًو، بىٍيفى  جى
ا: ًلي فىقىاؿى  ، مى مَّفىؾى  .(ّ)"...بىمىى: فىقيٍمتي . ظىٍيرىؾى  اٍبتىٍعتى  قىدٍ  تىكيفٍ  أىلىـٍ  خى

                                                                                                                                                                         

كما قاؿ مصنفا تحرير –قمت: ىك ثقة، كأما تجريح السميماني لو فقد تفرد بو أماـ تكثيؽ الجميكر لو 
 كىك جرح غير ميفىس ر، فبل يؤثر. -التقريب

مف سؤاالت أبي بكر بف األثـر أبا عبد اهلل أحمد ، َْٓ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ: مصادر الترجمة: )
، سؤاالت اآلجرم ألبي َُّ/ٖ، الجرح كالتعديؿ: ِٓلجرح كالتعديؿ: مطبكع ضمف ثبلث رسائؿ في ا-بف حنبؿ
، تاريخ أسماء ِْٗ/ٓ، ثقات ابف حباف: ُُٓ/ّ،المعرفة كالتاريخ: ِٕٔ/ِ، ثقات العجمي: َِّ/ُداكد: 

، الكاشؼ ُِّ/ِٕ، تيذيب الكماؿ: ُُْ/ٕٓالبف عساكر:  -، تاريخ دمشؽِِٗالثقات البف شاىيف: 
تقريب التيذيب:  ،ّٗ/ْتيذيب التيذيب:  ،َُٔ/ُُلميغيٍمطىام:  -ؿ تيذيب الكماؿ، إكماِْٖ/ِلمذىبي: 

 (.ّٓٓ/ّ، تحرير التقريب: َْٗ
 انفرد مسمـ بإخراجو عف البخارم. ثانيان: تخريج الحديث:

ًديًث باب صحيح البخارم؛ كتاب )المىغىاًزم(، ( ُ) ...(، الحديث ) ٍبفً  كىٍعًب  )حى اًلؾو  .ٕ-ّ/ٔ: (ُْْٖمى
د ثىنىا( ِ) ، ٍبفي  يىٍحيىى قاؿ اإلماـ البخارم: حى د ثىنىا بيكىٍيرو  اٍبفً  عىفً  عيقىٍيؿو ]ابف خالد[، عىفٍ  الم ٍيثي ]ابف سعد[، حى

]محمد بف مسمـ[، ٍبدً  عىفٍ  ًشيىابو ٍبدً  ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى ، ٍبفً  كىٍعًب  ٍبفً  الم وً  عى اًلؾو ٍبدى  أىف   مى اًلؾو  ٍبفً  كىٍعًب  ٍبفى  الم وً  عى - مى
كىافى  اًلؾو  ٍبفى  كىٍعبى  سىًمٍعتي : قىاؿى  -عىًميى  ًحيفى  بىًنيوً  ًمفٍ  كىٍعبو  قىاًئدى  كى ...، كذكر الحديث. مى دٍّثي  ييحى

 الحديث: دراسة( ّ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 



ٕٗ 

ـى كقكلو: " ـى  تىبىسَّ بً  تىبىسُّ  ألنو كجيو، عمى بادية الغضب آثار كلكف لي تبسـ" أم الميٍغضى
 .(ُ)يكره بما إنسانان  يقابؿ ال 

 :المداراة، كاتقاء الشركر: سادسان 
فقد تككف البسمة غير حقيقية، كيككف الغرض منيا مداراة الناس التقاء شركرىـ، فقد  

اًئشىةى عف  (ّ)بسنده (ِ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم   اٍستىٍأذىفى  رىجيبلن  أىف  "  عى
مىى ك ًبٍئسى : قىاؿى  رىآهي  فىمىم ا ، الن ًبيٍّ  عى ًبٍئسى  العىًشيرىًة، أىخي العىًشيرىةً  اٍبفي  كى

مىسى  فىمىم ا ،(ْ)  الن ًبيُّ  تىطىم ؽى  جى
اًئشىةي  لىوي  قىالىتٍ  الر جيؿي  اٍنطىمىؽى  فىمىم ا ًإلىٍيًو، كىاٍنبىسىطى  كىٍجًيوً  ًفي   رىأىٍيتى  ًحيفى  الم ًو، رىسيكؿى  يىا: عى
كىذىا، كىذىا لىوي  قيٍمتى  الر جيؿى  اًئشىةي، يىا:  الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًإلىٍيًو؟ كىاٍنبىسىٍطتى  كىٍجًيوً  ًفي تىطىم ٍقتى  ثيـ   كى  عى

                                                                                                                                                                         

أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو مقطعان مختصران في عدة مكاضع، كىي:  ثانيان: تخريج الحديث:
ايىا(، باب )ًإذىا د ؽى، كتاب )الكىصى اًلًو...(، الحديث ) بىٍعضى  أىٍكقىؼى  أىكٍ  تىصى كىالسٍّيىر(،  ، ككتاب )الًجيىادً ٕ/ْ(:ِٕٕٓمى

ٍزكىةن  أىرىادى  باب )مىفٍ  نىاًقًب(، باب )ًصفىةً ْٖ/ْ(:ًِْٕٗبغىٍيًرىىا...(، الحديث ) فىكىر ل غى (، الن ًبٌي  ، ككتاب )المى
فيكدً ُٖٗ/ْ(:ّٔٓٓالحديث ) ارً  ، كباب )كي ، ككتاب ْٓ/ٓ(:ّٖٖٗ(، الحديث )الن ًبيٍّ  ًإلىى األىٍنصى

ةً  : القيٍرآًف(، باب )قىٍكًلوً  ، ككتاب )تىٍفًسيرً ِٕ/ٓ(:ُّٓٗبىٍدر...(، الحديث ) غىٍزكىةً  )المىغىاًزم(، باب )ًقص 
 أىيُّيىا ، كباب )يىأٖ/ٔ(:ّْٕٔ(، الحديث )[ٓٗالتكبة: ] ڇڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  ڇ

نيكا ال ًذيفى  مٍّـٍ  لىـٍ  ، ككتاب )ااًلٍسًتٍئذىاًف(، باب )مىفٍ ُٕ/ٔ(:ْٖٕٔالم وى...(، الحديث ) ات قيكا آمى مىى ييسى  اٍقتىرىؼى  مىفً  عى
(، باب )ىىؿٍ ، ككتاب ٕٓ/ٖ(:ِٓٓٔذىٍنبنا...(، الحديث ) اـً  )األىٍحكىاـً الميٍجًرًميف...(، الحديث  يىٍمنىعى  أىفٍ  ًلئٍلًمى

، مف طريؽ يحيى بف بكير بنفس اإلسناد، كأخرجو في الجياد، كالتفسير، كاأليماف كالنذكر، مف ِٖ/ٗ(:ِِٕٓ)
 طرؽو، كميا عف ابف شياب، بو.

-َُِِ/ُ(: ِٕٗٔكىٍعًب...(، الحديث ) تىٍكبىةً  ًديًث كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب )الت ٍكبىًة(، باب )حى 
 ، بنحكه، مف يكنس بف يزيد األيمي، عف ابف شياب بو.ُِِٖ

ةً  بلى قىٍصًرىىا(، باب )اٍسًتٍحبىاًب  اٍلميسىاًفًريفى  كأخرج جزءان منو في كتاب )صى ٍكعىتىٍيفً  كى ٍسًجًد...(، الحديث  ًفي الر  اٍلمى
 يؽ عبد الممؾ بف جريج، عف ابف شياب بو.، مختصران، مف طر ْٔٗ/ُ(: ُٕٔ)
 .َُ/ٓلحمزة محمد قاسـ:  -منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم( ُ)
شان  كىالى  فىاًحشنا  الن ًبيُّ  يىكيفً  لىـٍ )باب (، األىدىًب صحيح البخارم؛ كتاب ) (ِ) : (َِّٔ(، الحديث )ميتىفىحٍّ
ٖ/ُّ. 
د ثىنىاقاؿ اإلماـ البخارم: ( ّ) ك حى ٍمري د ثىنىا ًعيسىى، ٍبفي  عى م دي  حى ، ٍبفي  ميحى د ثىنىا سىكىاءو ٍكحي  حى ، ٍبفي  رى م دً  عىفٍ  القىاًسـً  ٍبفً  ميحى

اًئشىةى  عىفٍ  ،]ابف الزبير بف العكاـ[ عيٍركىةى  عىفٍ  الميٍنكىًدًر،  . عى
. )انظر: الككاكب منيـ لرجؿ العرب أخا يا كقكلؾ كىك ىذه العشيرة أم القبيمة، مف الرجؿ ىذا بئس أم (ْ)

 (.ُِٖ/ُِالدرارم: 



َٖ 

ًيٍدًتًني مىتىى اشنا، عى ٍنًزلىةن  الم وً  ًعٍندى  الن اسً  شىر   ًإف   فىح  كىوي  مىفٍ  الًقيىامىةً  يىٍكـى  مى كقد  .(ُ)"شىرٍّهً  اتٍّقىاءى  الن اسي  تىرى
لـ " قاؿ لو بئس أخك العشيرة؟ فيقكؿ الكرماني:ما بعد مف الرسكؿ كيؼ كاف ىذا الفعؿيقكؿ قائؿ 

لو كألمثالو عمى  فان إنما أالف لو القكؿ تألُّ  ،يمدحو كال أثنى عميو في كجيو فبل مخالفة بينيما
 .(ِ)"اإلسبلـ
بطبلقة الكجو كاالنبساط ليذا الرجؿ مداراة لو كتأليفان لقمبو مع  كقد اكتفى النبي  

ف أسمـ يكف كلـعممو بجفائو كسكء طبعو، كىذا الرجؿ ىك عييىٍينىةي بف ًحٍصف الفىزىاًرٌم،   أظير كا 
 ارتد ألنو النبكة أعبلـ مف الكبلـ كىذا، الناس ليعرفو حالو يبيف أف  النبي فأراد ،إسبلمو
 .(ّ) بكر أبي إلى أسيران  بو جيءك   بعده

                                                            

 الحديث: دراسة( ُ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 

ٍنبى  بفً  سىكىاءً  بفي  دي م  حى مي ، الخط اب أبك محمد بف سكاء: ىك ، تكفي سنة المكفكؼ ،البىٍصرمُّ  ،الس ديكسيُّ  رو عى
"، كقاؿ الذىبي كاف يزيد بف زريع يقكؿ: عميكـ بوالثقات، كابف شاىيف كقاؿ: "ىػ(، ذكره ابف حباف في ُٕٖ)

"، كاف يغمك في القدر كىك صدكؽ"، كنقؿ ابف حجر عف األزدم قكلو: "أحد الثقات المعركفيففي الميزاف: "
 كسئؿ عف محمد"، اؼ أقدـ سماعان فَّ اؼ، إال أف الخى فَّ ىك عند أصحاب الحديث أحمى مف الخى كقاؿ اإلماـ أحمد: "

بف معيف سئؿ ا "، كذكر ابف حجر في التيذيب أفما أقربيما: "بف سكاء كركح في سعيد بف أبي عركبة، فقاؿ
"، كقاؿ ابف حجر في ككاف في الذكاء يشبو بقتادة ،ىك كخالد بف القاسـ: "بف أبي عركبة فقاؿاعنو في 
ؿ ثقة، فقد ركل عنو جمع مف الثقات، كجعمو ب"، كقاال في تحرير التقريب: "صدكؽ، رمي بالقدرالتقريب: "

"، كذا قاال، كالصكاب أف اإلماـ أحمد لـ يجعمو بمنزلة ابف أبي عركبة، أحمد في منزلة سعيد بف أبي عركبة...
 .-كما تقدـ كاهلل أعمـ-" ما أقربيمابؿ سئؿ عنو كعف ركح بف عبادة في ابف أبي عركبة فقاؿ: "

 قمت: ىك ثقة.
، ثقات ابف شاىيف: ِْ/ٗ، ثقات ابف حباف:ِْٕك ّٔٓ/ِ)العمؿ كمعرفة الرجاؿ: مصادر الترجمة: 

 (ِْٓ/ّ، تحرير التقريب: ِْٓ، تقريب التيذيب: ّٖٓ/ّ، تيذيب التيذيب: ُُٖ/ٔ، ميزاف االعتداؿ: ُُِ
ا(، باب )األىدىًب أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ في كتاب ) ثانيان: تخريج الحديث:  ًمفى  يىجيكزي  مى

يىًب  الفىسىادً  أىٍىؿً  اٍغًتيىاًب  ، مف طريؽ صدقة بف الفضؿ، عف ابف عيينة، عف ُٕ/ٖ(: َْٓٔ(، الحديث )كىالرٍّ
بف سعيد، عف  ة، مف طريؽ قتيبُّ/ٖ(: ُُّٔ. كالحديث )محمد بف المنكدر، عف عركة، عف عائشة 

 طمؽ في كجيو".ابف عيينة، بو. كبلىما بنحكه مختصران، كبمفظ "أالف لو الكبلـ" بدؿ "ت
مىةً  اٍلًبرٍّ كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب ) (: ُِٗٓ(، الحديث )فيٍحشيوي  ييت قىى مىفٍ  ميدىارىاةً (، باب )كىاآٍلدىاًب  كىالصٍّ

، بنحكه بمفظ "أالف لو القكؿ" بدؿ "تطمؽ في كجيو"، مف طريؽ قتيبة بف سعيد، كأبي بكر بف أبي ََِِ/ْ
 ، كابف نمير، خمستيـ عف ابف عيينة، بو.-كالمفظ لو–شيبة، كعمرك الناقد، كزىير بف حرب 

 .ُِٖ/ُِالككاكب الدرارم: ( ِ)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو.( ّ)
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 :التفاؤؿ كاالستبشار :سابعان  
– أبك داكداإلماـ  وأخرجفعندما يتفاءؿ اإلنساف فإنو يتبسـ كيستبشر خيران، كمف ذلؾ ما 

ٍنظىًمي ةً ال ابفً  سىٍيؿً  عف (ِ)بسنده (ُ)سننوفي  -رحمو اهلل في الحديث الطكيؿ الذم قاؿ  ، (ّ)حى
ـٍ " فيو: كا أىنَّيي نىٍيفو  يىٍكـى  المًَّو  رىسيكؿً  مىعى  سىاري السٍَّيرى  فىأىٍطنىبيكا حي

تَّى (ْ) ًشيَّةن  كىانىتٍ  حى ٍرتي  عى  فىحىضى
الىةى  اءى   المَّوً  رىسيكؿً  ًعٍندى  الصَّ ـٍ  بىٍيفى  اٍنطىمىٍقتي  إني المَّوً  رىسيكؿى  يىا:  فىقىاؿى  فىاًرسه  رىجيؿه  فىجى  أىٍيًديكي
تَّى بىؿى  طىمىٍعتي  حى كىذىا كىذىا جى مىى (ٓ)ًبيىكىاًزفى  أىنىا فىًإذىا كى نىعىًمًيـٍ  (ٔ)ًبظيعيًنًيـٍ  آبىاًئًيـٍ  بىٍكرىةً  عى ـي  كى شىاًئًي  كى

نىٍيفو  ًإلىى اٍجتىمىعيكا ـى . حي قىاؿ  المَّوً  رىسيكؿي  فىتىبىسَّ ًنيمىةي  ًتٍمؾى : كى  شىاءى  ًإفٍ  غىدنا اٍلميٍسًمًميفى  غى
 .(ٕ)"...المَّوي 

                                                            

ٍرسً  فىٍضؿً  )في بابه سنف أبي داكد؛ كتاب )الًجيىاد(، ( ُ) : (ِّْٗتىعىالىى(، الحديث ) الم وً  سىًبيؿً  في اٍلحى
ّ/ُِِ-ُِّ. 
د ثىنىا( ِ) د ثىنىا تىٍكبىةى ]الربيع بف نافع[ أىبيك قاؿ اإلماـ أبك داكد: حى ٍيدو  عىفٍ  -سىبل ـو  اٍبفى  يىٍعًنى- ميعىاًكيىةي  حى  اٍبفى  يىٍعًنى- زى

ميكًلىُّ  حدثني قىاؿ: سىبل ـو ]ممطكر الحبشي[ أىبىا سىًمعى  أىن وي  -سىبل ـو  د ثىوي  أىن وي  كىٍبشىةى  أىبيك الس  ٍنظىًمي ًة  اٍبفي  سىٍيؿي  حى  اٍلحى
كا...، كذكر الحديث. أىن ييـٍ   سىاري
اًرمُّ ىك:  (ّ) ٍنظىًمي ًة اأٍلىٍنصى ـي أيمًٍّو، بىايىعى تىٍحتى  ،سىٍيؿي اٍبفي اٍلحى ٍنظىًمي ةي اٍس اًرًث ًمفى اأٍلىٍكًس، كىاٍلحى اًرثىةى ٍبًف اٍلحى ًمٍف بىًني حى

، سىكىفى ًدمىٍشؽى  اًلطي الن اسى دنا الى ييخى كىافى ميتىعىبٍّدنا ميتىكىحٍّ رىًة، كى  (.َُّٗ/ّ. )انظر: معرفة الصحابة: الش جى
تىًبعى  ًفيوً  بىالىغيكاأم:  (ْ) ًبؿ بىٍعض كى ا اإلًٍ  .ُٕٗ/ٕعكف المعبكد:  .بىٍعضن
 ىـ كىؤالء عيبلف، قيس بف خصفة بف عكرمة بف منصكر ابف ىكزاف بنك كىـ العدنانية، مف قيس مف بطف (ٓ)

ألبي العباس القمقشندم:  -نياية األرب في معرفة أنساب العرب .كغزاىـ  النبي عمييـ أغار الذيف
ُ/ُِْ. 
 .ُٔ/ّ: لمخطابي -. معالـ السنفظىًعينىة كىاًحدىتييىا النٍّسىاءي  الظ ٍعفي (ٔ)
 دراسة الحديث: (ٕ)

 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات.
 -الص بلىة في أخرج جزءان منو أبك داكد في سننو؛ كتاب )الصبلة(، باب )الن ظىرً  ثانيان: تخريج الحديث:

ةً  أبي تكبة، بنفس اإلسناد. كأخرجو النسائي في سننو  ، مف طريؽِٓ/ِ(: ُّٗ)ذىًلؾ(، الحديث  في الرٍُّخصى
رىًس(، الحديث ) الكبرل؛ كتاب )السٍّيىًر(، باب )فىٍضؿً  ، بألفاظ مقاربة، مف طريؽ َُْ-ُّٗ/ٖ(: ُٖٖٗاٍلحى

ماعة( الج صبلة ك محمد بف يحيى بف محمد، عف أبي تكبة، بو. كأخرجو الحاكـ في مستدركو؛ كتاب )اإلمامة
، مختصران، كليس فيو ذكر التبسـ، مف طريؽ إبراىيـ بف الحسيف، ك ُّٓ/ُ(: ٖٖٔ، باب )التأميف(، الحديث )

، بألفاظ مقاربة، مف طريؽ عثماف بف سعيد الدارمي، كبلىما َُّ/ِ(: ِْٖٖفي كتاب )الجياد(، الحديث )
 ة في مستخرجو، كتاب )الجياد(، باب )بيافبف الحسيف كالدارمي( عف أبي تكبة بو. كأخرجو أبك عكان ـ)إبراىي
، مختصران كليس فيو ذكر التبسـ، مف طريؽ محمد بف ََٓ/ْ(: ُْٖٕاهلل(،الحديث ) سبيؿ في الحارس ثكاب

 عامر كأبي داكد، كبلىما عف أبي تكبة بو.
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متفائبلن حينما سمع قكؿ الفارس الذم أخبره أنو رأل ىكازف كميـ  فقد تبسـ النبي  
بظيعيًنًيـ، كنىعىًمًيـ، كشائيـ اجتمعكا إلى حنيف، كاستبشر بأنيا ستككف غنيمة لممسمميف غدان 

 بمشيئة اهلل تعالى.

 : التعميـ:ثامنان 
اًئشىةى  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ مسمـ كمنو ما  قىالىٍت:   عى

اءىٍت سىٍيمىةي ًبٍنتي سييىٍيؿو " ٍجًو أىًبي ًإلىى النًَّبيّْ  (ّ)جى ، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإنّْي أىرىل ًفي كى
ذىٍيفىةى  ًميفيوي، فىقىاؿى النًَّبيُّ  (ٓ)ًمٍف ديخيكًؿ سىاًلـو  (ْ)حي كىٍيؼى أيٍرًضعيوي؟ كىىيكى حى : أىٍرًضًعيًو، قىالىٍت: كى

ـى رىسيكؿي اهلًل  ، فىتىبىسَّ ًمٍمتي أىنَّوي رىجيؿه  كىىيكى رىجيؿه كىًبيره : قىٍد عى قىاؿى  .(ٔ)"كىًبيره كى

                                                                                                                                                                         

قبان الحديث سنده صحيح، كقد صح حو عدد مف العمماء، فقاؿ الحاكـ معثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
 سيؿ مسانيد يخرجا لـ أنيما غير الشيخيف شرط عمى صحيح آخره إلى أكلو مف اإلسناد ىذا عمى الحديث: "

لكف لـ يخرجا لسيؿ، كىك صحابي " ككافقو الذىبي كقاؿ: "عنو التابعيف ركاية لقمة الحنظمية بف
 (.ٔٗ/ِ(، كحكـ عميو األلباني بالصحة )صحيح سنف أبي داكد: ْٖ/ِ")المستدرؾ: كبير

اًع(، ( ُ) اعىةً باب صحيح مسمـ؛ كتاب )الرٍّضى  .َُٕٔ/ِ: (ُّْٓاٍلكىًبيًر(، الحديث ) )ًرضى
ٍبًد الر ٍحمىًف بٍ قاؿ اإلماـ مسمـ: ( ِ) د ثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عىٍف عى : حى ، قىاالى ك الن اًقدي، كىاٍبفي أىًبي عيمىرى د ثىنىا عىٍمره ًف حى

 ، اًئشىةى اٍلقىاًسـً  . عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى
 السابقيف مف كىي، ربيعة ٍبف عتبة ٍبف حذيفة أبي امرأة العامرية القرشية عىٍمرك ٍبف سييؿ بنت سيمةىي  (ّ)

. )انظر: االستيعاب: ككلدت لو بالحبشة محمد بف أبي حذيفةكىاجرت مع زكجيا إلى الحبشة،  اإلسبلـ، إلى
 (.ُٓٓ/ٕ، كأسد الغابة: ُُٗ

، تبة بف ربيعة بف عبد شمس بف عبد مناؼ القرشيبف عي  ىاشـ :ىشيـ، كقيؿ :كقيؿ ،ميشـ أىبيك حذيفةىك  (ْ)
مف فضبلء ، كىك مكلى سالـ ال ًذم أرضعتو زكجتو سيمة كبيران ك كىك زكج سيمة بنت سييؿ التي سبؽ ترجمتيا، 

 بمتيف، كىاجر اليجرتيف جميعنا، ككافالقالصحابة مف المياجريف األكليف، جمع الم و لو الشرؼ كالفضؿ، صمى 
شيد بدرنا، كأحدنا، كالخندؽ، كالحديبية، كالمشاىد كميا. كقتؿ يـك ، دار األرقـ إسبلمو قبؿ دخكؿ رىسيكؿ الم ًو 

 (.ٖٔ/ٔ، كأسد الغابة: ٖٕٗ)انظر: االستيعاب:  اليمامة شييدنا، كىىيكى اٍبف ثبلث أىٍك أربع كخمسيف سنة.
مف فضبلء المكالي، كمف خيار ، يكنى أبا عبد اهلل، بف ربيعة مكلى أبي حذيفة بف عتبة بف معقؿ،سالـ ىك  (ٓ)

ثبيتة األنصارية زكج أبي حذيفة تكلى أبا  الصحابة ككبارىـ، كىك معدكد في المياجريف، ألنو لما اعتقتو مكالتو
كالمشاىد  شيد بدرنامنيـ،  آفيىٍستىٍقًرئيكا القر ، كىك أحد األربعة الذيف أمر النبي أصحابو أف حذيفة كتبناه أبك حذيفة

 (.ِّٖ/ِ، كأسد الغابة: ُُّٔ/ّكميا كاستشيد يـك اليمامة مع مكاله أبي حذيفة. )انظر: معرفة الصحابة: 
 دراسة الحديث:( ٔ)

 ف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أ
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 ككاف تبسمو في مقاـ التعميـ ليذه المرأة. فقد تبسـ النبي  
  أىًبي بىٍكرو  أىٍسمىاءى ًبٍنتً  عف (ِ)بسنده (ُ)مسندهفي  -رحمو اهلل– أحمدأخرج اإلماـ كمنو ما 

رىٍجنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو " :قالت اج خى ؿى رىسيكؿي المًَّو  ،ان حيجَّ تَّى ًإذىا كينَّا ًباٍلعىٍرًج نىزى  ،حى
ٍنًب رىسيكًؿ المًَّو  اًئشىةي ًإلىى جى مىسىٍت عى ٍنًب أىًبي ،فىجى مىٍستي ًإلىى جى جى الىةي رىسيكًؿ المًَّو  ،كى كىانىٍت ًزمى كى

ـً أىًبي بىٍكرو   الىةي أىًبي بىٍكرو كىاًحدىةن مىعى غيالى ًزمى مىٍيًو فىطىمىعى  ،كى مىسى أىبيك بىٍكرو يىٍنتىًظريهي أىٍف يىٍطميعى عى فىجى

                                                                                                                                                                         

ٍيميكف، ًعٍمرىاف أىبي بف عييىٍينىةى  بفي  . سفياف بف عيينة: ىك أبك محمد، سيفيافُ المكي، أحد  ثـ الًيبلىًلي، الككفي، مى
(، كخبلصة حالو أنو ثقة، تغير حفظو َٕسبقت دراستو ص )ىػ(، ُٖٗحفاظ الثقات، تكفي سنة )األئمة كال

-ُُْألنو مف المرتبة الثانية عند ابف حجر. )طبقات المدلسيف: بأخرة، كلـ يؤثر تغيره، كىك مدلس كال يضره 
ُُٓ.) 

ٍبدً  . ابف أبي عمر: ىك أىبيكِ م دي  اهللً  عى ىػ(، كثقو ابف معيف، ِّْالعىدىًنٌي تكفي سنة ) عيمىرى  أىًبي بفً  يىٍحيىى بفي  ميحى
ماـ أحمد بف حنبؿ: عمف نكتب؟ "، كذكره ابف حباف في الثقات، كسئؿ اإلكاف ثقةكالدارقطني، كقاؿ السمعاني: "

 ،ككاف بو غفمة صالحان  كاف رجالن "، قاؿ أبك حاتـ: "الحافظ"، كلقبو الذىبي بػ"أما بمكة فابف أبي عمرفقاؿ: "
"، ال بأس بو"، كقاؿ مسممة بف القاسـ: "ابف عيينة، كىك صدكؽ كرأيت عنده حديثا مكضكعا حدث بو عف

 ". قمت: ىك ثقة مف رجاؿ مسمـ.بؿ ثقةتحرير التقريب: ""، كقاال في صدكؽكقاؿ ابف حجر: "
، ثقات ابف حباف: ُِٓ-ُِْ/ٖ، الجرح كالتعديؿ: ِْٓ/ِمصادر الترجمة: )تاريخ ابف معيف: 

، تقريب َّٗ/َُ، إكماؿ تيذيب الكماؿ: َِّ/ِ، الكاشؼ لمذىبي: ْٖ، سؤاالت البرقاني لمدارقطني: ٖٗ/ٗ
 (.ّّّ/ّ، تحرير التقريب: َْٖالتيذيب: 

اًع(،  -أيضان -أخرجو مسمـ  ثانيان: تخريج الحديث: اعىةً باب في صحيحو؛ كتاب )الرٍّضى ًبيًر(،  )ًرضى اٍلكى
 ، بمعناه، كفيو زيادة، بدكف ذكر التبسـ أك الضحؾ، مف طريؽ إسحاؽَُٕٔ/ِ: مكرر(ُّْٓالحديث )
كبمعناه، مختصران، مف  لسختياني.أيكب ا عف الثقفي، عف عبد الكىاب كبلىما عمر، أبي بف كمحمد الحنظمي،

جريج. كبلىما )أيكب،  ابف عف الرزاؽ الصنعاني، عبد كبلىما عف رافع، بف الحنظمي، كمحمد طريؽ إسحاؽ
 .مميكة، عف القاسـ بف محمد، عف عائشة  أبي ابف كابف جريج( عف

 عف عبد اهلل بف كبلىماسعيد،  بف كىاركف الطاىر، ، مف طريؽ أبيَُٕٕ/ِكأخرجو بمعناه كفيو قصة: 
مختصران مف طريؽ محمد  أبيو بكير بف عبد اهلل. كأخرجو بنحك الطريؽ السابقة عف بكير، بف مخرمة عف كىب،

 زينب عف نافع، بف حميد عف بف المثنى، عف محمد بف جعفر، عف شعبة بف الحجاج. كبلىما )بكير كشعبة(
 عف البخارم. . كانفرد مسمـ بإخراجوسممة، عف عائشة  أبي بنت

 .ْٖٓ/ْْ: (ُِٔٗٔالحديث ) -مسند أحمد( ُ)
ٍبدي الم ًو ٍبفي ًإٍدًريسى قاؿ اإلماـ أحمد: ( ِ) د ثىنىا عى اؽى  :قىاؿى  ،حى د ثىنىا اٍبفي ًإٍسحى اؽى ]محمد بف  حى ٍف  بف يىسىار[، ًإٍسحى عى

بىٍيًر عىٍف أىًبيوً  ٍبًد الم ًو ٍبًف الزُّ ب اًد ٍبًف عى بىٍيرً ] يىٍحيىى ٍبًف عى ٍبًد الم ًو ٍبًف الزُّ ب اًد ٍبًف عى   أىف  أىٍسمىاءى ًبٍنتى أىًبي بىٍكرو  [،عى
 قالت:...، كذكر الحديث.
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لىٍيسى مىعىوي بىًعيريهي فىقىاؿى   ،بىًعيره كىاًحده تيًضمُّوي  :فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو  .ةى قىٍد أىٍضمىٍمتيوي اٍلبىاًرحى  :قىاؿى  ؟أىٍيفى بىًعيريؾى  :كى
رىسيكؿي المًَّو  يىقيكؿي  فىطىًفؽى يىٍضًربيوي كى ـي كى ا يىٍصنىعي  :يىتىبىسَّ مى كا ًإلىى ىىذىا اٍلميٍحًرـً كى  .(ُ)"اٍنظيري

 

 

 

 

 

                                                            

 دراسة الحديث: (ُ)
 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:

م دي  ابف إسحاؽ: ىك اؽى  بفي  ميحى (، كخبلصة ُٓىػ(، سبقت دراستو ص )َُٓتكفي سنة )  إماـ المغازم، ًإٍسحى
ت: كقد عنعنو كلـ يصر ح بالسماع، كعميو مدار حالو أنو صدكؽ مدلس مف المرتبة الرابعة عند ابف حجر. قم

 الحديث.
نىاًسؾً ؛ كتاب )أخرجو أبك داكد في سننو ثانيان: تخريج الحديث: دٍّبي  اٍلميٍحًرـً (، باب )اٍلمى  (،غيبلىمىوي  ييؤى

كابف ماجو في ، بنحكه، مف طريؽ أحمد، عف عبد اهلل بف إدريس بنفس اإلسناد. ِْٓ/ِ(: ُُْٖالحديث )
نىاًسؾً ؛ كتاب )سننو قٍّي(، باب )اٍلمى ٍحرىاـ ًفي الت كى ، بنحكه، بدكف ذكر التبسـ، مف ِْٓ/ْ(: ِّّٗ(، الحديث )اإلًٍ

؛ كتاب )المناسؾ(، باب ابف خزيمة في صحيحوك  طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة، عف عبد اهلل بف إدريس، بو.
، بمعناه، مف طريؽ عبد اهلل بف سعيد األشج، ُٖٗ/ْ(: ِٕٗٔ...(، الحديث )عبده المحـر أدب في الرخصة)

نىاًسؾً ؛ كتاب )كالحاكـ في مستدركوكسمـ بف جنادة، كبلىما عف عبد اهلل بف إدريس بو.   اٍلميٍحًرـً (، باب )اٍلمى
دٍّبي   ، بنحكه، مف طريؽ محمد بف عمي الشيباني، عف أحمد بفْْٓ-ّْٓ/ُ(: َُِٔ(، الحديث )غيبلىمىوي  ييؤى

، عف الحسف بف ربيع، عف عبد ؛ البييقي في سننو الكبرلاهلل بف إدريس بو. كمف طريؽ الحاكـ أخرجو حاـز
(، باب ) جٍّ ٍبدىهي كتاب )الحى دٍّبي عى  ، بنحكه.ٖٔ-ٕٔ/ٓ(، الحديث )بدكف ترقيـ(: اٍلميٍحًرـً ييؤى

، بنحكه، مف طريؽ محمد بف ُٔٗ-ُٓٗ/َُالحديث )بدكف ترقيـ(: في الطبقات؛  كأخرجو ابف سعد
متابعٌا البف إسحاؽ متابعة -( َٕٓعمر، عف يعقكب بف يحيى بف عباد ]مجيكؿ الحاؿ[ )تقريب التيذيب:

 .بف عبد اهلل، عف أسماء(، عف عباد ُْْ، عف عيسى بف معمر ]ليف الحديث[ )تقريب التيذيب: -قاصرة
الحديث سنده فيو ضعؼ ألجؿ عنعنة ابف إسحاؽ، كىك مف الطبقة الرابعة ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 

كقد  ماع،بالسمف طبقات المدلسيف عند ابف حجر الذيف ال يقبؿ مف حديثيـ إال بما صر حكا بالسماع، كلـ يصرٍّح 
تيكبع متابعة قاصرة مف ًقبؿ يعقكب بف يحيى بف عباد، عف عيسى بف معمر، فيككف سند الحديث حسنان لغيره، 

ًديثه  ىىذىاقاؿ الحاكـ: "سيما كقد  ًحيحه  غىًريبه  حى مىى صى ، شىٍرطً  عى لىـٍ  ميٍسًمـو اهي  كى رّْجى "، ككافقو الذىبي. )المستدرؾ مع ييخى
 (،ُُٓ/ُباني )صحيح سنف أبي داكد: نو األل(، كحس  ْْٓ/ُالتمخيص: 
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 الثانيالمبحث  

ىالنبيىىفيىحواةىضحكال
 :مطالب  خمسةوفيه  

 المطلب األول

  صغظىضحكه

 

ىالثانيىالمطلب
 ضوابطىوآدابىالضحك

 

ىالثالثىالمطلب

 بوتهىىوأهلألزواجهىىضحكهى

 

ىالرابعىالمطلب
ىمعىأصحابهىضحكهى

 

ىالخامسىالمطلب
 أدبابىضحكهى
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 الثانيالمبحث 

 النبي  في حياة ضحؾال
يضحؾ كما يضحؾ الناس ، كقد  -كىك أسكة المسمميف جميعان - لقد كاف النبي  

سبؽ أنو كاف كثير التبسـ جدان، كأف االبتسامة ال تكاد تفارقو، ككذلؾ كاف يضحؾ أحيانان، 
عمى صفة ضحكو، كنماذج مف ضحكو ألىمو  -بمشيئة اهلل تعالى–كسنتعرؼ في ىذا المبحث 

  .حؾ النبي داب الضحؾ كضكابطو، كأسباب الضكألصحابو، كآ

 : صفة ضحكوالمطمب األكؿ: 
أكمؿ الناس،  أكمؿ البشر، فكاف رسكؿ اهلل رسكلو محمدان  جعؿ اهلل  

ميقان، كأحسنيـ سمتان، حتى في حاؿ ضحكو كاف أجمؿ الناس ضحكان، فقد  مقىان كخي أخرج كأجمميـ خى
سيًئؿى عىٍف ًصفىًة كقد ،  أبي ىريرةعف  (ِ)بسنده (ُ)في جامعو -رحمو اهلل–معمر بف راشد 

فىًة كىأىٍجممييىا، "قاؿ: ف النًَّبيّْ  ـٍ أىرى قىٍبمىوي  ...،أىٍحسىفي الصّْ ديًر، لى ي ًفي اٍلجي ٍألى ًحؾى كىادى يىتىألى ذىا ضى اً  كى
 .(ّ)"كىالى بىٍعدىهي ًمٍثمىوي 

                                                            

: (ََِْٗ) حديثال (،النبي  )صفةباب ؛ جامع معمر بف راشد الممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ (ُ)
ُُ/ِٓٗ . 
ٍيرىةى قاؿ معمر بف راشد: ( ِ) : سيًئؿى أىبيك ىيرى  ...، كذكر الحديث.، عف صفة النبي  عىًف الزٍُّىًرمٍّ قىاؿى
 الحديث: دراسة( ّ)

 إسناده رجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍعمىر بف راًشد األزدمُ ىػ(: سبقت ُْٓاليمف، تكفي سنة ) نزيؿ البصرم، مكالىـ، . معمر: ىك أبك عيركىة، مى

 بو حدث عركة، كما بف كىشاـ (، كخبلصة حالو أنو ثقة، كتيكيمٍّـى في ركايتو عف ثابت كاألعمشٖٔدراستو ص )
 بالبصرة.

قمت: كركايتو ىنا عف الزىرم، كىك مف أثبت الناس فيو، كالراكم عنو ىك عبد الرزاؽ، كىك صنعاني 
 بف ىشاـ مف حديث معمر في أثبت ىكمعيف: " ابف كليس مف البصرة، كىك مف أثبت الناس في معمر، قاؿ

 (.ّٖ/ٔ)الجرح كالتعديؿ:  فبل إشكاؿ." يكسؼ
ٍبدي بىكٍ  . عبد الرزاؽ: ىك أىبيكِ ز اؽً  ر عى ، الًحٍميىًرمُّ  نىاًفعو  بفً  ىىم اـً  بفي  الر  ـٍ ٍنعىاًني، تكفي سنة ) مىٍكالىىي ىػ(، ُُِالص 

 ".في آخر عمره فتغير ككاف يتشيع يى مً ثقة حافظ مصنؼ شيير عى كىك إماـ ثقة، قاؿ الحافظ: "
ـى  بف كىك إسحاؽقمت: كال يضره التغير أك اإلختبلط، ألف راكم المصنؼ عف عبد الرزاؽ،   ًإٍبرىاًىي

ف كاف ممف سمع مف عبد الرزاؽ بعد االختبلط  -راكم المصن ؼ–الد بىًرمٍّ  كما ذكر ابف الصبلح في -كا 
كما أثبت الدكتكر سمير نقد أستاذ الحديث بجامعة –إال أنو تحمؿ الكتاب بالعرض عمى عبد الرزاؽ  -مقدمتو
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ذىابقكلو: " عف جماؿ ضحؾ النبي  فقد عبر أبك ىريرة   ًحؾى  كىاً  ي  كىادى  ضى ٍألى  يىتىؤلى
ديرً  ًفي  .(ُ)عمييا الشمس كإشراؽ إشراقنا ى الجدرافعم نكره رؽشي"، أم اٍلجي

في كصؼ النبي   سىميرىةى  ٍبفي  اًبري يكثر مف الضحؾ فقد ركل جى  كلـ يكف النبي  
ًحؾً كى " :فقاؿ ٍمًت قىًميؿى الضَّ ٍبدً ، بؿ كاف جؿ ضحكو التبسـ، ففي حديث (ِ)"كىافى طىًكيؿى الصَّ  الم وً  عى
اًرثً  ٍبفً  ٍزءو  ٍبفً  اٍلحى ا: "قىاؿ  جى ًحؾي  كىافى  مى ا ًإالَّ   المَّوً  رىسيكؿً  ضى ، كقد كاف ضحكو (ّ)"تىبىسُّمن

ا"في غاية الكقار كالرزانة، كلـ يكف قيقية، فقد ركت أـ المؤمنيف السيدة عائشة قالت:   رىأىٍيتي  مى
ميٍستىٍجًمعان   النًَّبيَّ 

اًحكان  قىطُّ  (ْ) تَّى ،ضى ـي  كىافى  ًإنَّمىا ،(ٓ)لىيىكىاًتوً  ًمٍنوي  أىرىل حى ، كلكف قد (ُ)"يىتىبىسَّ
                                                                                                                                                                         

ركاه العمماء عف عبد الرزاؽ مف عدة طرؽ غير طريؽ الد ٌبًرٌم، كقاؿ ؼ قد ، باإلضافة إلى أف المصن  -البحريف
عمى أف ما كصمنا مف حديثو فيك مف مصنفاتو التي كتبيا حاؿ محمد عكامة في تحقيقو لتقريب التيذيب: "

سالمتو، كليس عف طريؽ السماع المباشر منو ليطرأ عمييا احتماؿ التمقيف، كقد أثنى اإلماـ أحمد عمى كتب 
كما في ىدم السارم –بد الرزاؽ فقاؿ: )كاف يتعاىد كتبو(، كقاؿ: )ما كاف في كتبو فيك صحيح( ع

، ىدم ّٕٓ/ِ، تيذيب التيذيب: ّّٓ، تقريب التيذيب: ْٖٗ"، )انظر: معرفة أنكاع عمـك الحديث: كالتيذيب
حزف في السنة النبكية ، الفرح كالٖلمدكتكر سمير نقد:  -مر بف راشد، دراسة حديثية لجامع معَْْالسارم: 

 .(ّْلمباحث د. نادر كادم: -دراسة مكضكعية
كما جاء عند البخارم في –. كفي سنده انقطاع بيف الزىرم كأبي ىريرة، بينيما سعيد بف المسيب ّ

 .-األدب المفرد كسيأتي في التخريج
-ِْٕ/ُ (أخرجو البييقي في الدالئؿ؛ باب )جامع صفة رسكؿ اهلل  ثانيان: تخريج الحديث:

، بمثمو، مف طريؽ أبي الحسيف بف بشراف، عف إسماعيؿ الصفار، عف أحمد بف منصكر، عف عبد الرزاؽ ِٕٓ
 .عف معمر بف راشد، عف الزىرم، عف أبي ىريرة  الصنعاني،

، بنحكه َّْ(: ُُُٔكأخرجو البخارم في األدب المفرد؛ باب ) إذا التفت التفت جميعان(، الحديث )
حكو، مف طريؽ إسحاؽ بف العبلء، عف عمرك بف الحارث، عف عبد اهلل بف سالـ، عف بدكف ذكر كصؼ ض

 الزبيدم، عف الزىرم، عف ابف المسيب عف أبي ىريرة 
كقد جاء ، لبلنقطاع بيف الزىرم كأبي ىريرة الحديث إسناده ضعيؼ ثالثان: الحكـ عمى الحديث:

، كىك محتمؿ لكف بدكف ذكر كصؼ ضحؾ النبي  -كما سبؽ–مكصكالن عند البخارم في األدب المفرد 
 .ِٕٔ(، كضعفو في ضعيؼ الجامع: ْٖٗ/ِحسنو األلباني في صحيح الجامع )لمتحسيف، ك 

 .ُٓ/ِلمبل عمي القارم:  -انظر: جمع الكسائؿ في شرح الشمائؿ( ُ)
 (.ْٓ)، كالحديث سبقت دراستو ص َْٓ/ّْ: (َُُِٖالحديث ) -أخرجو أحمد في مسنده( ِ)
نىاًقًب أخرجو الترمذم في سننو؛ أبكاب )( ّ) (، الحديث  الن ًبيٍّ  بىشىاشىةً  ًفي) بابه (، اهللً  رىسيكؿً  عىفٍ  اٍلمى
 .، كىك حديثه صحيح اإلسناد(ْٓ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )ُّ-َّ/ٔ: (ِّْٔ)
 (.ّْٓ/ْ)كشؼ المشكؿ البف الجكزم:  فيو أسرع كال ده،صى قى  كال لىوي  تيىي أ كال لذلؾ ىمو جمع ماأم:  (ْ)
مىاتالم يىكىاتي جمع لىيىاةو، كىي  (ٓ) ى سىٍقؼ ًفي الم حى  (.ِْٖ/ْ: )النياية الفىـً  أٍقصى
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ر أنو كاف يضحؾ حتى تبدك نكاجذه،  ركم عنو   آخرىي  كالنكاجذفي أحاديث أيخى
، كال تبدك النكاجذ إال عند االستغراؽ في الضحؾ (ِ)العرب عند الحمـ أسناف كىى األسناف،

 ذلؾ؟كظيكر الميكات، فما تأكيؿ 
أنو ضحؾ حتى بدت نكاجذه في أحاديث صحيحة،  قمت: لقد كرد عف الرسكؿ 

، كعبد اهلل بف الحارث كقد كفؽ العمماء بيف ىذه األحاديث كبيف حديثي السيدة عائشة 
 السابقيف كأزالكا اإلشكاؿ الحاصؿ بسببيا.

ًحًؾ النبي  حتى بيديكّْ نكاجذه الشريفة:  أحاديثي ضى
 عف (ْ)بسنده (ّ)في صحيحو -رحمو اهلل– البخارماإلماـ  وأخرج: ىريرةحديث أبي . ُ

ٍيرىةى  أىًبي ؿه  أىتىى" :قىاؿى   ىيرى ،: فىقىاؿى   النًَّبيَّ  رىجي قىٍعتي  ىىمىٍكتي مىى كى ، ًفي أىٍىًمي عى افى : قىاؿى  رىمىضى
ـٍ : قىاؿى  ًلي، لىٍيسى : قىاؿى  .رىقىبىةن  أىٍعًتؽٍ  ٍيفً  فىصي  ًستّْيفى  فىأىٍطًعـٍ : قىاؿى  أىٍستىًطيعي، الى : قىاؿى  .ميتىتىاًبعىٍيفً  شىٍيرى

ؽو  فىأيًتيى  أىًجدي، الى : قىاؿى  .ًمٍسًكيننا ًبعىرى
ـي  قىاؿى - تىٍمره  ًفيوً  (ٓ) ؽي : ًإٍبرىاًىي  أىٍيفى : فىقىاؿى  -الًمٍكتىؿي  العىرى

دَّؽٍ  ،؟السَّاًئؿي  مىى: قىاؿى  .ًبيىا تىصى ًحؾى  ًمنَّا، أىٍفقىري  بىٍيتو  أىٍىؿي  (ٔ)الىبىتىٍييىا بىٍيفى  مىا كىالمَّوً  ًمنّْي، أىٍفقىرى  عى  فىضى
تَّى  النًَّبيُّ   .(ٕ)"ان ًإذ فىأىٍنتيـٍ : قىاؿى  نىكىاًجذيهي، بىدىتٍ  حى

                                                                                                                                                                         

، كالحديث ِْ/ٖ: (َِٗٔ)التبسـ كالضحؾ(، الحديث )باب أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )األدب(، ( ُ)
 (.ْْسبؽ تخريجو كدراستو ص )

 .ِٕٕ/ٗالبف بطاؿ:  -شرح صحيح البخارم (ِ)
ـً باب صحيح البخارم؛ كتاب )األىدىًب(، ( ّ) ًحًؾ(، الحديث ) )الت بىسُّ  .ِْ-ِّ/ٖ: (َٕٖٔكىالض 
د ثىنىا( ْ) د ثىنىا ميكسىى ]ابف إسماعيؿ[، قاؿ اإلماـ البخارم: حى ـي ]بف سعد[، حى نىا ًإٍبرىاًىي ًشيىابو ]محمد بف  اٍبفي  أىٍخبىرى

ٍيدً  عىفٍ  مسمـ[، مى ٍبدً  ٍبفً  حي ٍيرىةى  أىبىا أىف   الر ٍحمىًف، عى  ...، كذكر الحديث.ىيرى
 .ُِٗ/ّالنياية:  .ىك زبيؿ منسكخ مف نسائج الخكص ككؿ شيء مضفكر فيك عرؽ(ٓ)
)انظر:  المدينة جانبي بقكلو: "البتييا" أرادك  جبميف، بيف اءسكد حجارة ذات أرضه  كىى ،الحٌرة ىي :البلبة (ٔ)

 (.ٔٓ/ْلمقاضي عياض:  -إكماؿ المعمـ
 دراسة الحديث:( ٕ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
 عمر عف ركايتو ثقة،...، كقيؿ: إفحميد بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم، كىك ثقة، لكف قاؿ ابف حجر: "

 أبي ىريرة، كليس عف عمر.(، كركايتو ىنا عف ُٕٔ"، )تقريب التيذيب: مرسمة
 في صحيحو؛ كتاب )الن فىقىاًت(، باب )نىفىقىةً  -أيضان -أخرجو اإلماـ البخارم ثانيان: تخريج الحديث: 

مىى الميٍعًسرً  ، بنحكه، بمفظ "حتى بدت أنيابو"، مف طريؽ أحمد بف يكنس، عف ٔٔ/ٕ(: ّٖٔٓأىٍىًمًو(، الحديث ) عى
 .إبراىيـ بف سعد
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 (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرج: حديث أبي سعيد الخدرم. ِ
ٍدًرمٍّ  عف (ِ)بسنده ٍبزىةن  الًقيىامىةً  يىٍكـى  األىٍرضي  تىكيكفي : "قىاؿى : قىاؿ ، أىًبي سىًعيدو الخي  كىاًحدىةن، خي

بَّاري  يىتىكىفَّؤيىىا ا ًبيىًدهً  الجى ـٍ  يىٍكفىأي  كىمى ديكي ٍبزىتىوي  أىحى نَّةً  أًلىٍىؿً  نيزيالن  السَّفىًر، ًفي خي  اليىييكدً  ًمفى  رىجيؿه  فىأىتىى الجى
مىٍيؾى  الرٍَّحمىفي  بىارىؾى : فىقىاؿى  ، أىبىا يىا عى ؿً  أيٍخًبريؾى  أىالى  القىاًسـً نَّةً  أىٍىؿً  ًبنيزي ًة؟ يىٍكـى  الجى : قىاؿى  بىمىى: قىاؿى  الًقيىامى
ٍبزىةن  األىٍرضي  تىكيكفي  ًحؾى  ثيَـّ  ًإلىٍينىا  النًَّبيُّ  فىنىظىرى  ، النًَّبيُّ  قىاؿى  كىمىا كىاًحدىةن، خي تَّى ضى  بىدىتٍ  حى

؟ أيٍخًبريؾى  أىالى : قىاؿى  ثيَـّ  نىكىاًجذيهي، ـٍ ـٍ : قىاؿى  ًبًإدىاًمًي ـه  ًإدىامييي ، بىاالى نيكفه ا: قىاليكا كى مى ، ثىٍكره : قىاؿى  ىىذىا؟ كى نيكفه  كى
 .(ّ)"أىٍلفنا سىٍبعيكفى  كىًبًدًىمىا زىاًئدىةً  ًمفٍ  يىٍأكيؿي 

                                                                                                                                                                         

كٍ  (، باب )ًإذىاكفي كتاب )الص  امىعى  ـً ، ًفي جى افى لىـٍ  رىمىضى ، مطكالن، ِّ/ّ(: ُّٔٗشىٍيءه...(، الحديث ) لىوي  يىكيفٍ  كى
 .شعيب بف أبي حمزةبمفظ "حتى بدت أنيابو"، مف طريؽ أبي اليماف الحكـ بف نافع، عف 

اءى  كفي كتاب )األىدىًب(، باب )مىا ؿً  قىٍكؿً  ًفي جى (، الحديث ) الر جي ٍيمىؾى ، بنحكه، بمفظ "حتى بدت ّٖ/ٖ(: ُْٔٔكى
 .األكزاعيأنيابو"، مف طريؽ محمد بف مقاتؿ، عف ابف المبارؾ، عف 

، بنحكه، مف طريؽ عمي بف المديني، ُْْ/ٖ(: َٕٗٔالط اًئًؼ(، الحديث ) كفي كتاب )المىغىاًزم(، باب )غىٍزكىةً 
 .ابف عيينةعف 

(، باب  يىاـً ...(، الحديث  نىيىارً  ًفي اٍلًجمىاعً  تىٍحًريـً  )تىٍغًميظً كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )الصٍّ افى رىمىضى
، بنحكه، بمفظ "حتى بدت أنيابو"، مف طريؽ يحيى بف يحيى، كأبي بكر بف أبي شيبة، كزىير ُٖٕ/ِ(: ُُُُ)

يينة( ، أربعتيـ )إبراىيـ بف سعد، كشعيب، كاألكزاعي، كابف عابف عيينةبف حرب، كعبد اهلل بف نمير، كميـ عف 
 .عف ابف شياب، عف حميد بف عبد الرحمف، عف أبي ىريرة 

قىاًؽ(، ( ُ) -َُٖ/ٖ: (َِٓٔالًقيىامىة(، الحديث ) يىٍكـى  األىٍرضى  الم وي  )يىٍقًبضي باب صحيح البخارم؛ كتاب )الرٍّ
َُٗ. 

د ثىنىا( ِ) ، ٍبفي  يىٍحيىى قاؿ اإلماـ البخارم: حى د ثىنىا بيكىٍيرو اًلدو ]بف يزيد[، عىفٍ  سعد[،الم ٍيثي ]بف  حى  أىًبي ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  خى
، ٍيدً  عىفٍ  ًىبلىؿو ، ٍبفً  زى ـى ، ٍبفً  عىطىاءً  عىفٍ  أىٍسمى ٍدًرمٍّ  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ  يىسىارو  .الخي

 الحديث: دراسة( ّ)
 :إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيوأكالن: دراسة اإلسناد: 

كىًري ا أبك. يحيى بف بكير: ىك ُ (، كخبلصة حالو أنو ٗٓ، سبقت دراستو ص )بيكىٍير بفً  اهللً  عبد بف يحيى، زى
 ثقة.
ؿ أبي بف . سعيد بف أبي ىبلؿ: ىك أبك عبلء سعيدِ مصر،  سكف ثـ بيا كنشأ المدينة مف أصمو الم ٍيًثٌي، ًىبلى

"، كابف حجر معركؼالميزاف كزاد: "ىػ(، كثقو ابف سعد، كالعجمي، كابف عبد البر، كالذىبي في ُْٗتكفي سنة)
 كاف صدكؽ" الساجي: "، كقاؿال بأس بو"، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ أبك حاتـ: "ثبتفي المساف كزاد: "

 أبي بف كسعيد المصرم، يزيد بف خالد"، كقاؿ أبك زرعة: "األحاديث في يخمط شيء أم أدرم ما يقكؿ: أحمد
: أخاؼ أف يككف بعضيا مراسيؿ، عف ـقاؿ أبك حات. حديثيما حسف مف يقمب في كقع كربما ىالؿ صدكقاف،

كمعنى ذلؾ أنو ، كقاؿ ابف رجب معمقان عمى قكؿ أبي حاتـ الذم نقمو أبك زرعة: "ابف أبي فركة، كابف سمعاف"
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 (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرج: حديث عبد اهلل بف مسعكد. ّ
ـي آًخرى أىٍىًؿ النَّاًر : "قىاؿى الن ًبيُّ قاؿ:   عف عبد اهلل بف مسعكد (ِ)بسنده ىٍعمى ًإنّْي ألى

ؿه يىٍخريجي ًمفى النَّاًر كىٍبكنا، فىيىقيكؿي المَّوي: اٍذىىٍب فىاٍدخي  ، رىجي نًَّة ديخيكالن ا ًمٍنيىا، كىآًخرى أىٍىًؿ الجى كجن ًؿ خيري
يَّؿي  نَّةى، فىيىٍأًتييىا، فىييخى : اٍذىىٍب الجى ٍدتييىا مىأٍلىل، فىيىقيكؿي جى : يىا رىبّْ كى ًإلىٍيًو أىنَّيىا مىأٍلىل، فىيىٍرًجعي فىيىقيكؿي

ٍدتييىا مىأٍلىل، جى : يىا رىبّْ كى يَّؿي ًإلىٍيًو أىنَّيىا مىأٍلىل، فىيىٍرًجعي فىيىقيكؿي نَّةى، فىيىٍأًتييىا فىييخى ًؿ الجى :  فىاٍدخي فىيىقيكؿي
ًؿ ال نَّةى، فىًإفَّ لىؾى ًمٍثؿى الدٍُّنيىا كىعىشىرىةى أىٍمثىاًليىا اٍذىىٍب فىاٍدخي  -أىٍك: ًإفَّ لىؾى ًمٍثؿى عىشىرىًة أىٍمثىاًؿ الدٍُّنيىا-جى

ري ًمنّْي  : تىٍسخى ؾي ًمنّْي-فىيىقيكؿي ًمؾي " فىمىقىٍد رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  -أىٍك: تىٍضحى تَّى  كىأىٍنتى المى ًحؾى حى ضى
ٍنًزلىةن بىدىٍت نىكىاًجذي  نًَّة مى : ذىاؾى أىٍدنىى أىٍىًؿ الجى كىافى يىقيكؿي  .(ّ)"هي، كى

                                                                                                                                                                         

فكجده يشبيو كال يشبو حديث الثقات الذيف يحدثاف  ،عرض حديثيما عمى حديث ابف أبي فركة كابف سمعاف
"، كقاؿ د. نكر الديف فخاؼ أف يككف أخذا حديث ابف أبي فركة كابف سمعاف كدلساه عف شيكخيما ،عنيـ
في ىذا القكؿ نظر، فخالد كسعيد ثقتاف معمقان عمى قكؿ ابف رجب: " -محقؽ شرح العمؿ البف رجب–عتر 

يس، كلـ تعرج المراجع عمى ىذا القكؿ، كلعمو كرد في بعض يسير مما غمط بإطالؽ، لـ يكصؼ أحدىما بتدل
، كتبعو ابف حـز فضعفو، قاؿ ابف كشذ الساجي فذكره في الضعفاء"، فيو سعيد، فظيٌف بو ذلؾ الظف كاهلل أعمـ

 أف إال سمفا تضعيفو في حـز البف أر لـ "، كقاؿ الحافظ في التقريب: "صدكؽكلـ يصب في ذلؾحجر: "
"، كليس معناه أنو اختمط، يخمط في األحاديثاختمط" يقصد قكؿ أحمد السابؽ: " أنو أحمد عف حكى لساجيا

"، كذكرا لفظ الساجي الذم في التيذيب، فيو نظركلذلؾ قاؿ مصنفا تحرير التقريب تعقيبان عمى كبلـ الحافظ: "
 كذكره العبلئي مف المرسميف كقاؿ: قالو الترمذم كغيره.

 مرسؿ، كال يضره ألنو ال يركم عمف أرسؿ عنيـ. قمت: ىك ثقة
، َْٔ/ُ، ثقات العجمي: ُْٓ/ْ، سنف الترمذم: ُِٓ/ٗمصادر الترجمة: )طبقات ابف سعد: 

، ميزاف اإلعتداؿ: ِْٗ/ُ، اإلنصاؼ البف عبد البر: ُٕ/ْ، الجرح كالتعديؿ: ّْٕ/ٔالثقات البف حباف: 
، لساف الميزاف: ُٖٓ، جامع التحصيؿ لمعبلئي: ٖٕٔ-ٕٕٔ/ِ، شرح عمؿ الترمذم البف رجب: ُِٔ/ِ
 (.ْٓ/ِ، تحرير التقريب: ِِْ، تقريب التيذيب: ْٖ/ِ، تيذيب التيذيب: ِْٔ، ىدم السارم: ُّّ/ٗ
ٍيدي ّ ـى  بفي  . زيد بف أسمـ: ىك زى ٍبدً  أىبيك أىٍسمى  كافك  عالـ ثقة العيمىًرم، ثقة إال أنو ميرًسؿ، قاؿ الحافظ: " العىدىًكمُّ  اهللً  عى

 (.ُِِ، تقريب التيذيب: ُٕٗ-ُٖٕ"، قمت: ال يضره ألنو ال يركم عمف أرسؿ عنيـ )جامع التحصيؿ: يرسؿ
ن ةً  اٍلًقيىامىةً  أخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )ًصفىةً  ثانيان: تخريج الحديث: ن ًة(،  أىٍىؿً  )نيزيؿً باب كىالن اًر(،  كىاٍلجى اٍلجى

طريؽ عبد الممؾ بف شعيب، عف أبيو شعيب بف الميث، عف الميث ، بنحكه، مف ُُِٓ/ْ(: ِِٕٗالحديث )
 بف سعد، بنفس اإلسناد.

قىاؽً ( صحيح البخارم؛ كتاب )ُ) ن ةً  ًصفىةً (، باب )الرٍّ  .ُُٕ/ٖ(: ُٕٓٔ(، الحديث )كىالن ار الجى
د ثىنىا( قاؿ اإلماـ البخارم: ِ) د ثىنىا شىٍيبىةى، أىًبي ٍبفي  عيٍثمىافي  حى ًريره  حى كرو ]بف المعتمر[، عىفٍ  ]بف عبد الحميد[،جى  مىٍنصي

ـى  عىفٍ  اًنٌي[، عىفٍ  ،ي[عً خٍ ]بف قيس الن  ًإٍبرىاًىي ٍممى ًبيدىةى ]بف عىمرك الس  ٍبدً  عىفٍ  عى  .]ابف مسعكد[  الم وً  عى
 ( دراسة الحديث:ّ)
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 (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ مسمـ  وأخرج: حديث أبي ذر الغفارم. ْ 
نَّةى، كىآًخرى : "قىاؿى رىسيكؿي اهلًل قاؿ:   أىًبي ذىرٍّ  عف نًَّة ديخيكالن اٍلجى ـي آًخرى أىٍىًؿ اٍلجى ىٍعمى ًإنّْي ألى

مىٍيًو ًصغىارى ذينيكًبًو، كى  : اٍعًرضيكا عى ؿه ييٍؤتىى ًبًو يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، فىييقىاؿي ا ًمٍنيىا، رىجي كجن اٍرفىعيكا أىٍىًؿ النَّاًر خيري
مىٍيًو ًصغىاري ذي  ٍنوي ًكبىارىىىا، فىتيٍعرىضي عى ًمٍمتى يىٍكـى كىذىا عى كىذىا، كىعى كىذىا كىذىا كى ًمٍمتى يىٍكـى كىذىا كى : عى نيكًبًو، فىييقىاؿي

                                                                                                                                                                         

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات، إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ـي بفي يىًزٍيد بًف قىٍيس ،أىبيك ًعٍمرىافى . إبراىيـ: ىك ُ ىػ، ثقة، قاؿ ابف ُٔٗاأٍلىٍعكىر، مات سنة  ، اٍلكيكًفي،ًعيُّ الن خى  ًإٍبرىاًىٍي

"، كقاؿ الٌشعًبيٌ  مىرىاًسيؿ مف ًإلىيٌ  أحب ًإٍبرىاًىيـ مىرىاًسيؿ"، كقاؿ ابف معيف: "ثقة إال أنو يرسؿ كثيراحجر: "
ـى  قيٍمتي األعمش: " دٍَّثتىًني ًإذىا: إًلٍبرىاًىي ٍبدً  عىفٍ  حى ٍبدي  قىاؿى  قيٍمتي  ًإذىا: قىاؿى . فىأىٍسًندٍ  المَّوً  عى ٍيرً  ًمفٍ  سىًمٍعتيوي  فىقىدٍ  المَّوً  عى  غى

اًبوً  ًمفٍ  كىاًحدو  ذىا. أىٍصحى كجماعة مف  ،مكثر مف اإلرساؿ"، كقاؿ العبلئي: "فيالفو  فحدثني فالف حدثني قيٍمتي  كىاً 
كىذا يقتضي ترجيح ، قاؿ ابف رجب: "بف مسعكداكخص البييقي ذلؾ بما أرسمو عف  "مراسيموحكا األئمة صحَّ 

كقد قاؿ أحمد في مراسيؿ  "،المرسؿ عمى المسند، لكف عف النخعي خاصة فيما أرسمو عف ابف مسعكد خاصة
كحديث الضحؾ مرسالت إبراىيـ صحيحة إال حديث تاجر البحريف "، كقاؿ ابف معيف: "ال بأس بيا" النخعي:

 ".المسيب بف كسعيد كالقاسـ سالـ مف مرسالت إلىٌ  أعجب إبراىيـ": أيضان  "، كقاؿفي الصالة
اًنٌي، ، قمت: ىك ثقة كمراسيمو صحيحة، كلـ يرسؿ ىنا عف أحدو مف الصحابة ٍممى ًبيدىةى الس  بؿ ركل عف عى

، ُْ/ْ، َِٕ/ّية الدكرم: ، تاريخ ابف معيف ركاَّٗ/ٖ)انظر: طبقات ابف سعد:  .عف ابف مسعكد 
، تقريب ِْٗ/ُ، شرح عمؿ الترمذم: ُِْ-ُُْ، جامع التحصيؿ لمعبلئي: َُْ/ْالكامؿ البف عدم: 

 (.ٖٗالتيذيب: 
سىفً  عثماف بف أبي شيبة: أىبيك. ِ م دً  بفي  عيٍثمىافي  الحى ، أىخيك شىٍيبىةى، أىًبي بفً  ميحى  أىًبي بىٍكرو بفً  عبد اهلل أىًبي الكيٍكًفيُّ

 .(ّٓٔتقريب التيذيب: " )ثقة حافظ شيير كلو أكىاـشىٍيبىةى، كىك ثقة، قاؿ ابف حجر: "
قمت: كيزكؿ احتماؿ كىمو ىنا بأمريف: أكليما ككف الحديث في الصحيحيف، ثانييما: أف لو متابعان، 

 فقد قرنو مسمـ بإسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي، كما سيأتي في التخريج
ؿ  يىٍكـى أخ ثانيان: تخريج الحديث: رجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )التكحيد(، باب )كىبلىـً الر بٍّ عىز  كىجى

ًة...(، الحديث ) محمد بف خالد، عف عبيد اهلل ، مف طريؽ ذكر ضحكوبدكف  مختصران ، ُْٕ/ٗ(: ُُٕٓالًقيىامى
  .منصكر بف المعتمرعف إسرائيؿ بف يكنس، عف  ،بف مكسى

(، كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب يمىافى رً )باب  )اإلًٍ ا الن ارً  أىٍىؿً  آخى كجن بنحكه، ، ُّٕ/ُ(: ُٖٔ(، الحديث )خيري
سحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي مف طريؽ  تقريب التيذيب: )متابعان لعثماف، كىك ثقة–عثماف بف أبي شيبة، كا 

 .منصكر بف المعتمرجرير بف عبد الحميد، عف عف  -(َُِ
، عف أ عفمكرر(، بمعناه، ُٖٔكالحديث ) بي بكر بف أبي شيبة، كأبي كريب، كبلىما عف محمد بف خاـز
 .إبراىيـ النخعي، عف عبيدة السمماني، عف ابف مسعكد كبلىما )منصكر، كاألعمش( عف  .األعمش

(ُ ) ،) يمىافى ن ةً  أىٍىؿً  )أىٍدنىىباب صحيح مسمـ؛ كتاب )اإلًٍ ٍنًزلىةن  اٍلجى  .ُٕٕ/ُ: (ًَُٗفييىا(، الحديث ) مى
د ثىنىا أىًبيقاؿ اإلماـ مسمـ: ( ِ) ، حى ٍيرو ٍبًد اهلًل ٍبًف نيمى م دي ٍبفي عى د ثىنىا ميحى د ثىنىا اأٍلىٍعمىشي ]عبد اهلل بف نمير[ حى ]سميماف  ، حى

ٍف أىًبي ذىرٍّ بف ميراف[ ، عى ٍيدو كًر ٍبًف سيكى ًف اٍلمىٍعري نىادىة[ ، عى نديب بف جي  .]جي
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، الى يىٍستىًطيعي أىٍف ييٍنًكرى كىىيكى ميٍشًفؽه ًمٍف ًكبىاًر ذينيكًبًو أىٍف تيٍعرىضى  ـٍ : نىعى كىذىا، فىيىقيكؿي كىذىا كىذىا كى مىٍيًو، كى عى
ًمٍمتي أى فىييقىاؿي لىوي: فىًإفَّ لىؾى مىكى  ، قىٍد عى : رىبّْ سىنىةن، فىيىقيكؿي فىمىقىٍد  ،ٍشيىاءى الى أىرىاىىا ىىا ىينىاافى كيؿّْ سىيّْئىةو حى

تَّى بىدىٍت نىكىاًجذيهي  رىأىٍيتي رىسيكؿى اهلًل  ًحؾى حى  .(ُ)"ضى

 (ِ)شمائموفي  -رحمو اهلل– الترمذماإلماـ و أخرج: حديث سعد بف أبي كقاص. ٓ 
تَّى  لىقىٍد رىأىٍيتي النًَّبيَّ " :قىاؿ بًف ًأًبي ًكق اصو  سىٍعدً  عف (ّ)بسنده ٍندىًؽ حى ًحؾى يىٍكـى اٍلخى ضى

كىافى يىقيكؿي  كىافى سىٍعده رىاًمينا، كى ، كى : كىافى رىجيؿه مىعىوي تيٍرسه ؟ قىاؿى : كىٍيؼى كىافى : قيٍمتي بىدىٍت نىكىاًجذيهي. قىاؿى
، فىمىمَّا رىفىعى رىأٍ  ٍبيىتىوي، فىنىزىعى لىوي سىٍعده ًبسىٍيـو كىذىا ًبالتٍُّرًس ييغىطّْي جى ـٍ ييٍخًطٍئ ىىًذًه ًمٍنوي كىذىا كى اهي فىمى سىوي رىمى

ٍبيىتىوي - ًحؾى النًَّبيُّ  -يىٍعًني جى شىاؿى ًبًرٍجًمًو: فىضى ، كى :  كىاٍنقىمىبى الرَّجيؿي تَّى بىدىٍت نىكىاًجذيهي. قىاؿى حى
: ًمٍف ًفٍعًمًو ًبالرَّجيؿً  ؟ قىاؿى ًحؾى : ًمٍف أىمّْ شىٍيءو ضى  .(ْ)"قيٍمتي

                                                            

 دراسة الحديث:( ُ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 

ٍكالىىيـ، الكيٍكًفي، تكفي سنة ) أبك محمد األعمش: ىك ، الكىاًىًميُّ مى مىٍيمىافي بفي ًمٍيرىافى األىسىًدمُّ ىػ(، ُْٖىػ أك ُْٕسي
و، فقد جعمو الحافظ ابف "، قمت: كال يضر تدليسثقة حافظ عارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلسثقة، قاؿ الحافظ: "

طبقات ، ِِْ)انظر: التقريب:  .حجر ضمف المرتبة الثانية مف المدلسيف الذيف احتمؿ األئمة تدليسيـ
 (.ُُٖ: المدلسيف

 انفرد مسمـ بإخراجو عف البخارم. ثانيان: تخريج الحديث:
اباب الشمائؿ المحمدية؛ ( ِ) اءى  )مى ًحؾً  ًفي جى  .ُِٗ-ُُٗ :(ِّٓالحديث )(،  الم وً  رىسيكؿً  ضى
د ثىنىا قاؿ اإلماـ الترمذم:( ّ) م دي  حى د ثىنىا: قىاؿى  بىش ارو  ٍبفي  ميحى م دي  حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى اًرمُّ  الم وً  عى د ثىنىا: قىاؿى  اأٍلىٍنصى ٍبدي  حى  الم وً  عى

، ٍبفي  م دً  عىفٍ  عىٍكفو م دً  ٍبفً  ميحى ًد، ٍبفً  ميحى اًمرً  عىفٍ  اأٍلىٍسكى  رىأىٍيتي  لىقىدٍ : سىٍعده ]ابف أبي كقاص[  قىاؿى : قىاؿى  سىٍعدو  ٍبفً  عى
 ...، كذكر الحديث.الن ًبي  

 دراسة الحديث:( ْ)
 :إسناده متصؿ كلكف فيوأكالن: دراسة اإلسناد: 

مدُ مد ٍبف . ميحى بف كقاص، يركم عف خالو عامر  أىبي بف سعد بنت كىك ابف األىسكد القرشي، الزيىرم، ٍبف ميحى
 ".مستكرسعد، ذكره ابف حباف في الثقات، ككثقو الييثمي، كقاؿ ابف حجر: "

 ، كال يعمـ فيو جرح، كركايتو ىنا عف خالو عامر بف سعد.-كما قاؿ الييثمي-قمت: ىك ثقة 
 (.ّْٕ، تقريب التيذيب: ُٕٗ/ٔ، مجمع الزكائد: َْْ/ٕ)انظر: ثقات ابف حباف: 

، بمعناه، مف ُٕٔ-ُٔٔ/ّ( َُِٔاـ أحمد في مسنده_ الحديث )أخرجو اإلم ثانيان: تخريج الحديث:
طريؽ ركح بف عبادة، عف عبد اهلل بف عكف، عف محمد بف محمد بف األسكد، عف عامر بف سعد، عف سعد بف 

، بنحكه، مف طريؽ محمد بف المثنى، عف ّّّ/ّ(: ُُُّالحديث ) -. كالبزار في مسندهأبي كقاص 
 م، عف عبد اهلل بف عكف، عف محمد بف محمد بف األسكد بو.محمد بف عبد اهلل األنصار 
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ىذه األحاديث كحديثي عائشة كعبد اهلل بف الحارث بف جزء  كقد كفؽ العمماء بيف 
، كأزالكا التعارض الظاىرم فيما بينيا، فقاؿ ابف بطاؿ مكفقان بيف حديث عائشة كحديث 

ليس فى  لـ تشيد عائشة، كأثبت ما ليس ىذا بخالؼ ألف أبا ىريرة شيد ماقيؿ: أبي ىريرة: "
كذلؾ زيادة يجب األخذ بيا، كليس فى قكؿ عائشة قطع منيا أنو لـ  ،خبرىا، كالمثبت أكلى

نما أخبرت بما رأت كما أخبر أبك ىريرة  ،يضحؾ قط حتى تبدك ليكاتو فى كقت مف األكقات، كا 
 .(ُ)"بما رأل، كذلؾ إخبار عف كقتيف مختمفيف

 باألنيا يسمى مف الناس مفكقاؿ بعضيـ أف المقصكد مف النكاجذ األنياب، ألف  
ًحؾى النًَّبيُّ ، كيؤيده ركاية البخارم األخرل: "نكاجذ الضكاحؾ تَّى بىدىٍت أىٍنيىابيوي  فىضى ، (ِ)"حى

 .(ّ)قد رجح ابف بطاؿ ىذا الكجوك  األحاديث، بيف االختبلؼ كيزكؿ بذلؾ المبس رتفعيف
ت ى كيحتمؿ أف يراد بالنكاجذ حقيقتيا كىي آخر األضراس، كيككف قكلو "  ًحؾى حى بىدىٍت ضى
ف أيريد بيىا األىكاًخر، " :قاؿ ابف األثير " كناية عف المبالغة،نىكىاًجذيهي  ٍجو ًفيًو أىف يير كاً  د ميبىالىغة افالكى

ًحًكو ٍيًر أىف ييرىاد ظييي ، ًمٍثًمو ًفي ضى حًؾ، كىىيكى أىٍقيىسي القكلىٍيف، الٍشًتيىار  كري مف غى نىكىاًجًذه ًفي الضَّ
 .(ْ)"األىسنافً النكاًجًذ بأىكاًخًر 
اف المراد بالحىصر في قكؿ عبد اهلل بف الحارث: "كقيؿ: إ ًحؾي  كىافى  مى  المَّوً  رىسيكؿً  ضى

ا ًإالَّ   ا"، كقكؿ عائشة: (ٓ)"تىبىسُّمن اًحكان  قىطُّ  ميٍستىٍجًمعان   النًَّبيَّ  رىأىٍيتي  مى ، ىك (ُ)"...ضى
                                                                                                                                                                         

اًئؿً  ابىًة  كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ في كتاب )فىضى حى ق اصو  أىًبي ٍبفً  سىٍعدً  فىٍضؿً  (، باب )ًفيالص  (، كى
، بمعنى مقارب، كفيو زيادة، مف طريؽ محمد بف عباد، عف حاتـ بف إسماعيؿ، عف ُٕٖٔ/ْ(: ِْالحديث )
، عف عامر بف -متابعان لمحمد بف محمد بف األسكد–( ُِٖمسمار ]كىك صدكؽ[ )تقريب التيذيب:  بكير بف

 .سعد، عف سعد بف أبي كقاص 
كما -حسف ألجؿ محمد بف محمد بف األسكد كىك صدكؽ الحديث إسناده ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 

كىاهي ك ، -كما تقدـ-، كقد تكبع ببكر بف مسمار كىك صدكؽ أيضان -تقدـ ...، أىٍحمىدي، قاؿ الييثمي: "رى  كىاٍلبىز اري
ا اليييمى ًرجى اؿي  كى ًحيحً  ًرجى ٍيرى  الص  م دً  غى م دً  ٍبفً  ميحى ًد، ٍبفً  ميحى (، كصح حو الشيخ ُٕٗ/ًٔثقىةه" )مجمع الزكائد:  كىىيكى  اأٍلىٍسكى

 .(ُِّ ، كضعفو األلباني )مختصر الشمائؿ:(ِِٖ/ِأحمد شاكر في تحقيقو لمسند أحمد )
 .ِٖٕ/ٗ: بطاؿ البف البخارمصحيح  شرح (ُ)
(، باب )ًإذىا (ِ) ٍكـً امىعى  صحيح البخارم؛ كتاب )الص  ، ًفي جى افى لىـٍ  رىمىضى (: ُّٔٗشىٍيءه...(، الحديث ) لىوي  يىكيفٍ  كى
 (.ٖٗ، كما في تخريج الحديث ص )ِّ/ّ
 .ِٕٗ-ِٖٕ/ٗ: بطاؿ البف البخارم شرح: انظر (ّ)
 .َِ/ٓالنياية:  (ْ)
نىاًقًب أخرجو الترمذم في سننو؛ أبكاب )( ٓ) (، الحديث  الن ًبيٍّ  بىشىاشىةً  ًفي) بابه (، اهللً  رىسيكؿً  عىفٍ  اٍلمى
 .، كىك حديثه صحيح اإلسناد(ْٔ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )ُّ-َّ/ٔ: (ِّْٔ)
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اًفيٌّ  حىصره  ر الم لبالمغ بالنسبة أم ًإضى  أف الإ نكاًجذيه بدت ىحت ان أحيان ضحؾ  أنو تقر 
 .(ِ)المبالغة عمى يحمؿ

ا"التي ركت  قمت: كمما يرجح ىذا القكؿ أف السيدة عائشة     النًَّبيَّ  رىأىٍيتي  مى
اًحكان  قىطُّ  ميٍستىٍجًمعان  تَّى ،ضى ا لىيىكىاًتًو، ًمٍنوي  أىرىل حى ـي  كىافى  ًإنَّمى  ، ىي نفسيا ركت أنو(ّ)"يىتىبىسَّ

 عف (ٓ)بسنده (ْ)سننوفي  -رحمو اهلل– أبك داكدأخرج اإلماـ ضحؾ حتى رىأىت نكاجذه، فقد 

اًئشىةى  ـى رىسيكؿي المًَّو " قالت:  عى ًتيىا ًسٍتره  قىًد ًفى سىٍيكى ٍيبىرى كى ٍزكىًة تىبيكؾى أىٍك خى فىيىبٍَّت  ،ًمٍف غى
اًئشىةي  :فىقىاؿى  ،ًريحه فىكىشىفىٍت نىاًحيىةى السٍّْتًر عىٍف بىنىاتو ًلعىاًئشىةى ليعىبو  رىأىل بناتي :قىالىتٍ  ؟مىا ىىذىا يىا عى . كى

اًف ًمٍف ًرقىاعو فىقىاؿى  نىاحى ا  :بىٍينىييفَّ فىرىسنا لىوي جى ٍسطىييفَّ  الذمىىذىا مى . قىاؿى  :قىالىتٍ  ؟أىرىل كى مىا ىىذىا كى  :فىرىسه
مىٍيوً  الذم اًف. قىاؿى  :قىالىتٍ  ؟عى نىاحى ا :جى نىاحى مىٍيمىافى  :قىالىتٍ  !فً فىرىسه لىوي جى  -- أىمىا سىًمٍعتى أىفَّ ًلسي

ةه  ٍيالن لىيىا أىٍجًنحى تَّى رىأىٍيتي نىكىاًجذىهي  :قىالىتٍ  .خى ًحؾى حى  .(ٔ)"فىضى

                                                                                                                                                                         

، كالحديث ِْ/ٖ: (َِٗٔ)التبسـ كالضحؾ(، الحديث )باب أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )األدب(، ( ُ)
 (.ْٔسبؽ تخريجو كدراستو ص )

 .ُِٔ/َُىػ(: ُّّٓلمحمد عبد الرحمف المباركفكرم ) -انظر: تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم (ِ)
، كالحديث ِْ/ٖ: (َِٗٔ)التبسـ كالضحؾ(، الحديث )باب أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )األدب(، ( ّ)

 (.ْٔؽ تخريجو كدراستو ص )سب
 .ِّٕ/ٓ: (ًْٖٓٗباٍلبىنىات(، الحديث ) )الم ًعًب  بابسنف أبي داكد؛ كتاب )األىدىًب(، ( ْ)
م دي ٍبفي عىٍكؼو قاؿ اإلماـ أبك داكد: ( ٓ) د ثىنىا ميحى د ثىنىا سىًعيدي ٍبفي أىبً  ،حى ـى  يحى ٍريى نىا يىٍحيىى ٍبفي  ]سعيد بف الحكـ[، مى أىٍخبىرى

ًزي ةى  حدثنيقىاؿى  ،أىيُّكبى  ٍبًد الر ٍحمىفً  ،عيمىارىةي ٍبفي غى مىمىةى ٍبًف عى د ثىوي عىٍف أىًبى سى م دى ٍبفى ًإٍبرىاًىيـى حى اًئشىةى  ،أىف  ميحى  عىٍف عى
. 

 دراسة الحديث: (ٔ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 

ًزي ةى  ٍبفي  . عمارة بف غزية: ىك عيمىارىةي ُ اًرًث  ٍبفً  غى ٍمًرك ٍبفً  اٍلحى ًزي ةى  ٍبفً  عى ، تكفي سنة ) غى اًرمُّ ىػ(، كثقو َُْاألىٍنصى
"، كالعجمي، كثير الحديث"، كأبك زرعة الرازم، كابف سعد كزاد: "ما أعمـ إال خيران أحمد، كقاؿ في مكضع آخر: "

"، كذكره ابف حباف، كابف شاىيف في صدكؽ مشيكر"، كفي مكضع: "مشيكركزاد: "كالدارقطني، كالذىبي 
"، كقاؿ ثقة"، كقاؿ ابف شاىيف: "كاف يخطئ ...،مف حفاظ أىؿ المدينةثقاتيما، كقاؿ ابف حباف في المشاىير: "

 ماـ: ""، كقاؿ أبك حاتليس بو بأس"، كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"، كفي مكضع آلخر: "صالحابف معيف: "
"، كقاال في مرسمة أنس عف كركايتو بو، بأس ال"، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "صدكقان  كاف بأس، بحديثو

 "، كانفرد ابف حـز بتضعيفو.بؿ ثقةتحرير التقريب: "
قمت: ىك ثقة، كركايتو عف أنس مرسمة، كركايتو ىنا عف محمد بف إبراىيـ عف أبي سممة بف عبد 

 . الرحمف، عف عائشة
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البف سعد:  -القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ –مصادر الترجمة: )الطبقات الكبير 
، الجرح كالتعديؿ: ُّٔ/ِ، ثقات العجمي: ُُّ، ُُِ/ّ، ْْٕ/ِألحمد:  -،العمؿ كمعرفة الرجاؿِٓٗ

، سؤاالت ُٕٓ، تاريخ أسماء الثقات: ُْٔ، مشاىير األمصار البف حباف: ِْْ/ٓ، ثقات ابف حباف: ّٖٔ/ٔ
، تيذيب ُِّ/ٓألبي محمد عمي بف أحمد بف حـز األندلسي:  -، المحمى باآلثارُُْ/ِالبرقاني لمدارقطني: 

، ّٖٔ، تقريب التيذيب: ُِْ/ٓ، ميزاف االعتداؿ: ُِْ، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي: ُِٔ/ُِالكماؿ: 
 (.ٓٔ/ّتحرير التقريب: 

، الًمٍصًرٌم، تكفي سنة ) أىيٍُّكبى  بفي  يىٍحيىى العىب اًس، . يحيى بف أيكب: ىك أىبيكِ  ىػ(، اختمؼ النقاد فيو:ُٖٔالغىاًفًقيٍّ
براىيـ الحربي، كالعجمي، كالدارقطني، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ في  فكثقو ابف معيف، كيعقكب الفسكم، كا 

 ".مف ثقات أىؿ مصرمشاىير عمماء األمصار: "
، كىك مف فقياء مصر كمف عممائيـ كيقاؿ ...لو أحاديث صالحة ابف عدم: ""، كقاؿ صدكؽكقاؿ البخارم: "

إنو كاف قاضيا بيا، كالى أرل في حديثو إذا ركل عنو ثقة أك يركل ىك عف ثقة حديثا منكرا فأذكره، كىىك عندم 
كقاؿ "، لو أشياء يخالؼ فييا"، كقاؿ أحمد بف صالح المصرم: "صالح"، كقاؿ أبك داكد: "صدكؽ ال بأس بو

أبك حاتـ  " كسئؿليس بو بأس"، كقاؿ ابف شاىيف: "ليس بذاؾ القكم"، كقاؿ مرة: "ليس بو بأسالنسائي: "
 يكتب الصدؽ، يحيى كمحؿ إلي، أحب أيكب بف يحيى": فقاؿ أييما أحب إليو يحيى أـ ابف أبي المكالي؟ الرازم
"، ييـ صدكؽ" الساجي: "، كقاؿالحديث صالح" كفي مكضع آخر: "صدكؽ"، كقاؿ الذىبي: "بو يحتج كال حديثو

كما قاؿ -بؿ ىك صدكؽ "، كقاؿ مصنفا تحرير التقريب: "صدكؽ ربما أخطأكقاؿ الحافظ في التقريب: "
 ".-البخارم

ًديًث كقاؿ ابف سعد: " حدث عف " :يكنس بف سعيد أبك "، كقاؿكاف سيء الحفظ"، كقاؿ أحمد: "كىافى ميٍنكىرى اٍلحى
 ".الغرباء بأحاديث ليست عند أىؿ مصر عنو كالشاـ كأىؿ مصر كالعراؽ، كحدث عنوأىؿ مكة كالمدينة 

قمت: ىك صدكؽ حسف الحديث، كربما أخطأ، كقد احتج بو مسمـ في الصحيح، كركايتو ىنا عف عمارة 
 .، فيزكؿ احتماؿ الخطأ في ىذا الحديث-كىك ثقة أيضان –، كالراكم عنو سعيد بف أبي مريـ -كىك ثقة–بف غزية 

، ُّٕ، ٖٗ/ُركاية ابف محرز:  -، تاريخ ابف معيفُٔٓ/ٕمصادر الترجمة: )طبقات ابف سعد: 
، ْْٓ/ِ، المعرفة كالتاريخ: ُُٖ، عمؿ الترمذم الكبير: َُٖ/ِ، سؤاالت اآلجرم: ّْٕ/ِثقات العجمي: 

ىير ابف حباف: ، مشأََ/ٕ، ثقات ابف حباف: ُِٖ/ٗ، الجرح كالتعديؿ: ِْٗالضعفاء كالمترككيف لمنسائي: 
، تيذيب الكماؿ: ٓٗ/ُْ، عمؿ الدارقطني: ٗٓ/ٗ، الكامؿ البف عدم: َِٔ/ُ، ثقات ابف شاىيف:ِِّ
، تقريب ّّْ/ْ، تيذيب التيذيب: ِّٔ/ِ، الكاشؼ لمذىبي: ُّٗ، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: ِّٕ-ِّٔ/ُّ

 (.ٖٕ/ ْ، تحرير التقريب: ُٓٓالتيذيب: 
ةي  نسائي في سننو الكبرل؛ كتاب )ًعٍشرىةً أخرجو ال ثانيان: تخريج الحديث: ؿً  النٍّسىاًء(، باب )ًإبىاحى  الم ًعبى  الر جي

ًتوً  ٍكجى ، بنحكه، كفيو زيادة، مف طريؽ أحمد بف سعيد بف الحكـ. كالبييقي َُٖ/ٖ(: ًَُٖٗباٍلبىنىاًت(، الحديث ) ًلزى
ا اءى  في سننو الكبرل؛ كتاب )الشيادات(، باب )مى ، كفي ُِٗ/َُ(: َُُِٓاٍلبىنىاًت(، الحديث )بً  الم ًعًب  في جى

ًباٍلبىنىات(، بمعناه، كفيو زيادة، مف طريؽ أبي زكريا بف أبي  الم ًعبي  -الم ًعًب  ًمفى  ييٍكرىهي  أىكٍ  يىجيكزي  الى  اآلداب، باب )مىا
إسحاؽ، عف أحمد بف محمد بف عبدكس، عثماف بف سعيد الدارمي. كبلىما )أحمد بف سعد، كالدارمي(، عف 
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 ضحكان  رخى أي  أحكاؿ فى يضحؾ ككاف يبتسـ، أحكالو أكثر فى كاف كالخبلصة: أنو 
 النادر فى ككاف شأنو، كاف ىذا الميكات، فيو تبدك الذم االستغراؽ مف قؿأك  التبسـ مف أعمى
 ألمتو ليبيف ذلؾ فى البشر عادة عمى كيجرل نكاجذه، تبدك حتى ضحؾ ربما تعجبو إفراط عند

 القتصاراك  التبسـ أف عائشة بحديث كباف ،عمييـ ـر  حى مي  غير أنو نكاجذه فيو بدت الذم وبضحك
 .(ُ)أحكالو أكثر فى لو  لمزكمو فيو بو كاالقتداء فعمو ألمتو ينبغي الذم ىك الضحؾ فى

 :وكآداب ؾالضح ضكابط: الثانيالمطمب 
يضحؾ، كلكف كاف تبسمو أكثر مف  إف الضحؾ سنة نبكية، فقد كاف النبي  

ضحكو، كلذلؾ جاء أف ضحكو تبسـ، ككاف يضحؾ أيضان ضحكان أعمى مف التبسـ، كأحيانان كاف 
كما -يزيد في الضحؾ حتى يكصؼ بظيكر نكاجذه كىي آخر األضراس كىذا مف باب المبالغة 

تنباطيا مف ليبيف ألمتو أف ذلؾ مباح، كلكف ىناؾ بعض الضكابط كاآلداب يمكف اس -سبؽ
 األحاديث النبكية الصحيحة، يجب عمى المسمـ أف يراعييا، منيا:

 :عدـ اإلكثار مف الضحؾ 
ًحؾً  افى كى أنو " فقد كرد عف النبي   يكجو المؤمنيف  ، ككاف النبي (ِ)"قىًميؿى الضَّ

 (ّ)األدب المفردفي  -رحمو اهلل– البخارمأخرج اإلماـ إلى عدـ اإلكثار مف الضحؾ، فقد 

                                                                                                                                                                         

ًزي ة، عف محمد بف إبراىيـ، عف أبي سممة بف عبد  سعيد بف أبي مريـ، عف يحيى بف أيكب، عف عيمارة بف غى
 .ف عائشة الرحمف، ع

ٍظرً  ًة(، باب )الم ًعًب  كأخرجو ابف حباف في صحيحو، كتاب )اٍلحى بىاحى ةً  ًذٍكري  -كىالم ٍيك كىاإلًٍ بىاحى  النٍّسىاءً  ًلًصغىارً  اإلًٍ
فٍ  ًبالمُّعىًب  الم ًعبى  (، الحديث ) لىيىا كىافى  كىاً  ره كى ، بنحكه، مختصران، بدكف ذكر نكاجذه، مف ُْٕ/ُّ(: ْٖٔٓصي

ف بف سفياف، عف حرممة بف يحيى، عف ابف كىب، عف عمارة بف غزية، عف أبي النضر، عف عركة طريؽ الحس
 .بف الزبير، عف عائشة 

الحديث سنده حسف، ألجؿ يحيى بف أيكب، كقد صح حو بعض األئمة، ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
األرنؤكط عمى سنده بالصحة (، كحكـ شعيب َُِ/ّفحكـ عميو األلباني بالصحة )صحيح سنف أبي داكد: 

 ".كىذا إسناد صحيح عمى شرط مسمـفقاؿ: "
 .ِٖٕ/ٗ: بطاؿ البف البخارم شرح: انظر (ُ)
، (ِٓ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص)َْٓ/ّْ: (َُُِٖالحديث ) -أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده( ِ)

 .كىك حديثه حسف اإلسناد
ًحؾً األدب المفرد؛ باب )( ّ)  (.ٕٔص ) :(ِّٓالحديث )(، الض 
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ٍيرىةى  عف (ُ)بسنده كا الى ": قىاؿى   الن ًبيٍّ  عىفً  ، أىًبي ىيرى ، تيٍكًثري ًحؾى ًحؾً  كىٍثرىةى  فىًإفَّ  الضَّ  الضَّ
 .(ِ)"اٍلقىٍمبى  تيًميتي 

                                                            

د ثىنىا: البخارمقاؿ اإلماـ ( ُ) م دي  حى د ثىنىا: قىاؿى  بىش ارو  ٍبفي  ميحى نىًفيُّ  بىٍكرو  أىبيك حى : قىاؿى  ]عبد الكبير بف عبد المجيد[ اٍلحى
د ثىنىا ٍبدي  حى ًميدً  عى ، ٍبفي  اٍلحى ٍعفىرو ـى  عىفٍ  جى ٍبدً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي نىٍيف[ الم وً  عى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ،]ابف حي  . ىيرى

 دراسة الحديث:( ِ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 

ٍبدي ، سىٍعدو  أىبيكعبد الحميد بف جعفر: ىك  ًمٍيدً  عى ٍعفىرً  بفي  الحى ٍبدً  بفً  جى اًرمٌ  اهللً  عى ىػ(، كثقو ُّٓ، تكفي سنة )األىٍنصى
معيف، كقاؿ مرة: "ليس بو بأس"، كمرةن: "صالح"، ككثقو عمي بف المديني، كابف أحمد كزاد: "ليس بو بأس"، كابف 

ف تكمـ فيو سفياف، فيك ثقة  سعد كزاد: ""كثير الحديث"، كالساجي كزاد: "صدكؽ"، كقاؿ يعقكب بف سفياف: "ثقة كا 
ؽ"، كذكره ابف حسف الحديث"، كقاؿ الذىبي في الكاشؼ: "ثقة، غمزه الثكرم لمقدر"، كقاؿ في المغني: "صدك 

 في ييـ ككاف ،...،المدينة أىؿ خيار مفحباف في الثقات كقاؿ: "ربما أخطأ"، كقاؿ في مشاىير العمماء: "
ًدٌم: "أرجكا أنو ال بأس بو، كىك ممف يكتب حاييفاأل "، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "محمو الصدؽ"، كقاؿ ابف عى

ليس بالقكم"، كقاؿ البخارم: "ليس بالقكم"، ككاف سفياف حديثو"، كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"، كقاؿ مرة: "
الثكرم يضعفو مف أجؿ القدر كلخركجو عمى المنصكر، كقد خرج عبد الحميد بف جعفر مع محمد بف عبد اهلل 

كما قاؿ مصنفا تحرير –بف حسف المعركؼ بالنفس الزكية، فتكمـ فيو الثكرم، كليس ذلؾ بسبب لمتضعيؼ 
أئمة إعبلـ عمى الحكاـ الظممة، كما ضعفيـ أحد إال مف المتأخريف"، كنقؿ ابف معيف عف ، "فقد خرج -التقريب

يحيى بف سعيد مرةن أنو كاف يضعفو، كمرةن أنو كاف يكثقو، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "صدكؽ، رمي بالقدر، 
 كربما كىـ"، كتعقباه في تحرير التقريب فقاال: "بؿ ثقة".

–جؿ القدر، أك لخركجو عمى المنصكر، كىذا سبب ضعيؼ لتضعيفو قمت: ىك ثقة، كمف ضعفو فؤل
 ، كقد أخرج لو البخارم تعميقان، كمسمـ، كاألربعة.-كما قاؿ مصنفا تحرير التقريب

ركاية  -، تاريخ ابف معيفََْالقسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة:  -مصادر الترجمة: )الطبقات الكبرل
، المعرفة كالتاريخ: ُٕٗ/ْ، َُٗك ُٓٔ/ّ، كركاية الدكرم: َُٕك ٕٗ ، كركاية الدارمي:ٕٗ/ُابف محرز: 

، الضعفاء ِٓٓ/ُ، سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: ّّٖ/ِىػ(: ِٕٗالبف أبي خيثمة ) -، التاريخ الكبيرْٖٓ/ِ
، ثقات ابف ََُ، سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني: َُ/ٔ، الجرح كالتعديؿ: ُٗٔكالمترككيف لمنسائي: 

، الكاشؼ: ُْٗ/ُٔ، تيذيب الكماؿ: ٓ/ٕ، الكامؿ البف عدم: ُٗٓ، مشاىير العمماء: ُِِ/ٕ حباف:
، تحرير التقريب: ُّْ، تقريب التيذيب: ْْٕ/ِ، تيذيب التيذيب: ِٔٓ/ُ، المغني في الضعفاء: ُْٔ/ُ
ِ/ِٕٗ.) 

 ثانيان: تخريج الحديث:
ٍزفً (، باب )الزٍُّىدً أخرجو ابف ماجو في سننو؛ كتاب ) ، بمفظو، َٕٔ-َٔٔ/ٓ(: ُّْٗ(، الحديث )كىاٍلبيكىاءً  اٍلحي

مف طريؽ بكر بف خمؼ، عف أبي بكر الحنفي، عف عبد الحميد بف جعفر، عف إبراىيـ بف عبد اهلل بف حنيف، 
 .عف أبي ىريرة 
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كعندما كاف يرل أنيـ أكثركا مف الضحؾ كاف يكجييـ إلى اإلقبلؿ منو كيذكرىـ  
ٍيرىةى أبي  عف (ِ)بسنده (ُ)صحيحوفي  -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم باآلخرة، فقد   ، ىيرى
ا تىٍعمىميكفى  لىكٍ ":  الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى  :أنو كاف يقكؿ ـي  مى ًحٍكتيـٍ  أىٍعمى ، لىضى ٍيتيـٍ  قىًميالن لىبىكى  .(ّ)"كىًثيرنا كى

                                                                                                                                                                         

 كأخرج الحديث مطكالن، كأكلو: اتؽ المحاـر تكف أعبد الناس...، كؿ مف:
اًرـى  ات قىى مىفٍ )الزٍُّىًد عىف رىسيكًؿ اهلل(، باب ) الترمذم في سننو؛ أبكاب (: َِّٓ(، الحديث )الن اسً  أىٍعبىدي  فىييكى  اٍلمىحى

، مف طريؽ بشر الصكاؼ، عف جعفر بف سميماف، عف أبي طارؽ السعدم، عف الحسف البصرم، عف َُْ/ْ
 .أبي ىريرة 

د الرزاؽ الصنعاني، عف جعفر بف ، مف طريؽ عبْٗٓ-ْٖٓ/ُّ(: َٖٓٗالحديث ) -كأحمد في مسنده
 سميماف بو.

 ، مف طريؽ إسحاؽ بف إسرائيؿ، عف جعفر بف سميماف بو.ُُّ/ُُ(: َِْٔالحديث ) -كأبك يعمى في مسنده
رىعً كمف طريؽ أخرل أخرجو ابف ماجو في سننو؛ كتاب )الزٍُّىًد(، باب ) ، َِٔ/ٓ(: ُِْٕ(، الحديث )كىالت ٍقكىل اٍلكى

حمد الطنافسي، عف أبي رجاء محرز بف عبد اهلل، عف بيرد بف سناف، عف مكحكؿ مف طريؽ عمي بف م
 .، عف أبي ىريرة الشامي، عف كائمة بف األسقع 

ًحؾ(، الحديث ) (، بمفظ أقؿ الضحؾ، مف طريؽ ٕٔص ) :(ِّٓكأخرجو البخارم في األدب المفرد؛ باب )الض 
 أبي رجاء محرز بف عبد اهلل، بو. سميماف بف داكد العتكي، عف إسماعيؿ بف زكريا، عف

، ّٓٓ/ِ(: ُُْٖ(، الحديث )الضحؾ ككراىية اهلل يسخط بما يتكمـ الرجؿكىناد بف السرم في الزىد؛ باب )
 بمفظ "يا أبا ىريرة أقؿ الضحؾ..."، مف طريؽ عبد الرحمف المحاربي، عف أبي رجاء بو.

إسناده البكصيرم عف سند ابف ماجو: "الحديث سنده صحيح، قاؿ ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
(، قاؿ األلباني عف سند ْٓٔ/ْ" )سنف ابف ماجو بشرح السندم، كبحاشيتو مصباح الزجاجة لمبكصيرم: صحيح

(، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تحقيقو لمسند أحمد: ِّ/ِ" )السمسمة الصحيحة: جيد إسناد كىذاابف ماجو: "
 (.ْٗٓ/ُّ" )المسند: جيد حديث"
قىاًؽ(، ( ُ) ا تىٍعمىميكفى  "لىكٍ :  الن ًبيٍّ  )قىٍكؿً باب صحيح البخارم؛ كتاب )الرٍّ ـي  مى ًحٍكتيـٍ  أىٍعمى ٍيتيـٍ  قىًميبلن  لىضى لىبىكى  كى

 .َُِ/ٖ: (ْٖٓٔكىًثيرنا"(، الحديث )
د ثىنىا( ِ) ، ٍبفي  يىٍحيىى قاؿ اإلماـ البخارم: حى د ثىنىا بيكىٍيرو ًشيىابو  اٍبفً  عىفً  عيقىٍيؿو ]بف خالد[، عىفٍ  الم ٍيثي ]بف سعد[، حى

ٍيرىةى  أىف   الميسىيًٍّب، ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  ]محمد بف مسمـ الزىرم[،  ...، كذكر الحديث.أىبىا ىيرى
 دراسة الحديث:( ّ)

 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات، إال أف فيو:
كىًري ا أبك. يحيى بف بكير: ىك ُ ًشٌي، المصرم، تكفي سنة ) بيكىٍيرو  بفً  اهللً  عبد بف يحيى، زى ىػ(، سبقت ُِّالقيرى

 .(، كخبلصة حالو أنو ثقةٖٓدراستو ص )
 يىًميفي  كىانىتٍ  )كىٍيؼى باب كىالنُّذيكر(،  أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )األىٍيمىافً  ثانيان: تخريج الحديث:

"كالذم نفس محمد بيده"، كفيو تقديـ كتأخير، مف طريؽ  ، بزيادة قكلو:َُّ/ٖ: (ّٕٔٔ(، الحديث ) الن ًبيٌ 



ٗٗ 

كانكا مقبميف عمى الميك كالمعب، ككذلؾ كانت عادة  ليـ ذلؾ ألنيـ فقد قاؿ النبي  
 .(ُ)األنصار قديمنا يحبكف الغناء كالميك كالضحؾ

 سبيؿ مىعمف ييكثر مف الضحؾ كييضحؾ أصحابو نخزان خفيفان  كلربما نخز النبي  
 (ِ)سننوفي  -رحمو اهلل– أبك داكدأخرج اإلماـ مكجيان إياه إلى اإلقبلؿ مف ذلؾ، فقد  اٍلًمزاح
ٍيرو  عف (ّ)بسنده ٍيًد ٍبًف حيضى دّْثي اٍلقىٍكـى " قاؿ:  أيسى كىافى ًفيًو ًمزىاحه -بىٍينىمىا ىيكى ييحى بىٍينىا  ،-كى

ـٍ فىطىعىنىوي  ًتًو ًبعيكدو  في  النبيييٍضًحكييي اًصرى ًإفَّ  :. قىاؿى اٍصطىًبرٍ  :. فىقىاؿى (ْ)يأىٍصًبٍرنً  :فىقىاؿى  ،خى
مىىَّ قىًميصه  لىٍيسى عى ا كى مىٍيؾى قىًميصن عىؿى ييقىبّْؿي   النبيفىرىفىعى  ،عى جى نىوي كى عىٍف قىًميًصًو فىاٍحتىضى

وي  ا أىرىٍدتي ىىذىا يىا رىسيكؿى المَّوً  :قىاؿى  ،(ٓ)كىٍشحى  .(ٔ)"ًإنَّمى

                                                                                                                                                                         

ٍعمىر بف راشد، عىفٍ  ييكسيؼ، بف ًىشىاـ عف ميكسىى، بف ًإٍبرىاًىيـ ٍيرىة  أىًبي عىفٍ  ىىم اـو بف منبو، عىفٍ  مى . كانفرد ىيرى
 البخارم بإخراجو عف مسمـ.

 .ّْ/ّ: بطاؿ البف البخارم شرح: انظر (ُ)
سىد(، الحديث ) قيٍبمىةً  )في بابسنف أبي داكد؛ كتاب )األىدىًب(، ( ِ)  .َْْ-ّْٗ/ْ: (ُِٖٓاٍلجى
اًلده قاؿ اإلماـ أبك داكد: ( ّ) نىا خى ك ٍبفي عىٍكفو أىٍخبىرى ٍمري د ثىنىا عى ٍيفو  ]ابف عبد اهلل المزني[ حى ]ابف عبد الرحمف  عىٍف حيصى

ٍيرو  السممي[ ٍيًد ٍبًف حيضى ًف ٍبًف أىًبى لىٍيمىى عىٍف أيسى ٍبًد الر ٍحمى ارً -عىٍف عى ؿو ًمفى األىٍنصى بىٍينىمىا ىيكى  :قىاؿ  -رىجي
دٍّثي   ...، كذكر الحديث.ييحى

: لمخطابي -. )انظر: معالـ السنفاستقد :معناه (اصطبر) كقكلو نفسؾ، مف قدنيأ أم: (صبرني)أ قكلو (ْ)
ٓ/ِْٕ). 
مع ًإلى الخاصرة بيف ما ىك (ٓ)  .َّٖٖ/ٓ . لساف العرب:ؼمالخ الضٍّ
 دراسة الحديث: (ٔ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍيفي  حصيف: ىك أىبيك ٍبدً  بفي  الييذىٍيًؿ، حيصى ، تكفي سنة ) الر ٍحمىفً  عى مىًميُّ ىػ(، كىك ثقة، لكف ذكر الحافظ ابف ُّٔالسُّ

سمع منو قبؿ  -كىك خالد بف عبد اهلل–حجر أنو تغير حفظو في اآلخر. قمت: كال يضره ألف الراكم عنو 
 التغير.

 (.ُْٕ، ىدم السارم: ُٓٔ)انظر: تقريب التيذيب: 
ا ثانيان: تخريج الحديث: اءى  أخرجو البييقي مف طريؽ أبي داكد في سننو الكبرل؛ كتاب )النكاح(، باب )مى  في جى

سىًد(، الحديث ) قيٍبمىةً   ، بمثمو، مف طريؽ أبي داكد، بإسناده.َُِ/ٕ(: َُّٕٗاٍلجى
، بنحكه، مف طريؽ عمي بف عبد العزيز، َِٔ-َِٓ/ُ(: ٔٓٓكأخرجو الطبراني في معجمو الكبير، الحديث )

، بألفاظ مقاربة، مف طريؽ الحسف بف َِٔ/ُ(: ٕٓٓ. كالحديث )خالد بف عبد اهللرك بف عكف، عف عف عم
. كبلىما )خالد، كأبك جعفر( عف أبي جعفر الرازمالعباس، عف حفص بف عمر، عبد الرحمف بف عبد اهلل، عف 

 .حصيف بف عبد الرحمف، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى، عف أسيد بف حضير 



ََُ 

، كعمى مدل حب الصحابة كما أركع ذلؾ المكقؼ الذم يدؿ عمى تكاضع النبي  
 ، كتبركيـ بجسده الشريؼ.لمنبي 

 الضحؾ مما يخرج مف األنفس )الضرطة(: عدـ 
الذيف ضحككا عندما سمعكا صكتان خرج مف أخييـ ككجييـ إلى أف  فقد نيى النبي  

ىذا الفعؿ ال يميؽ ألف فيو إحراج ليذا المسمـ الذم خرج منو الريح، كقد يحدث مع الكؿ، فقد 
ٍبدً  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  أخرج ٍمعىةى  الم ًو ٍبفً  عى في  ، زى

ٍبدي الم ًو كمكعظتو كذكريه لمذم عقر الناقة، كفيو قاؿ   الحديث الذم ذكر فيو خيطبة النبي عى
ٍمعىةى  :...: " ٍبفي زى قىاؿى ٍرطىًة، كى ـٍ ًمفى الضَّ ًحًكًي ـٍ ًفي ضى ـٍ ًممَّا  ثيَـّ كىعىظىيي ديكي ؾي أىحى ـى يىٍضحى ًل

 .(ّ)"يىٍفعىؿي 

                                                                                                                                                                         

(، الحديث األنصارم  حضير بف أسيد (، )ذكرالصحابة  حاكـ في مستدركو؛ كتاب )معرفةكأخرجو ال
، بألفاظ مقاربة، مف طريقيف عف حصيف بف عبد الرحمف، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى، ِٖٖ/ّ)بدكف ترقيـ(: 

 .عف أبيو أبي ليمى، عف أسيد بف حصير 
اءى  كبرل؛ كتاب )النفقات(، باب )مىاكأخرجو البييقي مف إحدل طرؽ الحاكـ في سننو ال اـً  قىٍتؿً  في جى  اإًلمى

ٍرًحًو(، الحديث )  ، بألفاظ مقاربة، مف طريؽ الحاكـ، بإسناده.ْٗ/ٖ(: ُّْْٔكىجى
صحيح اإلسناد، كلـ الحديث سنده صحيح، قاؿ الحاكـ في المستدرؾ: "ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 

(، كحكـ عميو األلباني بصحة إسناده )صحيح ِٖٗ-ِٖٖ/ّالتمخيص:"، ككافقو الذىبي )المستدرؾ مع يخرجاه
 (.ِِٖ/ّسنف أبي داكد: 

اىىا(، الحديث ) كىالش ٍمسً  )سيكرىةي باب القيٍرآف(،  صحيح البخارم؛ كتاب )تىٍفًسيرً ( ُ) حى -ُٗٔ/ٔ: (ِْْٗكىضي
َُٕ. 

د ثى قاؿ اإلماـ البخارم: ( ِ) ، حى اًعيؿى د ثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى د ثىنىا ًىشىاـه ]بف خالد[ نىا كيىىٍيبه حى  ، عىٍف أىًبيوً ]بف عركة[ ، حى
ٍمعىةى ]عركة بف الزبير[ ٍبدي الم ًو ٍبفي زى ، ، أىن وي سىًمعى الن ًبي   ، أىن وي أىٍخبىرىهي عى  ... كذكر الحديث.يىٍخطيبي

 الحديث: دراسة( ّ)
 إال أف فيو:إسناده متصؿ كرجالو ثقات أكالن: دراسة اإلسناد: 

بىٍيرً  بف عيٍركىةى  بف الميٍنًذر، ًىشاـ ىشاـ بف عركة: ىك أىبيك  ثقةالعىك اـ، األسدم، كىك ثقة، قاؿ ابف حجر: " بف الزُّ
، ّٕٓ"، كال يضره ألنو مف الطبقة األكلى الذيف لـ يدلسكا إال نادران. )انظر: تقريب التيذيب: دلس ربما فقيو

 (.ْٗطبقات المدلسيف: 
ى  ڇ تىعىالىى: وقىٍكلً )باب أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )األىدىًب(،  : تخريج الحديث:ثانيان 

، بمعناه، كفيو تقديـ ُٓ/ٖ: (َِْٔ[(، الحديث )ُُالحجرات: ] ڇجث ىت يت ...ەئى  ائ  ائ 
 .سفياف بف عيينةكتأخير، مف طريؽ عمي بف المديني، عف 



َُُ 

ؿي ًممَّا يىٍخريجي ًمفى األىٍنفيسً  نىيىى النًَّبيُّ كفي ركاية أخرل: " ؾى الرَّجي  .(ُ)"أىٍف يىٍضحى
وئ  وئ   ەئ    ى  ى  ائ  ائ  ەئڇ تعالى: وقكلكقد جعؿ البخارم ىذا الحديث في باب 

 مما ؾيدؿ عمى أف الضح[، مما ُُ]الحجرات:  ڇجث ىت يت...ۈئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
 بيف سكلٌ  تعالى اهلل ألف ىك مف باب السخرية فيككف داخبلن في ىذه اآلية، األنفس مف يخرج
ۅ  ۅ  ڇ: -- كعيسى مريـ فى تعالى فقاؿ ذلؾ فى كغيرىـ األنبياء خمقو

 بما يعيره أك غيره مف أحد يضحؾ أف المحاؿ كمف [، كناية عف الغائط،ٕٓالمائدة: ] ڇۉۉ
، ألف الضحؾ ال يحسف إال مف أمرو غريبو كشيءو عجيبو ال يكجد (ِ)منو ينفؾ كال مثمو ىك أتى

 .(ّ)عادة. ففيو ندب التغافؿ عف ضرطة الغير لئبل يتأذل فاعميا
 :عدـ الكذب إلضحاؾ اْلخريف 

مف الكذب ألجؿ إضحاؾ الناس، كتكعد فاعمو بالعذاب الشديد،  ر النبي فقد حذ   
قاؿ:  معاكية بف حيدة  عف (ٓ)بسنده (ْ)سننوفي  -رحمو اهلل– أبك داكدأخرج اإلماـ فقد 

ٍيؿه  :يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي " دّْثي  لمذم كى ٍيؿه  اٍلقىٍكـى  ًبوً  ًلييٍضًحؾى  فىيىٍكًذبي  ييحى ٍيؿه  لىوي  كى  .(ٔ)"لىوي  كى

                                                                                                                                                                         

ن ةً كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب  ًصفىةً  )اٍلجى مييىا )الن ارباب كىأىٍىًميىا(،  نىًعيًميىا كى كفى  يىٍدخي ب اري ن ةي  اٍلجى مييىا كىاٍلجى  يىٍدخي
عىفىاء(، الحديث ) ، بنحكه، مف طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة، ك أبي كريب، كبلىما عف ُُِٗ/ْ(: ِٖٓٓالضُّ

 .ىشاـ بف عركة، عف أبيو، عف عبد اهلل بف زمعة . كبلىما )ابف عيينة كابف نمير( عف اهلل بف نمير عبد
ىت   ...ى  ى  ائ  ائ    ەئڇ تىعىالىى: وقىٍكلً )باب أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )األىدىًب(،  (ُ)

 .ُٓ/ٖ: (َِْٔ[(، الحديث )ُُالحجرات: ] ڇيت  جث
 .ِّٗ/ٗ: بطاؿ البف البخارم شرح: انظر (ِ)
 .ّٗٓ/ٔ: مرقاة المفاتيح (ّ)
 .ّْٗ/ٓ: (ُْٓٗ(، الحديث )اٍلكىًذًب  في الت ٍشًديدً  )في بابسنف أبي داكد؛ كتاب )األدب(، ( ْ)
د ثىنىا ميسىد دي ٍبفي ميسىٍرىىدو قاؿ اإلماـ أبك داكد: ( ٓ) د ثىنىا يىٍحيىى  ،حى ًكيـو ]ابف سعيد القطاف[، حى قىاؿى  ،عىٍف بىٍيًز ٍبًف حى

ٍيدىة بف ميعىاًكيىةى ] أىًبيوً عىٍف  ]حكيـ بف معاكية[، أىًبى حدثني  .[ حى
 دراسة الحديث: (ٔ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ـي  ،بىٍيزو  أىبيك. ُ ًكي ٍيدىةى  ٍبفً  ميعىاًكيىةى  ٍبفي  حى ، اٍلقيشىٍيًرمُّ  حى ىػ(، كثقو العجمي، كالنككم كزاد: َُُتكفي سنة ) اٍلبىٍصًرمُّ
"، كقاؿ ابف حجر: البصرة أىؿ صالحي مفحباف في الثقات، كقاؿ في المشاىير: " "، كذكره ابفمعركؼ"
 ".ليس بو بأس"، كقاؿ النسائي: "صدكؽ"



َُِ 

                                                                                                                                                                         

، ُُٔ/ْ، ثقات ابف حباف: ُّٖ/ُقمت: ىك صدكؽ، حسف الحديث. )انظر: ثقات العجمي: 
، ُٕٔ/ُيا النككم: ألبي زكر  -، تيذيب األسماء كالمغاتَِّ/ٕ، تيذيب الكماؿ: ُُِمشاىير األمصار: 

 (.ُِٕتقريب التيذيب: 
ٍبدً  أىبيك. بيز بف حكيـ: ىك ِ ًكٍيـً  بفي  بىٍيزي ، المىًمؾً  عى ٍيدىةى  بف ميعىاًكيىةى  بفً  حى ، حى ، تكفي قبؿ سنة البىٍصًرمٌ  القيشىٍيًرمُّ
ًديًث كىىيكى ًثقىةه ًعٍندى ىػ(، كثقو ابف معيف، كعمي بف المديني، كالنسائي، كقاؿ الترمذم: "َُٔ) "، كقاؿ أىٍىًؿ اٍلحى

نما ،البصرييف ممف يجمع حديثو مف ثقاتالحاكـ: " نيا شاذة ال بيو عف جده ألأسقط مف الصحيح ركايتو عف أ كا 
دىالىًة بىٍيًز ٍبًف حى "، كفي مكضع آخر: "متابع ليا في الصحيح فنا بىٍيفى أىٍكثىًر أىًئم ًة أىٍىًؿ الن ٍقًؿ ًفي عى ـي ًخبلى ، كىالى أىٍعمى ًكيـو

ًديثيو "، كنقؿ الذىبي في التذىيب عف أبي داكد: "ىك عندم حجة"، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ مشيكر"، كىأىن وي ييٍجمىعي حى
ًديثو حسفكفي مكضع آخر: " ديكؽ ًفيًو ليف كىحى صالح كلكنو "، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"، كقاؿ أبك زرعة: "صى

ٍنوي ثقات الن اسكبىٍيز ٍبف حكي"، كقاؿ ابف عدم: "ليس بالمشيكر كأرجك أىن وي ال بأس بو ًفي ...، ـ ىىذىا قد ركل عى
ٍنوي ثقة فبل بأس  ،كلـ أر لىوي حديثا منكران  ،كلـ أر أحدا تخمؼ ًفي الركاية مف الثقات ،ركاياتو كأرجك أىن وي ًإذىا حدث عى
"، كقاؿ ابف بو يحتج كال حديثو تبيك شيخ ىك"، كقاؿ أبك حاتـ: "كقاؿ ابف قتيبة: "كاف مف خيار الناس"، بحديثو

سحاؽ بف إبراىيـ  ،كثيران  يخطئكاف حباف: " فيما يحتجاف بو كيركياف  -رحميما اهلل-فأما أحمد بف حنبؿ كا 
ألدخمناه في الثقات  (إنا آخذكه كشطر إبمو عزمة مف عزمات ربنا)كلكال حديث  ،كتركو جماعة مف أئمتنا ،عنو

 في تكقفكا إنما قط، عالـ تركو ما"، كاعترض عميو الذىبي فقاؿ: "فيو -عز كجؿ-كىك ممف أستخير اهلل 
 ".بو االحتجاج

 .عف أبيو عف جده حسف الحديث صدكؽه  ثقةه في نفسو، قمت: ىك
، الجرح ّْٔ/ّ، سنف الترمذم: ُِٓ/ْركاية الدكرم:  -مصادر الترجمة: )تاريخ ابف معيف

، الكامؿ البف عدم: ْٗ/ُ، ثقات ابف شاىيف: ُْٗ/ُ ، المجركحيف البف حباف:ُّْ، كَّْ/ِكالتعديؿ: 
، تذىيب تيذيب ِِٔ/ْ، تيذيب الكماؿ: ُْٖ-ُْٕ، سؤاالت السجزم لمحاكـ: ْٔ/ُ، المستدرؾ: ِْٓ/ِ

، ٓٓ، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: ُُٖ/ُ، المغني لمذىبي: ُٕ/ِ، ميزاف االعتداؿ: ِٔ/ِالكماؿ لمذىبي: 
 (.ُِٖتقريب التيذيب: 

 تىكىم ـى  ًفيمىفٍ (، باب )أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو؛ أبكاب )الزىد عف رسكؿ اهلل  ريج الحديث:ثانيان: تخ
 "، مف طريؽىذا حديث حسف، بنحكه، كقاؿ عقبو: "ُْٕ/ْ(: ُِّٓ(، الحديث )الن اسى  ًبيىا ييٍضًحؾي  ًبكىًممىةو 

(: ُُُٗٓ(، الحديث )سكرة المطففيف(، باب )الت ٍفًسيرً مسدد، عف يحيى القطاف. كالنسائي في الكبرل؛ كتاب )
(: َُُُٔ. كفي باب )سكرة النساء(، الحديث )ابف المبارؾ، بمفظو، مف طريؽ سكيد بف نصر، عف ِّٕ/َُ
(: ََُِِ. كأحمد في مسنده، الحديث )إسماعيؿ بف إبراىيـ، بمثمو، مف طريؽ عمي بف حجر، عف ْٕ/َُ
(: ََِْٔ. كالحديث )معمر بف راشدالصنعاني، عف  ،بنحكه، مف طريؽ عبد الرزاؽِِٓ-ِِْ/ّّ
يزيد بف ، بمفظو، مف طريؽ ِْٖ/ّّ(: ََِٓٓ. كالحديث )يحيى القطاف، بمفظو، مف طريؽ ِْْ/ّّ

سماعيؿ بف إبراىيـ، كمعمر بف راشد، كيحيى القطاف، كيزيد بف ىاركف( عف بيز ىاركف . كميـ )ابف المبارؾ، كا 
 .ة بف حيدة بف حكيـ عف أبيو عف جده معاكي



َُّ 

، كىك معصية، فكيؼ عندما يصاحب ىذه المعصية   كمعمـك أف الكذب محـر
االستخفاؼ عف طريؽ الضحؾ أك اإلضحاؾ؟! لذلؾ استحؽ الفاعؿ ىذا الكعيد كىك الكيؿ أم: 

ؾي ال ـي ال يىبلى جيىن ـ في عىًميؽال مكىادال أىكٍ ، عىًظي
كرره إيذانا بشدة ىمكتو كذلؾ ألف ، قاؿ المناكم: "(ُ)

يميت  الكذب كحده رأس كؿ مذمـك كجماع كؿ فضيحة فإذا انضـ إليو استجبلب الضحؾ الذم
القمب كيجمب النسياف كيكرث الرعكنة كاف أقبح القبائح، كمف ثـ قاؿ الحكماء: إيراد المضحكات 

 .(ِ)"عمى سبيؿ السخؼ نياية القباحة
كيشمؿ الحديث كؿ مف يكذب ليضحؾ الناس سكاء كاف عف طريؽ األفبلـ كالمسرحيات  

بل الحديث مف الكذب فبل بأس بو الككميدية أك النكت كغيرىا طالما كجد فيو الكذب، أما إذا خ
ف كاف المقصد ىك اإلضحاؾ فقط، كىذا بمفيـك المخالفة، قاؿ  ف حدث القـك مما إفالذىبي: "كا 

ٍفييكـي ًمٍنوي أىن وي ًإذىا "، كقاؿ المبل عمي القارم: "يضحكيـ مف غير كذب فبل بأس بالقميؿ منو اٍلمى
ًديًث ًصٍدؽو ًلييٍضًحؾى اٍلقىٍكـى  د ثى ًبحى كقد . فيجكز إضحاؾ الناس كالتركيح عنيـ، (ّ)"فىبلى بىٍأسى ًبوً  حى

مما يدؿ عمى جكاز  ، كلـ ينيو النبي كاف أحد الصحابة ييضًحؾ النبي 
 ٍبفً  عيمىرى  عف (ٔ)بسنده (ٓ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم ، فقد (ْ)اإلضحاؾ
ط ابً  مىى رىجيالن  أىفَّ ،  الخى ٍبدى  اٍسميوي  كىافى   النًَّبيّْ  عىٍيدً  عى كىافى  المًَّو، عى كىافى  ًحمىارنا، ييمىقَّبي  كى  كى
كىافى  ، المَّوً  رىسيكؿى  ييٍضًحؾي  مىدىهي  قىدٍ   النًَّبيُّ  كى ا ًبوً  فىأيًتيى  الشَّرىاًب، ًفي جى  ًبوً  فىأىمىرى  يىٍكمن
ًمدى، َـّ : القىٍكـً  ًمفى  رىجيؿه  فىقىاؿى  فىجي ا العىٍنوي، المَّيي  تىٍمعىنيكهي، "الى :  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ًبًو؟ ييٍؤتىى مىا أىٍكثىرى  مى
ا فىكىالمَّوً  ًمٍمتي  مى رىسيكلىوي" المَّوى  ييًحبُّ  ًإنَّوي  عى كى

(ٕ). 
                                                                                                                                                                         

" )سنف الترمذم: ىذا حديث حسفالحديث سنده حسف، قاؿ الترمذم: "ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
إسناده (، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تحقيقو لممسند: "ِِٔ/ّنو األلباني )صحيح سنف أبي دكد: (، كحس  ُْٕ/ْ

 (.ِْٖ/ّّ" )المسند: حسف، بيز كأبكه صدكقاف
 .ُٕ/ٗلميركم:  -المفاتيحانظر: مرقاة ( ُ)
 .ّٖٔ/ٔفيض القدير: ( ِ)
 المصدر السابؽ نفسو.( ّ)
 .ُٖٓ-ُْٖ/ِّانظر: الككاكب الدرارم لمكرماني: ( ْ)
ديكًد(، ( ٓ) ٍمًر(، الحديث ) شىاًرًب  لىٍعفً  ًمفٍ  ييٍكرىهي  )مىاباب صحيح البخارم؛ كتاب )الحي -ُٖٓ/ٖ: (َٖٕٔالخى

ُٓٗ. 
د ثىنىاقاؿ اإلماـ البخارم: ( ٔ) ، ٍبفي  يىٍحيىى حى د ثىًني بيكىٍيرو د ثىًني: قىاؿى  الم ٍيثي ]بف سعد[، حى اًلدي  حى  سىًعيدً  عىفٍ  يىًزيدى، ٍبفي  خى

، أىًبي ٍبفً  ٍيدً  عىفٍ  ًىبلىؿو ، ٍبفً  زى ـى ط اًب  ٍبفً  عيمىرى  عىفٍ  أىًبيًو ]أسمـ القرشي مكلى عمر بف الخطاب[، عىفٍ  أىٍسمى  ،الخى
...، كذكر الحديث. أىف    رىجيبلن
 الحديث: دراسة( ٕ)



َُْ 

 
 لما فيو مف جرح شعكرىـ عدـ الضحؾ مف اْلخريف: 

 فقد كجو النبي أصحابو عندما ضحككا تعجبان مف دقة ساقي عبد اهلل بف مسعكد  
، كأخبرىـ أف ساقيو أثقؿ في الميزاف مف جبؿ حينما صعد شجرة أراؾو ليجتني عكدان لمنبي 

بًد اهلل بف مىسعيكدو  عف (ِ)بسنده (ُ)مسندهفي  -رحمو اهلل– أحمدأخرج اإلماـ أحد، فقد  ، عى
كىافى دىًقيؽ" يحي تىٍكفىؤيهي السَّاقىٍيًف  أىنَّوي كىافى يىٍجتىًني ًسكىاكنا ًمٍف اأٍلىرىاًؾ كى عىمىٍت الرّْ ًحؾى اٍلقىٍكـي ًمٍنوي  ،فىجى  ،فىضى

كيكفى  رىسيكؿي المًَّو  :فىقىاؿى  َـّ تىٍضحى كىالًَّذم نىٍفًسي  :فىقىاؿى  .يىا نىًبيَّ المًَّو ًمٍف ًدقًَّة سىاقىٍيوً  :قىاليكا ؟ًم
د ا أىٍثقىؿي ًفي اٍلًميزىاًف ًمٍف أيحي  كىذا اهلل عند فضمو ىذا مف عمى تضحككا فبل . أم:(ّ)"ًبيىًدًه لىييمى

                                                                                                                                                                         

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
كىًري ا أبك. يحيى بف بكير: ىك ُ (، كخبلصة حالو أنو ٗٓ، سبقت دراستو ص )بيكىٍير بفً  اهللً  عبد بف يحيى، زى

 ثقة.
ؿ أبي بف . سعيد بف أبي ىبلؿ: ىك أبك عبلء سعيدِ (، كخبلصة حالو أنو ٖٗسبقت دراستو ص ) الم ٍيًثٌي، ًىبلى

 (.ُٖٓثقة مرسؿ، كال يضره ألنو ال يركم عمف أرسؿ عنيـ )جامع التحصيؿ لمعبلئي: 
 انفرد بو البخارم عف مسمـ. ثانيان: تخريج الحديث:

 .ٗٗ-ٖٗ/ٕ: (ُّٗٗالحديث ) -مسند أحمد( ُ)
ٍبدي قاؿ اإلماـ أحمد: ( ِ) د ثىنىا عى مىدً  حى سىفي ٍبفي ميكسىى ]ابف عبد الكارث[، الص  م اده  :قىاالى  ،كىحى د ثىنىا حى عىٍف  ]ابف سممة[ حى

كد كاسمو: بىٍيدىلىة[ عىاًصـو  ًف اٍبًف مىٍسعيكدو  ]ابف أىًبي النُّجي بىٍيشو عى ٍف ًزرٍّ ٍبًف حي  .]عبد اهلل بف مسعكد[  عى
 دراسة الحديث: (ّ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:أكالن: دراسة اإلسناد: 
اًصـي  ،بىٍكرو  أىبيك. عاصـ: ىك ُ كدً  أىًبي ٍبفي  عى ، صاحب القراءة اٍلقىاًرئي  ،اٍلكيكًفي ،األىسىًدمُّ  بىٍيدىلىةى، كاسمو: الن جي

في -ىػ(، كثقو اإلماـ أحمد، كابف معيف ُِٖبركاية تمميذه حفص بف سميماف، تكفي سنة ) المشيكرة في ببلدنا
كزاد: "ال بأس بو، كىك مف نظراء األعمش، كاألعمش أحفظ منو"، كقاؿ في مكضع: "عاصـ بف  -ركايةو عنو

طىأً  كىًثيرى  كىافى  أىن وي  ًإالبيدلة أثبت مف عاصـ األحكؿ"، ككثقو أيضان أبك زرعة الرازم، كابف سعد كزاد: "  ًفي اٍلخى
ًديًثوً   ثقة ككاف...،القرآف، في رأسنا ثقة ككاف"، كقاؿ العجمي: "بفي حديثو اضطرا"، كيعقكب بف سفياف كزاد: "حى
 ،ثقة خير ،صالح رجؿ ،ثقة"، كقاؿ اإلماـ أحمد: "كائؿ كأبيًزرٍّ  حديث في عنو يختمؼ كلكف الحديث، في
 أبي بف حماد"، كسيًئؿى عنو كعف الحديث تثبيت في عميو عمشاأل يختار شعبة ككاف ،منو حفظأ عمشكاأل

"، كذكره ابف حباف كابف شاىيف في فقو صاحب كحماد قرآف، صاحب عاصـ إلينا، أحب عاصـ": فقاؿ ،سميماف
"، قيس بىأ مف ي  إل حبأك  منو شيرأك  مكداأل قيس بىأ مف حديثان  كثرأ ىك ،صالحثقاتيما، كقاؿ أبك حاتـ: "

كأف كؿ مف  :كقد تكمـ فيو ابف عمية فقاؿ ،ف يقاؿ ىك ثقةأليس محمو ىذا كقاؿ معمقان عمى تكثيؽ أبي زرعة: "
كلـ يكف بذاؾ  ،صالح الحديث ،محمو عندم محؿ الصدؽ"، كقاؿ أيضان: "سيئ الحفظ كاف اسمو عاصمان 

عندم  قؿ اختبلفان أعاصـ  ،عمى عبد الممؾ ـ عاصمان دٍّ قى " "، كسيًئؿى عنو كعف عبد الممؾ بف عمير فقاؿ:الحافظ



َُٓ 

                                                                                                                                                                         

"، كسيًئؿ عنو كعف خالد الحذاء فقاؿ: فكقو عىمرك: "فقاؿ مير ة ٍبف عمركاكد عنو كعف "، كسيًئؿ أبك دمف عبد الممؾ
كحديثو في الصحيحيف  ،في القراءة حجةه  ،صدكؽ لو أكىاـ"خالد فكؽ عاصـ"، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "

 كقاؿ، "الحديث في بالقكم ليس"، كقاؿ ابف معيف في مكضع: "ليس بو بأس"، كفي مكضع آخر: "مقركف
"، كقاؿ لـ يكف فيو إال سكء الحفظ"، كقاؿ العقيمي: "ةكرى ني  حديثو في"، كقاؿ ابف خراش: "بأس بو ليس": النسائي

 "،في حفظو شيءالدارقطني: "
، ّْٗ/ٖ. )طبقات ابف سعد: -إف شاء اهلل-صدكؽ حسف الحديث  إماـه حجةه في القراءة، قمت: ىك

، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم ٓٔ-ْٔركاية ابف طيماف: -، مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿٓ/ِثقات العجمي: 
، ِٔٓ/ٕ، ثقات ابف حباف: ُٕٗ/ّ، المعرفة كالتاريخ: ُّْ/ٔ، الجرح كالتعديؿ: ّٕ/ِ، َّٔ/ُألبي داكد: 

، تقريب ْٖٕ/ُّ، تيذيب الكماؿ: ِّٗ، كِّٖ، كِِٖ/ِٓ، تاريخ دمشؽ: َُٓ ثقات ابف شاىيف:
 (.َِٕالتيذيب: 

م ادي  . حماد بف سممة: ىك أىبيكِ مىمىة حى مىمىةى  بفي  سى ، كىك إماـ ثقة لكف تغير حفظو بأخرة، قاؿ  ًدٍينىارو  بفً  سى البىٍصًرمُّ
بأخرة "، كلـ ييعرؼ مف ركل عنو قبؿ التغير  حفظو كتغير ثابت في الناس أثبت عابد ثقة الحافظ في التقريب: "
 قبؿ منو سمع ما ثابت عف حديثو مف أخرجأف مسممان  -كنقمو عنو ابف حجر في التيذيب–إال ما ذكر البييقي 

 .تغيره
–قمت: إف الراكياف عف حماد ىنا قد أخذا عنو ىذا الحديث قبؿ التغير، ألف الحديث لو شكاىد تقكيو 

 (.ِْٖ/ُ، تيذيب التيذيب: ُّٕانظر: )تقريب التيذيب:  -لتخريجكما سيأتي في ا
 تمثيؿ ذكر(، باب ) الصحابة مناقب؛ كتاب )ثانيان: تخريج الحديث: أخرجو ابف حباف

 بف عمي بف أحمد، بمعناه، مف طريؽ ْٔٓ/ُٓ(: َٕٗٔ...(، الحديث )مسعكد ابف طاعات  المصطفى
، حبيش بف زر عف ،الككفي عاصـ عف سممة، بف حماد عف ،بف مسمـ عفاف عف ،زىير بف حرب عف المثنى،

، بنحكه، مف طريؽ ىشاـ ُْْ-ُّْ/ّالحديث )بدكف ترقيـ(:  -كابف سعد في طبقاتو . مسعكد بفا عف
، بنحكه، ُٖٕ/ٖ(: ٖٖٓٗالحديث ) -كالطبراني في معجمو الكبيربو.  سممة، بف حماد عف ،بف مسمـ عفاف

 ة، بو.سمم بف حماد عف ،منياؿ بف حجاجال كبلىما عف ،الكشي مسمـ كأبك ،العزيز عبد بف عميمف طريؽ 
، مختصران بمفظ عجبكا بدؿ ضحككا، مف طريؽ محمد بف َِّ/ٓ(: ُُٔٔالحديث ) -كالبزار في مسنده

 ة، بو.سمم بف حماد عف ،منياؿ بف حجاجال المثنى عف
(: َِٗالحديث ) -، أخرجو أحمد في مسندهفمو شاىد مف حديث عمي بف أبي طالب كلمحديث شكاىد: 

، ، عف عمي مكسى أـ عفبف مقسـ،  مغيرة عف ،يؿضى في  بف محمد، بنحكه، مف طريؽ ِْْ-ِّْ/ِ
س فى إسناده شعيب األرنؤكط في تحقيقو لممسند )  (.ِْْ/ِكحى

ًنيٍّ  ، بنحكه، ُٖٗ/ٖ(: َِٖٖ)الحديث  -، أخرجو البزار في مسندهكلو شاىد مف حديث قير ةى بف ًإيىاسى الميزى
 ،بف الحجاج شعبة عف عتاب، أبك حماد بف سيؿ عف كبلىما عمي، بف كعمرك المثنى، بف محمدمف طريؽ 

سناد البزار عمى شرط مسمـ، قاؿ األلباني: "قرة بف إياس المزني  أبيو عف ، قرة بف معاكية عف " كا 
كصح حو، ككافقو الذىبي )المستدرؾ مع التمخيص: (، كأخرجو الحاكـ في مستدركو ّٖٓ/ٕ)السمسمة الصحيحة: 

ّ/ُّٕ.) 



َُٔ 

، كحتى ال ييجرح شعكره، فبل يحسف الضحؾ في ىذا المكطف مراعاة القيامة يـك كثقمو كزنو
 لممشاعر.
 :عدـ الضحؾ عند كقكع المصيبة باْلخريف ككقت كربتيـ 

كذلؾ ألف الضحؾ كقت مصاب اآلخريف بمصيبة فيو مف إظيار الشماتة ليـ، 
الشباب الذيف ضحككا مف أخييـ الذم سقط  ـ، فقد زجرت السيدة عائشة كالسخرية بمصابي

  عىاًئشىةى  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ مسمـ ككاد أف ييمؾ، فقد 
مى دىخى "أنو  ٍيشو عى ؟ ييىا ؿى شىبىابه ًمٍف قيرى ـٍ ا ييٍضًحكيكي ، فىقىالىٍت: مى كيكفى ـٍ يىٍضحى قىاليكا: كىًىيى ًبًمننى، كىىي

مىى طينيًب فيٍسطىاطو  رَّ عى فه خى كيكا، فىًإنّْي (ّ)فيالى ، فىقىالىٍت: الى تىٍضحى ٍينيوي أىٍف تىٍذىىبى ، فىكىادىٍت عينيقيوي، أىٍك عى
ةه،سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  ا فىٍكقىيىا ًإالَّ كيًتبىٍت لىوي ًبيىا دىرىجى ا ًمٍف ميٍسًمـو ييشىاؾي شىٍككىةن، فىمى : مى  ، قىاؿى

ًطيئىةه  ٍنوي ًبيىا خى ميًحيىٍت عى  .(ْ)"كى
                                                                                                                                                                         

الحديث سنده حسف ألجؿ اإلماـ عاصـ بف أبي النجكد، كأما احتماؿ أف ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
يككف الراكياف عف حماد بف سممة قد أخذا منو بعد تغيره فيزكؿ بكجكد شكاىد لمحديث تفيد بأنيما أخذا عنو ىذا 

ف األلباني إسناده، كصح حو بطرقو كشكاىده. )السمسمة الصحيحة: ، كحس  -كما تقدـ-لتغير الحديث قبؿ ا
 (.ٗٗ/ٕ" )المسند: صحيح لغيره(، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تحقيقو لممسند: "ُٕٓ/ٔ
مىةً  صحيح مسمـ؛ كتاب )اٍلًبرٍّ ( ُ) ا اٍلميٍؤًمفً  )ثىكىاًب باب كىاآٍلدىاًب(،  كىالصٍّ ، فٍ مً  ييًصيبيوي  ًفيمى ، أىكٍ  مىرىضو ٍزفو  نىٍحكً  أىكٍ  حي

ت ى ذىًلؾى   .ُُٗٗ/ْ: (ِِٕٓييشىاكييىا(، الحديث ) الش ٍككىةً  حى
ًريرو قاؿ اإلماـ مسمـ: ( ِ) ًميعنا عىٍف جى ، جى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى ، كىاً  ٍربو د ثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى : ]ابف عبد الحميد[ حى ، قىاؿى

ًريره ، ]ابف حرب[ زيىىٍيره  د ثىنىا جى ـى ]ابف المعتمر[ ، عىٍف مىٍنصيكرو ]ابف عبد الحميد[ حى ٍف ًإٍبرىاًىي ، ]ابف يزيد بف قيس[ ، عى
دً  :]ابف يزيد بف قيس[ عىًف اأٍلىٍسكى اًئشىةى  ، قىاؿى مىى عى ٍيشو عى ؿى شىبىابه ًمٍف قيرى  ...، كذكر الحديث. دىخى

 .ِْ/ٖإكماؿ المعمـ:  .ط: الخباء كنحكهطنب الفسطاط: حبالو التي يشتد بيا. كالفسطا (ّ)
 دراسة الحديث:( ْ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ـي بفي يىًزٍيد بًف قىٍيس ،أىبيك ًعٍمرىافى . إبراىيـ: ىك ُ سبقت ىػ(، ُٔٗاأٍلىٍعكىر، مات سنة ) ، اٍلكيكًفي،ًعيُّ الن خى  ًإٍبرىاًىٍي

بؿ ، كلـ يرسؿ ىنا عف أحدو مف الصحابة، كخبلصة حالو أنو ثقة مرسؿ كمراسيمو صحيحة، (َٗ)دراستو ص
 ركل عف خالو األسكد، عف عائشة، كليست مرسمة.

ٍبدً  . جرير: ىك أىبيكِ ًرٍيري  اهللً  عى ، جى بٍّيُّ ٍبدً  بفي  الض  ًمٍيدً  عى ، الكيٍكًفٌي، كىك ثقة، قاؿ ابف حجر: يىًزٍيدى  بفً  الحى بٍّيُّ  الض 
كاف اختمط عميو حديث "، كقاؿ اإلماـ أحمد: "ثقة صحيح الكتاب، قيؿ: كاف فى آخر عمره ييـ مف حفظو"

 :فقاؿ لو ىذا حديث عاصـ كىذا حديث أشعث قاؿ :أشعث كعاصـ األحكؿ حتى قدـ عميو بيز بف أسد قاؿ
تراه  أال" قاؿ: جرير عف كمتر  "، كلما ذكر البف معيف قكؿ أحمد السابؽ، قيؿ لو: كيؼفعرفيا فحدث بيا الناس

". قمت: كال يضره، كلـ يرك ىنا عمف اختمط عميو حديثيـ، بؿ ركل عف منصكر بف المعتمر، أمرىا ليـ بيف قد
 .-كما قاؿ ابف معيف–كىك أعمـ بو 



َُٕ 

مثؿ ىذا  الضحؾ فىكال يحسف الضحؾ في مثؿ ذلؾ المكقؼ، قاؿ القاضي عياض: "
ر. كأما قصدان ففيو شماتة شى بع عميو البى غير مستحسف كال مباح، إال أف يككف مف غمبة مما طي 

قيـ مي كالتراحـ بينيـ كمف خي بالمسمـ كسخرية بمصابو، كالمؤمنكف إنما كصفيـ اهلل بالرحمة 
. كلذلؾ كجيتيـ أـ المؤمنيف إلى أف ما أصاب الرجؿ كفارةه لسيئاتو، (ُ)"الشفقة بعضيـ لبعض

 .-كاهلل أعمـ-كرفعة في درجاتو، فبل داعي لمضحؾ 
يزجر أصحابو الذيف كانكا يضحككف عندما  كىذا الصحابي الجميؿ أبك سعيد الخدرم 

في  -رحمو اهلل– مسمـأخرج اإلماـ كقد كاف مكركبان، فقد  جاءىـ أبك مكسى األشعرم 
، فىقىاؿى أىتىى بىابى عيمىرى " أنو األٍشعىًرٌم  ميكسىىأىًبي  عف (ّ)بسنده (ِ)صحيحو ، فىاٍستىٍأذىفى

 : : ًثٍنتىاًف، ثيَـّ اٍستىٍأذىفى الثَّاًلثىةى، فىقىاؿى عيمىري ، ثيَـّ عيمىري كىاًحدىةه، ثيَـّ اٍستىٍأذىفى الثَّاًنيىةى، فىقىاؿى عيمىري ثه ثىالى
ًفٍظتىوي ًمٍف رىسيكؿً  : ًإٍف كىافى ىىذىا شىٍيئنا حى رىؼى فىأىٍتبىعىوي فىرىدَّهي، فىقىاؿى ،  اهلًل  اٍنصى الَّ فىيىا، كىاً 

ـٍ تىٍعمىميكا أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  : أىلى : فىأىتىانىا فىقىاؿى ىٍجعىمىنَّؾى ًعظىةن، قىاؿى أىبيك سىًعيدو : ااًلٍسًتٍئذىافي  فىألى قىاؿى
؟ اٍنطىًمؽٍ  كيكفى ـي قىٍد أيٍفًزعى، تىٍضحى ـي اٍلميٍسًم ـٍ أىخيككي : أىتىاكي ، قىاؿى فىقيٍمتي كيكفى عىميكا يىٍضحى : فىجى ؟ قىاؿى ثه فىأىنىا  ثىالى

: ىىذىا أىبيك سىًعيدو   .(ْ)"شىًريكيؾى ًفي ىىًذًه اٍلعيقيكبىًة، فىأىتىاهي فىقىاؿى

                                                                                                                                                                         

، ُّٔ، تقريب التيذيب: َٔٓ/ِ، الجرح كالتعديؿ: ّْٓ/ُمصادر الترجمة: )العمؿ كمعرفة الرجاؿ: 
 (.ُِِ-ُُِت: الككاكب النيرا

انفرد بإخراجو مسمـ عف البخارم، كلكف أخرج المرفكع منو اإلماـ مسمـ في  ثانيان: تخريج الحديث:
مىةً  صحيحو؛ كتاب )اٍلًبرٍّ  ا اٍلميٍؤًمفً  )ثىكىاًب باب كىاآٍلدىاًب(،  كىالصٍّ ، ًمفٍ  ييًصيبيوي  ًفيمى ، أىكٍ  مىرىضو ٍزفو ت ى ذىًلؾى  نىٍحكً  أىكٍ  حي  حى

سحاؽ الحنظمي، كابف أبي ُُٗٗ/ْ: (ِِٕٓييشىاكييىا(، الحديث ) الش ٍككىةً  ، بنحكه، مف طريؽ أبي كريب، كا 
شيبة، عف أبي معاكية، عف األعمش، عف إبراىيـ بف يزيد، بو. كاإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب 

ى(، باب )مىا اءى  )المىٍرضى ، كمسمـ في صحيحو؛ كتاب ، بمعناهُُْ/ٕ(: َْٔٓالمىرىًض(، الحديث ) كىف ارىةً  ًفي جى
، بنحكه ُِٗٗ/ْمكرر(: ِِٕٓ، بمعناه، كالحديث )ُِٗٗ/ْ(: ِِٕٓ)اآٍلدىاًب(، باب )ااًلٍسًتٍئذىاًف(، الحديث )

 .مختصران، بطرؽو كميا عف عركة بف الزبير، عف عائشة 
 .ُْ/ٖ: إكماؿ المعمـ( ُ)
 .ُٓٗٔ/ّ: (ُِّٓلحديث ))ااًلٍسًتٍئذىاًف(، اباب صحيح مسمـ؛ كتاب )اآٍلدىاًب(، ( ِ)
د ثىنىا سىًعيدي ٍبفي يىًزيدى، عى قاؿ اإلماـ مسمـ: ( ّ) ، حى ؿو د ثىنىا ًبٍشره يىٍعًني اٍبفى ميفىض  ، حى ًميُّ ٍيضى ًميٍّ اٍلجى د ثىنىا نىٍصري ٍبفي عى ٍف حى

ميكسىى ]عبد اهلل بف قيس  أىبىا أىف   ،]سعد بف مالؾ بف سناف الخدرم[ ، عىٍف أىًبي سىًعيدو ]المنذر بف مالؾ[ أىًبي نىٍضرىةى 
 .األشعرم[

 دراسة الحديث:( ْ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 



َُٖ 

 سنؾ( لمف يضحؾ:يستحب قكؿ )أضحؾ اهلل  
–أخرج اإلماـ البخارم وأقره النبي عليها، فقد  للنبي  فقد قالها عمر بن الخطاب 

ق اصو  (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل : "، عف سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى اٍستىٍأذىفى عيمىري ٍبفي قىاؿى
مىى رىسيكًؿ المًَّو  طَّاًب عى اًليىةن أىٍصكىاتيييفَّ الخى يىٍستىٍكًثٍرنىوي، عى ٍيشو ييكىمٍّْمنىوي كى ، كىًعٍندىهي ًنٍسكىةه ًمٍف قيرى

، فىأىًذفى لىوي رىسيكؿي المًَّو  ابى طَّاًب قيٍمفى فىبىادىٍرفى الًحجى ٍكًتًو، فىمىمَّا اٍستىٍأذىفى عيمىري ٍبفي الخى مىى صى  عى
رىسيكؿي المًَّو  ؿى عيمىري كى ؾى المَّوي ًسنَّؾى يىا رىسيكؿى المًَّو، فىقىاؿى يىضٍ  فىدىخى : أىٍضحى ، فىقىاؿى عيمىري ؾي حى

ابى فىقىاؿى النًَّبيُّ  ٍكتىؾى اٍبتىدىٍرفى الًحجى ًتي كيفَّ ًعٍنًدم، فىمىمَّا سىًمٍعفى صى : عىًجٍبتي ًمٍف ىىؤيالىًء الالَّ
ؽُّ أىٍف يىيىٍبفى يىا رىسيكؿى المًَّو، : فىأىٍنتى أىحى : يىا عىديكَّاًت أىٍنفيًسًيفَّ أىتىيىٍبنىًني كىالى تىيىٍبفى  عيمىري ثيَـّ قىاؿى عيمىري

، أىٍنتى أىفىظُّ كىأىٍغمىظي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو رىسيكؿى المًَّو  ـٍ : نىعى : ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ؟ فىقيٍمفى

                                                                                                                                                                         

 أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )ااًلٍسًتٍئذىاًف(، باب )الت ٍسًميـً  ثانيان: تخريج الحديث:
 بمعناه بدكف ذكر ضحكيـ، مف طريؽ عمي بف المديني. ،ْٓ/ٖ(: ِْٓٔثىبلىثنا(، الحديث ) كىااًلٍسًتٍئذىافً 

، بمعناه ُْٗٔ/ّمكرر(:  ُِّٓكأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )اآٍلدىاًب(، باب )ااًلٍسًتٍئذىاًف(، الحديث )
بدكف ذكر ضحكيـ، مف طريؽ عمرك بف محمد الناقد. كبلىما )ابف المديني، كعمرك الناقد(، عف سفياف بف 

خصيفة. كمف طريؽ أبي الطاىر بف عمرك، عف عبد اهلل بف كىب، عف عمرك بف الحارث،  عيينة، عف يزيد بف
عف بكير بف عبد اهلل. كبلىما )يزيد بف خصيفة، كبكير بف عبد اهلل(، عف بسر بف سعيد، عف أبي سعيد 

 .، عف أبي مكسى األشعرم الخدرم 
ك  ري ارىًة(، الحديث ) ًفي جً كأخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )البيييكًع(، باب )الخي ، بمعناه، ٓٓ/ّ(: َِِٔالتٍّجى

 مختصران، بدكف ذكر ضحكيـ، مف طريؽ محمد بف سبلـ، عف مخمد بف يزيد.
، مف طريؽ ُٓٗٔ/ّمكرر(:  ُِّٓكأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )اآٍلدىاًب(، باب )ااًلٍسًتٍئذىاًف(، الحديث )

بف يزيد، يحيى القطاف(، عف عبد الممؾ بف جريج، عف  محمد بف حاتـ، عف يحيى القطاف. كبلىما )مخمد
، ُٔٗٔ/ّ(: ُِْٓ. كالحديث )عطاء بف أبي رباح، عف عبيد بف عمير، عف أبي مكسى األشعرم 

بمعناه قريب، كفيو أنو جاء بأيبىيٍّ بف كىعبو شاىدان معو بدؿ أبي سعيد، مف طريؽ حسيف بف حريث، عف الفضؿ 
 .عف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم  بف مكسى، عف طمحة بف يحيى،

ٍفصو القيرىًشيٍّ العىدىًكمٍّ ُ) ط اًب أىًبي حى نىاًقًب عيمىرى ٍبًف الخى نىاًقًب(، بابه )مى (، ( صحيح البخارم؛ كتاب )المى
 .ُُ/ٓ(: ّّٖٔالحديث )

د ثىًني أىًبيِ) : حى ، قىاؿى ـى د ثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبًد الم ًو، حى ًميُّ ٍبفي عى د ثىنىا عى ]إبراىيـ بف سعد[،  ( قاؿ اإلماـ البخارم: حى
ًميًد ]بف عبد الرحمف[، ٍبدي الحى ًني عى اًلحو ]بف كيساف[، عىًف اٍبًف ًشيىابو ]محمد بف مسمـ الزىرم[، أىٍخبىرى أىف   عىٍف صى

، أىٍخبىرىهي أىف  أىبىاهي ]سعد بف أبي كقاص[  م دى ٍبفى سىٍعدو د ثىنىا ميحى ٍبًد الم ًو، حى ٍبدي العىًزيًز ٍبفي عى د ثىًني عى : ح حى ، قىاؿى
مً  ٍبًد الحى ًف اٍبًف ًشيىابو ]محمد بف مسمـ الزىرم[، عىٍف عى اًلحو ]بف كيساف[، عى ، عىٍف صى ـي ٍبفي سىٍعدو ٍبًد ًإٍبرىاًىي يًد ٍبًف عى

، عىٍف أىًبيًو ]سعد بف أبي كقاص[  ق اصو ٍعًد ٍبًف أىًبي كى م ًد ٍبًف سى ، عىٍف ميحى ٍيدو  .الر ٍحمىًف ٍبًف زى



َُٗ 

ٍيرى  ان ًإيي ا غى مىؾى فىجِّ ا قىطُّ، ًإالَّ سى ا لىًقيىؾى الشٍَّيطىافي سىاًلكنا فىجِّ طَّاًب، كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه مى  يىا اٍبفى الخى
ؾى   .(ُ)"فىجّْ

بػ)أضحؾ اهلل سنؾ( ألف فيو الدعاء بكثرة الضحؾ، كقد قاؿ  ؿ دعاء عمر لمنبي كً كقد ييشٍ 
فإف قمت ىذا الدعاء بكثرة الضحؾ قاؿ الكرماني: "، [ِٖالتكبة: ] ڇژ  ڑڇ: اهلل تعالى

ليس دعاء بكثرتو إذ المراد الزمو كىك  :قمت، [ِٖالتكبة: ] ڇژ  ڑڇ :كقد قاؿ تعالى
 .(ِ)"السركر أك اآلية ليست عامة شاممة لو 

 . أزكاجومع ىىضحكو: الثالثالمطمب 
كاف أحسف الناس أخبلقان مع أىمو كمع اآلخريف، كمف حسف كجماؿ  إف النبي

كيؼ كاف  أف كاف يبش ألىمو كيضحؾ ليـ، كلقد بينت السيدة عائشة  أخبلقو 
ضحككان مع أزكاجو يضاحكيف  نصيبه مف ضحكو معيـ، فقد كاف  ألزكاج النبي 

حتى في ضحكو، فقد  كيبلعبيف كيشاركيف في ليكىف كمزاحيف، كيعدؿ بينيف في كؿ شيء
 أىتىٍيتي ": قىالىتٍ  : عىاًئشىةى عف  (ْ)بسنده (ّ)مسندهفي  -رحمو اهلل– أبك يعمى المكصميأخرج 

                                                            

 الحديث: دراسة( ُ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍمؽً  ثانيان: تخريج الحديث: نيكًدًه(، أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ )بىٍدًء الخى (، باب )ًصفىًة ًإٍبًميسى كىجي

، بنحكه، مف طريؽ عمي بف المديني، عف يعقكب بف إبراىيـ، عف إبراىيـ بف سعد، ُِٔ/ْ(: ِّْٗالحديث )
عف صالح بف كيساف، عف ابف شياب الزىرم، عف عبد الحميد بف عبد الرحمف، عف محمد بف سعد، عف أبيو 

 .سعد بف أبي كقاص 
ًحًؾ(، الحديث )كفي كتاب )األى  ، بنحكه، مف طريؽ إسماعيؿ بف عبد ِّ/ٖ(: َٖٓٔدىًب(، باب )الت بىسُّـً كىالض 

 اهلل، عف إبراىيـ بف سعد، بو.
ابىة  حى اًئًؿ الص  اًئًؿ عيمىرى كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )فىضى (، الحديث (، باب )ًمٍف فىضى

يـ، عف كعبد بف حميد، كبلىما عف يعقكب بف إبراى ، بنحكه، مف طريؽ حسف الحمكاني،ُّٖٔ/ْ(: ِّٔٗ)
 طريؽ منصكر بف أبي مزاحـ، عف إبراىيـ بف سعد، بو.إبراىيـ بف سعد، بو، كمف 

 .َِٖ/ُّالككاكب الدرارم:  (ِ)
 .َْٓ -ْْٗ/ٕ: (ْْٕٔالحديث ) -مسند عائشة  -مسند أبي يعمى ( ّ)
د ثىنىا( ْ) ـي ]ابف  قاؿ أبك يعمى: حى د ثىنىا الحجاج[،ًإٍبرىاًىي م اده ]ابف سممة[، حى م دً  عىفٍ  حى ك، ٍبفً  ميحى  ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  عىٍمرو

ٍبدً  ، ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى اًطبو اًئشىةى  أىف   حى  ...، كذكر الحديث.عى



َُُ 

ًزيرىةو   النًَّبيَّ  ًبخى
بىٍينىيىا بىٍيًني  كىالنًَّبيُّ - ًلسىٍكدىةى  فىقيٍمتي  لىوي، طىبىٍختييىا قىدٍ  (ُ)  فىأىبىٍت، كيًمي،: -كى

فَّ  أىكٍ  لىتىٍأكيًمفَّ : فىقيٍمتي  يلىطّْخى ٍجيىًؾ، ألى ٍعتي  فىأىبىٍت، كى ضى ًزيرىًة، ًفي يىًدم فىكى ٍجيىيىا، فىطىمىٍيتي  اٍلخى ًحؾى  كى  فىضى
عى  ، النًَّبيُّ  ضى قىاؿى  لىيىا، ًبيىًدهً  فىكى ٍجيىيىا، اٍلطىًخي: لىيىا كى ًحؾى  كى ، فىمىرَّ  لىيىا،  النًَّبيُّ  فىضى  عيمىري
ٍبدى  يىا: فىقىاؿى  ٍبدى  يىا المًَّو، عى ، أىنَّوي  فىظىفَّ  المًَّو، عى ؿي ا: فىقىاؿى  سىيىٍدخي ا، فىاٍغًسالى  قيكمى  فىقىالىتٍ  كيجيكىىكيمى

اًئشىةي   .(ِ)" المَّوً  رىسيكؿً  ًليىٍيبىةً  عيمىرى  أىىىابي  ًزٍلتي  فىمىا: عى

                                                            

يصبالخزيرة: ( ُ) مىٍيًو مىاء كثير ف لحـ يقطع صغىارنا كى مىٍيًو الد ًقيؽإذعى البف قتيبة: . )غريب الحديث ا نضج ذر عى
ِ/ُْٓ-ُْٔ). 
 دراسة الحديث:( ِ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:أكالن: دراسة اإلسناد: 
بًد اهلل، كقيؿ: م دي  محمد بف عمرك: ىك أىبيك عى سىًف، ميحى ٍمًرك بفي  أىبيك الحى ٍمقىمىةى  بفً  عى ق اصو  بفً  عى ، المىدىًنٌي،  كى الم ٍيًثيُّ

سٍّطو فيو:ىػ(، اختمؼ ُْٓتيكفٍّي سنة ) عٍّؼو لو كميتىكى ثٍّؽو كميضى  فيو النقاد بيف ميكى
كاف "، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "ليس بو بأسفكثقو ابف معيف، كابف المديني، كالنسائي، كقاؿ مرةن: "

 ".يخطئ
حاتـ الحديث"، كقاؿ أبك  حسف مشيكر شيخ كقاؿ الذىبي في ذكر مف تكمـ فيو: صدكؽ، كقاؿ في الميزاف: "

شيخ"، كقاؿ ابف المبارؾ:"لـ يكف بو بأس"، كقاؿ يحيى بف سعيد:  كىك حديثو يكتب الحديث الرازم: "صالح
، ليس بأحفظ الناس لمحديث"، كنقؿ الترمذم في العمؿ الصغير عف ابف ًديًنٌي قاؿ: "رجؿه صالحه  يحيى "سىأىلت المى

م د عىف سعيد بف ٍمقىمىة بف عىٍمرك بف ميحى : عى : تشدد؟ أىك اٍلعىفك تيًريدي  قىاؿى : أشدد، بؿ الى  فىقىاؿى  تيًريدي، ًمم ف ىيكى  لىٍيسى  قىاؿى
ممىة أىبيك أشياخنا يىقيكؿ: كىافى  يحيى سى اًطب. بف الر ٍحمىف عبد بف كى سىأىلت يحيى: قاؿ حى م د عىف أنس بف مىالؾ كى  ميحى
ا نىٍحك ًفيوً  فىقىاؿى  عىٍمرك بف ٌمد يحيى: قىاؿى  قمت، مى ميحى الح أبي بف سييىٍيؿ مف أىعمىى عىٍمرك بف كى  فىكؽ ًعٍنًدم كىىيكى  صى
مىة"، كقاؿ ابف عدم: " بف الر ٍحمىف عبد ٍرمى كلمحمد بف عمرك بف عمقمة حديث صالح كقد حدث عنو جماعة  حى

ي تحرير "، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "صدكؽ لو أكىاـ"، كقاال ف كأرجك أنو ال بأس بو ،...،مف الثقات
التقريب: "بؿ صدكؽ حسف الحديث"، كقاؿ األلباني: "اختمؼ في االحتجاج بو؛ لكف المتقرر فيو أنو حسف 

 الحديث"، كقاؿ شعيب األرنؤكط: "حسف الحديث".
ًديًنٌي: " كىافى يحيى بف سعيد ييضى كقاؿ ابف المى كىافى وي بعض الضعؼفى عٍّ كى ًديًث  كىًثيرى  "، كقاؿ ابف سعد: "كى  اٍلحى

اًنٌي: "ليس بقكم الحديث، كييٍشتىيىى حديثو".يي  كٍزجى "، كقاؿ الجي  ٍستىٍضعىؼي
 .-قمت: ىك صدكؽ حسف الحديث _كما قاؿ الذىبي إف شاء اهلل

، ّّٔالبف سعد:  -القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ –مصادر الترجمة )الطبقات الكبير 
، أحكاؿ الرجاؿ َُٕ/ُ، تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز: ْٗسؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني: 

اًنٌي:  كٍزجى ، الضعفاء كالمترككيف ٖٖٗ، العمؿ الصغير لمترمذم: ُّ/ٖ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: ِّْلمجي
، ذكر مف ُِٕ/ِٔ، تيذيب الكماؿ: ّٕٕ/ٕ، الثقات البف حباف: ْٕٓ/ٕ، الكامؿ البف عدم: ُُِئي: لمنسا

، ْٖٔ، تقريب التيذيب: ّٔٔ-ِٔٔ/ّ، تيذيب التيذيب ِّٖ/ٔ، ميزاف االعتداؿ: ُٔٔتكمـ فيو كىك مكثؽ: 



ُُُ 

كلـ يضربيا أك يؤنبيا، كلكف اكتفى  مما صنعت عائشة  فمـ يغضب النبي 
كضحؾ ليا أيضان، فعدؿ بينيف في ثبلثة أشياء: في جمكسو بالضحؾ، كاقتص لسكدة 

بينيف، كفي تمكينو سكدة مف تمطيخ كجو عائشة كما فعمت بيا، كفي ضحكو لكؿ منيف حيف 
ک  ک  گ         ڇ لطخا كجكه بعضيما البعض، كيؼ ال كىك نبي الرحمة الذم قاؿ اهلل فيو: 

في ىذا الخمؽ الجميؿ  [، لذا فعمينا أف نتأسى برسكؿ اهلل َُٕاألنبياء: ] ڇگ  گ 
 .مف أخبلؽ النبكة الرحيمة، حتى نظير جماؿ اإلسبلـ، كجماؿ أخبلؽ نبي اإلسبلـ 

النصيب األكبر مف ضحكو، فقد كصفت ضحكو حتى  ككاف لمسيدة عائشة 
ـى رىسيكؿي المًَّو " ظيكر نكاجذه الشريفة فقالت: ًتيىا  قىًد ًفى سىٍيكى ٍيبىرى كى ًمٍف غىٍزكىًة تىبيكؾى أىٍك خى

اًئشىةي  :فىقىاؿى  ،فىيىبٍَّت ًريحه فىكىشىفىٍت نىاًحيىةى السٍّْتًر عىٍف بىنىاتو ًلعىاًئشىةى ليعىبو  ،ًسٍتره   :قىالىتٍ  ؟مىا ىىذىا يىا عى
نىابناتي رىأىل بىٍينىييفَّ فىرىسنا لىوي جى اًف ًمٍف ًرقىاعو فىقىاؿى . كى ٍسطىييفَّ  الذمىىذىا مىا  :حى .  :قىالىتٍ  ؟أىرىل كى فىرىسه
مىا ىىذىا :قىاؿى  مىٍيوً  الذم كى اًف. قىاؿى  :قىالىتٍ  ؟عى نىاحى ا :جى نىاحى أىمىا سىًمٍعتى أىفَّ  :قىالىتٍ  !فً فىرىسه لىوي جى

مىٍيمىافى  ةه  -- ًلسي ٍيالن لىيىا أىٍجًنحى تَّى رىأىٍيتي نىكىاًجذىهي  :قىالىتٍ  .خى ًحؾى حى  .(ُ)"فىضى
يمازحيا،  فمقد كانت صغيرة السف، كىي الكحيدة التي تزكجيا بكران، ككاف  

 عف (ُ)بسنده (ِ)مسندهفي  -رحمو اهلل– أحمدأخرج اإلماـ كيبلعبيا كيسابقيا، كيضحؾ ليا، فقد 

                                                                                                                                                                         

حباف بتحقيؽ  ، صحيح ابفٔٗ/ِ، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ:ِٗٗ/ّتحرير التقريب: 
 (.ُّْ/ُٓشعيب: 

(، الحديث  أخرجو اإلماـ الن سىائي في سننو الكبرل؛ كتاب )ًعٍشرىةً ثانيان: تخريج الحديث:  اري النٍّسىاء(، باب )ااًلٍنًتصى
، بنحكه، كفيو زيادة، مف طريؽ محمد بف معمر، عف خالد بف الحارث، عف محمد بف ُّٔ-ُِٔ/ٖ(: ٖٖٖٔ)

 .عبد الرحمف، عف عائشة عمرك، عف أبي سممة بف 
بىةً  عى ؿً  كأخرجو ابف أبي الدنيا في النفقة عمى العياؿ، باب )ميبلى ، كفي ٕٔٔ/ِ(: ٕٔٓأىٍىمىوي(، الحديث ) الر جي

ؿً  مداراة الناس، باب )ميدىارىاةً  تىوي  الر جي ٍكجى ٍسفي  زى ًتوً  كىحي ، بنحكه، مف طريؽ ُِٖ(: ًُٗٓإي اىىا(، الحديث ) ميعىاشىرى
بف ىشاـ، عف إسماعيؿ بف إبراىيـ، عف محمد بف عمرك، عف يحيى بف عبد الرحمف، عف عائشة مؤمؿ 
. 

الحديث إسناده حسف ألجؿ محمد بف عمرك بف عمقمة، فيك صدكؽ، قاؿ حسيف ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
ركاه الييثمي: "(، كقاؿ َْٓ/ٕ" )إسناده حسف ألجؿ محمد بف عمركسميـ أسد في تحقيقو لمسند أبي يعمى : "

 (.ٖٕٓ/ْ" )مجمع الزكائد: أبك يعمى كرجالو رجاؿ الصحيح، خال محمد بف عمرك بف عمقمة، كحديثو حسف
، ِّٕ/ٓ: (ًْٖٓٗباٍلبىنىات(، الحديث ) الم ًعًب  )في بابأخرجو أبك داكد في سننو؛ كتاب )األىدىًب(،  (ُ)

 .اإلسناد، كىك حديثه حسف (ّٗكالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )
 .ُّّ/ّْ: (ِِٕٕٔالحديث ) -مسند أحمد( ِ)



ُُِ 

رىٍجتي مىعى النًَّبيّْ " :قالت، عائشة  أـ المؤمنيف ـٍ  ًفي بىٍعًض أىٍسفىارًهً  خى اًريىةه لى كىأىنىا جى
ـٍ أىٍبديٍف فىقىاؿى ًلمنَّاسً  أىٍحًمؿ لى ـى كى تَّى أيسىاًبقىًؾ فىسىابىٍقتيوي  :فىتىقىدَّميكا ثيَـّ قىاؿى ًلي ،تىقىدَّميكا :المٍَّح تىعىالىٍي حى

ـى  ،فىسىبىٍقتيوي  مىٍمتي المٍَّح تَّى ًإذىا حى بى  (ِ)فىسىكىتى عىنّْي حى رىٍجتي مىعىوي ًفي بىٍعًض أىٍسفىارًًه كى نىًسيتي خى ديٍنتي كى
ؾي كىىيكى  :فىتىقىدَّميكا ثيَـّ قىاؿى  ،تىقىدَّميكا :فىقىاؿى ًلمنَّاسً  عىؿى يىٍضحى تَّى أيسىاًبقىًؾ فىسىابىٍقتيوي فىسىبىقىًني فىجى تىعىالىٍي حى

 .(ّ)"ىىًذًه ًبًتٍمؾى  :يىقيكؿي 

                                                                                                                                                                         

د ثىنىا ًىشىاـه قاؿ اإلماـ أحمد: ( ُ) ٍفصو اٍلميعىٍيًطيُّ قىاؿى حى د ثىنىا عيمىري أىبيك حى بىير[ حى ]عيٍركىة عىٍف أىًبيًو  ]ابف عيٍركىة بف الزُّ
بىير بف العىك اـ[  اًئشىةى بف الزُّ  . عىٍف عى

 .ّٕٔ/ٔقاة المفاتيح: . مر أىٍم: سىًمٍنتي  (ِ)
 دراسة الحديث: (ّ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍفصو أبك  ٍفصو اٍلميعىٍيًطيُّ بف عيمىري ، حى ، ركل عف: ىشاـ بف عركة، كأبي حياف التيمي، كعبد الممؾ بف أبي حى

"، كذكره ابف حباف في ال بأس بوحاتـ الرازم: "سميماف، كغيرىما، كركل عنو: أحمد بف حنبؿ، كغيره، قاؿ أبك 
 ، كلـ أجده في المطبكع مف الثقات.-كما قاؿ الحافظ ابف حجر في تعجيؿ المنفعة–الثقات 

 (.ّٗ/ِ، كتعجيؿ المنفعة: َُّ/ٔ)الجرح كالتعديؿ: .-إف شاء اهلل-قمت: ىك صدكؽ حسف الحديث 
مىى الس بىؽً  ًفي(، باب )اٍلًجيىادً كتاب )؛ أخرجو أبك داكد في سننو ثانيان: تخريج الحديث: (، الرٍٍّجؿً  عى

،بنحكه مختصران، مف طريؽ أبي صالح األنطاكي، عف أبي إسحاؽ الفزارم، َِٓ-ِْٗ/ّ(: ُِٕٓالحديث )
كالنسائي في سننو . عف ىشاـ بف عركة، عف أبيو كأبي سممة بف عبد الرحمف، كبلىما عف عائشة 

ؿً  ميسىابىقىةي (، باب )النٍّسىاءً  ًعٍشرىةً كتاب )الكبرل؛  تيو الر جي ٍكجى ، بنحكه، مف طريؽ ُٖٕ/ٖ(: ٖٖٓٗ(، الحديث )زى
، بنحكه، مف طريؽ عمي بف محمد، ُٕٗ-ُٖٕ/ٖ(: ٖٖٔٗعمي بف محمد، عف محمد بف كثير، كالحديث )

(: ّٖٖٗكالحديث ). أبي إسحاؽ الفزارمعف سعيد بف المغيرة، كبلىما )محمد بف كثير، كسعيد بف المغيرة( عف 
؛ . كابف ماجو في سننوسفياف بف عيينة، بنحكه مختصران، مف طريؽ محمد بف عبد اهلل بف يزيد، عف ُٕٕ/ٖ

ٍسفً (، باب )النٍّكىاحً كتاب ) ، مختصران جدان، مف طريؽ ىشاـ بف ّٕٗ/ّ(: ُٕٗٗ(، الحديث )النٍّسىاء ميعىاشىرىةً  حي
 المسابقة إباحة -السبؽ؛ كتاب )السٍّيىر(، باب )حيحوكابف حباف في ص .سفياف بف عيينةعمار، عف 

، بمعناه، مختصران، مف طريؽ عمي بف أحمد بف سعيد، محمد بف ْٓٓ/َُ(: ُْٗٔ...(، الحديث )باألقداـ
، مختصران جدان، ُْْ/َْ(: ُُِْٖالحديث ) -كأحمد في مسنده .سفياف بف عيينةعبيد بف عبد الممؾ، عف 

. . كبلىما )الفزارم، كابف عيينة( عف ىشاـ بف عركة، عف أبيو، عف عائشة سفياف بف عيينةمف طريؽ 
، ُِّ/ِْ(: ِْٖٖٓ، مختصران جدان، مف طريؽ عفاف بف مسمـ. كالحديث )ْْٕ/ُْ(: ُِْٖٗكالحديث )

مختصران جدان، مف طريؽ يزيد بف ىاركف. كبلىما )عفاف بف مسمـ كيزيد بف ىاركف(، عف حماد بف سممة، عف 
 .زيد، عف أبي سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ، عف عائشة  عمي بف



ُُّ 

مف  فمـ تمنع المشاغؿ الدينية كىمـك الدعكة إلى اهلل كتبميغ الرسالة رسكؿى اهلل  
ممازحتو ألزكاجو كضحكو معيـ، مما يدؿ عمى أىمية ىذا الخمؽ النبكم الجميؿ في حياة 

 .اإلنساف المسمـ، حتى يقتدم برسكؿ اهلل 
سف ىك الضحؾ مع األىؿ كح-بفعؿ ىذا الخمؽ الجميؿ  كلـ يكتؼ النبي 

في  -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم بؿ حث عميو كأمر بو أصحابو، فقد  -عشرتيف
اًبر  عف (ِ)بسنده (ُ)صحيحو ٍبدً  ٍبفً جى تىرىؾى  أىًبي ىىمىؾى ": قىاؿى  ، الم وً  عى  ًتٍسعى  أىكٍ  بىنىاتو  سىٍبعى  كى
، ٍجتي  بىنىاتو كَّ ٍجتى :  المَّوً  رىسيكؿي  ًلي فىقىاؿى  ثىيّْبنا، اٍمرىأىةن  فىتىزى كَّ اًبري  يىا تىزى ،: فىقيٍمتي  ؟جى ـٍ  ان ًبٍكر : فىقىاؿى  نىعى

اًريىةن  فىيىالَّ : قىاؿى  ثىيّْبنا، بىؿٍ : قيٍمتي  ؟ان ثىيّْب أىـٍ  ، تيالىًعبييىا جى تيالىًعبيؾى اًحكييىا كى تيضى اًحكيؾى  كى تيضى  فىقيٍمتي : قىاؿى  ،كى
ٍبدى  ًإفَّ : لىوي  ، المَّوً  عى تىرىؾى  ىىمىؾى ، كى نّْي بىنىاتو اً  ، أىًجيئىييفَّ  أىفٍ  كىرًٍىتي  كى ٍجتي  ًبًمٍثًمًيفَّ كَّ  تىقيكـي  اٍمرىأىةن  فىتىزى

مىٍيًيفَّ  ، عى تيٍصًمحيييفَّ ٍيرنا: قىاؿى  أىكٍ  ،لىؾى  المَّوي  بىارىؾى  :فىقىاؿى  كى الصحابي  فقد نصح النبي  .(ّ)"خى
بالزكاج مف البكر، كبيف لو عمة ذلؾ كىك أف يبلعبيا كتبلعبو،  جابر بف عبد اهلل 

                                                                                                                                                                         

ح إسناده ثالثان: الحكـ عمى الحديث:  الحديث سنده حسف ألجؿ عمر بف حفص المعيطي، كقد صح 
" )المسند: إسناده جيد(، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تحقيقو لمسند أحمد: "ِٓٓ/ُاأللباني )السمسمة الصحيحة: 

ّْ/ُّّ.) 
ٍرأىةً  )عىٍكفً باب ارم؛ كتاب )الن فىقىاًت(، صحيح البخ( ُ) يىا المى ٍكجى لىًدًه(، الحديث ) ًفي زى  .ٔٔ/ٕ: (ّٕٔٓكى
د ثىنىا( ِ) د ثىنىا ميسىد ده ]ابف ميسىٍرىىًد األىسىًدم[، قاؿ اإلماـ البخارم: حى م ادي  حى ، ٍبفي  حى ٍيدو  عىفٍ  عىٍمرك ]ابًف ًدٍينىار[، عىفٍ  زى

اًبرً  ٍبدً  ٍبفً  جى  .الم ًو  عى
 الحديث: دراسة( ّ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
كٍّج(،  )الدُّعىاءً باب أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )الد عىكىاًت(،  ثانيان: تخريج الحديث: ًلٍمميتىزى

 أىفٍ  ًمٍنكيـٍ  طىاًئفىتىافً  ىىم تٍ  )ًإذٍ ، بمثمو، مف طريؽ حماد بف زيد، ككتاب )المىغىاًزم(، باب ِٖ/ٖ: (ّٕٖٔالحديث )
، مختصران كليس فيو قكلو: )تضاحكيا كتضاحكؾ(، كال دعاء النبي لو، ٔٗ/ٓ(: َِْٓتىٍفشىبلى...(، الحديث )

أخرل  ، كأخرجو البخارم في مكاضعمف طريؽ سفياف بف عيينة، كبلىما عف عمرك بف دينار، عف جابر
 .كعطاء بف أبي رباح ككىب بف كيساف، كميـ عف جابرمف صحيحو، مف طرؽو عف الشعبي، 

اًع(، باب )اٍسًتٍحبىاًب  ، بمثمو، َُٕٖ/ِ(: ُٕٓاٍلًبٍكر(، الحديث ) ًنكىاحً  كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )الرٍّضى
مف طريؽ حماد بف زيد، كبنحكه بدكف ذكر دعاء النبي لجابر، مف طريؽ ابف عيينة، كبلىما عف عمرك بف 

 .، كبمعناه، كفيو قصة بيع جمؿ جابر، مف طريؽ أبي نضرة بف مالؾ، عف جابر جابر  دينار، عف
ًديًث  -َُِِ/ُ(: ِٕٗٔكىٍعًب...(، الحديث ) تىٍكبىةً  كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب )الت ٍكبىًة(، باب )حى

 ، بنحكه، مف يكنس بف يزيد األيمي، عف ابف شياب بو.ُِِٖ
ةً كأخرج جزءان منو في  بلى قىٍصًرىىا(، باب )اٍسًتٍحبىاًب  اٍلميسىاًفًريفى  كتاب )صى ٍكعىتىٍيفً  كى ٍسًجًد...(، الحديث  ًفي الر  اٍلمى

 ، مختصران، مف طريؽ عبد الممؾ بف جريج، عف ابف شياب بو.ْٔٗ/ُ(: ُٕٔ)



ُُْ 

كيضاحكيا كتضاحكو، مما يدؿ عمى االىتماـ بحسف العشرة مع األزكاج كالضحؾ ليف، كحتى 
 تقتدم األمة بيذا اليدم النبكم الجميؿ. كاهللى نسأؿ أف يحسف أخبلقنا.

 :أصحابومع ى ضحكو: الرابعالمطمب 
ألىمو في بيتو فكذلؾ كاف يضحؾ مع أصحابو، ككما  فكما كاف يضحؾ النبي  

 ضحكو  ضحكىو كشاىدكا بشاشتو، فقد عايف الصحابة  عايف أزكاج النبي 
فيقكؿ  يصؼ جماؿ ضحؾ النبي  أيضان ككصفكا ذلؾ، فيذا سيدنا عمر بف الخطاب 
،في الحديث الطكيؿ الذم سبؽ في المبحث األكؿ: " ًحؾى كىافى  فىضى  .(ُ)"ثىٍغرنا النَّاسً  أىٍحسىفً  ًمفٍ  كى

 يصؼ ما عايف مف جماؿ ضحؾ رسكؿ اهلل  كىذا الصحابي أبك ىريرة 
ـٍ أىرى قىٍبمىوي كىالى بىٍعدىهي ًمٍثمىوي فيقكؿ: " ديًر، لى ي ًفي اٍلجي ٍألى ًحؾى كىادى يىتىألى ذىا ضى اً   .(ِ)"كى

شرؽ نكر ثناياه عندما يضحؾ كيفتح فمو كتظير أسنانو كيي - و نكر النبي فشب  
 بالشمس حينما تشرؽ كيظير ضياؤىا عمى الجدراف. -البلمعة

، سكاء أكاف ضحكان قميبلن أـ كثيران كقد اىتـ الصحابة بنقؿ كيفية ضحؾ النبي 
ابف عـ النبي –فيذا الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف عباس تبدك فيو آخر األضراس )النكاجذ(، 

 (ّ)سننوفي  -رحمو اهلل– أبك داكدأخرج اإلماـ ، فقد يصؼ كيركم ضحؾ النبي  -
اًلس  المَّوً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي قاؿ: "، عبد اهلل بف عباس  عف (ْ)بسنده  :قىاؿى ، الرٍُّكفً  ًعٍندى  ان جى
رىهي  فىرىفىعى  ًحؾى  السَّمىاءً  ًإلىى بىصى ـى  المَّوى  ًإفَّ  -ثىالىثان – اٍليىييكدى  المَّوي  لىعىفى  :فىقىاؿى  فىضى رَّ ـي  حى مىٍيًي كـى  عى  الشُّحي

انىيىا كىأىكىميكا فىبىاعيكىىا فَّ  أىٍثمى ـى  ًإذىا المَّوى  كىاً  رَّ مىى حى ـى  شيء أىٍكؿى  قىٍكـو  عى رَّ مىٍيًيـٍ  حى  .(ٓ)"ثىمىنىوي  عى
                                                            

ًء، ًفي بىابه )باب أخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )الطبلؽ(،  (ُ) يبلى تىٍخًييًرًىف   سىاًء،النٍّ  كىاٍعًتزىاؿً  اإلًٍ (، الحديث كى
 (.ْٔ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )َُُٖ-َُُٓ/ِ: (ُْٕٗ)
 حديثال (،النبي  )صفةباب ؛ الممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ في جامعو معمر بف راشد أخرجو (ِ)
 .، كىك حديثه صحيح اإلسناد(ٖٓ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )ِٗٓ/ُُ: (ََِْٗ)
ٍمرً  ثىمىفً  )في باب(، اإلجارةسنف أبي داكد؛ كتاب )( ّ) ٍيتىة اٍلخى  .ُٕٕ-ُٕٔ/ْ: (ِّْٖ(، الحديث )كىاٍلمى
د ثىنىاقاؿ اإلماـ أبك داكد: ( ْ) ًؿ، ٍبفى  ًبٍشرى  أىف   ،]ابف مسرىد[ ميسىد ده  حى اًلدى  اٍلميفىض  ٍبدً  ٍبفى  كىخى اف[ الم وً  عى ـي  ،]الط ح  د ثىاىي  حى

ٍعنىى، اًلد عىفٍ  اٍلمى ذ اًء، [ًمٍيرىافى ]ابف  خى كىةى  عىفٍ  اٍلحى ًديًث  ًفي: ميسىد ده  قىاؿى  ،]أبي الكليد المجاشعي[ بىرى اًلدً  حى ٍبدً  ٍبفً  خى  عى
كىةى  عىفٍ  الم ًو، ًليًد، أىًبي بىرى ب اس اٍبفً  عىفً  ات فىقىا ثيـ   اٍلكى  .]عبد اهلل بف عباس[  عى

 دراسة الحديث: (ٓ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
 ، بنحكه، مف طريؽٓٗ/ْ(: ُِِِأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده؛ الحديث ) ثانيان: تخريج الحديث:

 الداؿ الخبر ذكر-عنو المنيي البيع. كأخرجو ابف حباف في صحيحو؛ كتاب )السٍّيىًر(، باب )عمي بف عاصـ



ُُٓ 

؟، فقد أضحؾي  يضحؾ كيسأؿ أصحابو ىؿ تدركف مـ   كفي بعض األحياف كاف 
: " أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ مسمـ  أخرج كينَّا ًعٍندى قىاؿى

: ًمٍف  رىسيكًؿ اهلًل  ـي، قىاؿى رىسيكليوي أىٍعمى : قيٍمنىا: اهللي كى ؟ قىاؿى ؾي َـّ أىٍضحى كفى ًم : ىىٍؿ تىٍدري ، فىقىاؿى ًحؾى فىضى
: فى  : فىيىقيكؿي : بىمىى، قىاؿى : يىقيكؿي ؟ قىاؿى ـٍ تيًجٍرًني ًمفى الظٍُّمـً : يىا رىبّْ أىلى بَّوي، يىقيكؿي اطىبىًة اٍلعىٍبًد رى ًإنّْي الى ميخى

مى  ًباٍلًكرىاـً أيًجيزي عى مىٍيؾى شىًييدنا، كى : كىفىى ًبنىٍفًسؾى اٍليىٍكـى عى : فىيىقيكؿي ى نىٍفًسي ًإالَّ شىاًىدنا ًمنّْي، قىاؿى
مىى ًفيًو، فىييقىاؿي أًلىٍركىاًنوً  ـي عى : فىييٍختى اٍلكىاًتًبيفى شيييكدنا، قىاؿى
(ّ) : اًلًو، قىاؿى : فىتىٍنًطؽي ًبأىٍعمى : اٍنًطًقي، قىاؿى

سيٍحقنا، فىعىٍنكيفَّ كيٍنتي أينىاًضؿي ثيَـّ ييخى  : بيٍعدنا لىكيفَّ كى ، قىاؿى فىيىقيكؿي ـً بىٍيفى اٍلكىالى  .(ٓ)"(ْ)مَّى بىٍينىوي كى

                                                                                                                                                                         

، بنحكه، كليس فيو ذكر الضحؾ، ُّّ-ُِّ/ُُ(: ّْٖٗ...(، الحديث )محـر كالكبلب الخنازير بيع أف عمى
. كأخرجو البييقي في سننو الكبرل؛ يزيد بف زريعمف طريؽ أبي خميفة ]الفضؿ بف الحباب[، عف مسدد، عف 

ا بىٍيعً  تىٍحًريـً كتاب )البيكع( ، باب ) ، بمثمو، كفي كتاب ُّ/ٔ(: ُُّّٕ(، الحديث )أىٍكميوي  يىًحؿُّ  الى  نىًجسنا يىكيكفي  مى
ا بىٍيعي  يىجيكزي  الى  قىاؿى  مىفٍ (، باب )الضحايا) " بدؿ فتبسـ، بمفظ "ّّٓ/ٗ(: َُُِّ...(، الحديث )نىًجسى  مى
"، مف طريؽ عمي بف أحمد بف عبداف، عف أحمد بف عبيد الصفار، عف إسماعيؿ بف إسحاؽ، عف فضحؾ"

يزيد بف زريع، كبشر( عف خالد الحذاء، عف بركة، . ثبلثتيـ )عمي بف عاصـ، ك بشر بف المفضؿمسدد، عف 
 .عف ابف عباس 

، مختصران كليس فيو ذكر الضحؾ، مف طريؽ َّ-ِٗ/ُِ(: ُِّٖٕكأخرجو الطبراني في الكبير؛ الحديث )
 ابف عف جبير، بفسعيد  عف عمرة، أبي بفا عف جرير، عف كثيؽ، بفا بف عمي، عف كالحسف يحيى، بف أحمد
 . عباس

الحديث سنده صحيح، كحكـ عميو األلباني بالصحة )صحيح سنف أبي ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
إسناده صحيح، رجالو رجاؿ (، كصح حو شعيب األرنؤكط في تحقيقو لصحيح ابف حباف فقاؿ: "َّٕ/ِدكد: 

" )صحيح ابف كابف ماجو، كىك ثقة داكد فقد ركل لو أبك-كىك ابف العرياف المجاشعي -الصحيح غير بركة 
 (.ُّّ/ُُحباف بترتيب ابف بمباف: 

قىاًئؽ(، الحديث )ُ)  .َِِٖ/ْ(: ِٗٔٗ( صحيح مسمـ؛ كتاب )الزٍُّىًد كىالر 
ـي ٍبفي اٍلقى ِ) د ثىًني أىبيك الن ٍضًر ىىاًش د ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي الن ٍضًر ٍبًف أىًبي الن ٍضًر، حى د ثىنى ( قاؿ اإلماـ مسمـ: حى ، حى ا اًسـً

، عىٍف عيبىٍيدو اٍلميٍكًتًب ]عبيد بف ميرا ًعيُّ ]عبيد اهلل بف عبد الرحمف[، عىٍف سيٍفيىافى الث ٍكًرمٍّ ف[، عىٍف عيبىٍيدي اهلًل اأٍلىٍشجى
اًلؾو  ٍيؿو ]بف عمرك[، عىًف الش ٍعًبيٍّ ]عامر بف شراحيؿ[، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى  .فيضى

 .ِِٓ/ٖ: كماؿ المعمـ. إالجكارح: باألركاف ىنا المراد (ّ)
 المصدر السابؽ نفسو. .أم أدافع كأجادؿ( ْ)
 دراسة الحديث:( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 



ُُٔ 

 وأخرج يضحؾ كيحث أصحابو عمى سؤالو عف سبب ضحكو، كمنو ما كأحيانان كاف 
ا ًبمىاءو " أنو  بًف عىف افى  عيٍثمىافى  عف (ِ)بسنده (ُ)مسندهفي  -رحمو اهلل–اإلماـ أحمد  دىعى

ظىيٍ  مىسىحى ًبرىٍأًسًو كى ثنا كى ثنا ثىالى ٍيًو ثىالى ًذرىاعى ثنا كى ٍجيىوي ثىالى مىٍضمىضى كىاٍستىٍنشىؽى ثيَـّ غىسىؿى كى أى كى ضَّ ًر فىتىكى
ًحٍكتى يىا  َـّ ضى كىًني فىقىاليكا ًم اًبًو أىالى تىٍسأىليكًني عىمَّا أىٍضحى ًحؾى فىقىاؿى أًلىٍصحى ٍيًو ثيَـّ ضى أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى قىدىمى

ًحؾى فىقىاؿى  قىاؿى رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  ٍأتي ثيَـّ ضى ضَّ ا تىكى أى كىمى ضَّ ا ًبمىاءو قىًريبنا ًمٍف ىىًذًه اٍلبيٍقعىًة فىتىكى دىعى
كىؾى يىا رىسيكؿى المًَّو فىقىاؿى ًإفَّ اٍلعىٍبدى  ا أىٍضحى كىًني فىقىاليكا مى ا أىٍضحى ضيكءو فىغىسىؿى  أىالى تىٍسأىليكًني مى ا ًبكى ًإذىا دىعى

ٍف مىسىحى بً  اً  ٍيًو كىافى كىذىًلؾى كى ٍجًيًو فىًإذىا غىسىؿى ًذرىاعى ابىيىا ًبكى ًطيئىةو أىصى ٍنوي كيؿَّ خى طَّ المَّوي عى ٍجيىوي حى رىٍأًسًو كى
ٍيًو كىافى كىذىًلؾى  ذىا طىيَّرى قىدىمى اً   .(ّ)"كىافى كىذىًلؾى كى

                                                                                                                                                                         

ٍكؽو الث ٍكًرٌم، إماـ ثقة، ككاف ربما دلس كما ذكر  ًعٍيًد بًف مىٍسري سفياف الثكرم: ىك أبك عبًد اهلل، سيٍفيىافي بفي سى
، طبقات ِِّالحافظ، كال يضر تدليسو ألنو مف المرتبة الثانية عند ابف حجر. )انظر: تقريب التيذيب: 

 (.ُُّالمدلسيف: 
 انفرد مسمـ بإخراجو عف البخارم.ثانيان: تخريج الحديث: 

 .ْْٕ/ُ(: ُْٓالحديث ) -مسند أحمد بف حنبؿ( ُ)
د ثىنىاقاؿ أحمد بف حنبؿ: ( ِ) م دي  حى ٍعفىرو  ٍبفي  ميحى د ثىنىا ،جى كبىةى ]اب سىًعيده  حى ]ابف ًدعىامىة  قىتىادىةى  عىفٍ  [،في أىًبي عىري

ٍمرىافى  عىفٍ  يىسىارو  ٍبفً  ميٍسًمـً  عىفٍ الس ديكًسٌي[،  ف افى  ٍبفً  عيٍثمىافى  عىفٍ  أىبىافى  ٍبفً  حي  . عى
 دراسة الحديث:( ّ)

 فيو:إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍكبىةى  أىًبي بفي  الن ٍضر، سىًعٍيدي  سعيد بف أبي عركبة: ىك أىبيك ، عىري ىػ(، كىك ُٔٓالعىدىًكم، تكفي سنة ) كاسمو: ًمٍيرىافى

 .-كما ذكر الحافظ ابف حجر في التقريب–ثقة لكنو كثير التدليس، كقد اختمط 
بكثرة  -في التقريب-فظ كصفو قمت: كتدليسو كاختبلطو ال يضراف، أما تدليسو: فبالرغـ مف أف الحا

 في المرتبة الثانية الذيف احتمؿ األئمة تدليسيـ. -في طبقات المدلسيف-التدليس إال أنو جعمو 
كما نقؿ صاحب –كأما اختبلطو: فالراكم عنو محمد بف بشر، كركايتو عنو قبؿ اإلختبلط، فسماعو منو صحيح 

 ركل ىك عف قتادة كىك مف أثبت الناس فيو. ، فبل إشكاؿ، كقد-نياية االغتباط عف أئمة الحديث
 (.ّٖ/ِ، تحرير التقريب: ُْٓ، نياية اإلغتباط: ُّ، طبقات المدلسيف: ِِٖانظر: )تقريب التيذيب: 

ـٍ  الكضكء )فيباب كتاب )الط يىارىة(، أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو؛  ثانيان: تخريج الحديث:  ىيكى  كى
، بنحكه مختصران، مف طريؽ محمد بف بشر، عف ابف أبي عركبة، عف ِٔٓ-ِٓٓ/ُ: (ٔٓمىر ة(، الحديث )

الحديث )بدكف  -كأبك نعيـ في الحمية. قتادة، عف مسمـ بف يسار، عف حمراف، عف عثماف بف عفاف 
 ،محمد بف المنياؿ ، عفالحسف بف سفياف ، عفعمرك بف حمداف، بنحكه مطكالن، مف طريؽ ِٕٗ/ِترقيـ(: 

(: َُْالحديث ) -كالبزار في مسندهبو.  عف ابف أبي عركبة، ،يزيد بف زريع عف ىمابلكالكليد كعياش بف 
 عف ابف أبي عركبة، بو. عدم، أبي عف محمد بف إبراىيـ بف المثنى، بف ، مف طريؽ محمدّٓ/ِ



ُُٕ 

 وأخرجمف شاىده عف سبب ضحكو، كمف ذلؾ ما  يضحؾ فيسألو كأحيانان كاف 
اًئشىةى  عف (ِ)بسنده (ُ)مسندهفي  -رحمو اهلل–أبك عكانة  اًريىةه ": قالت عى كىانىٍت ًعٍنًدم جى

رىسيكؿي المًَّو  ـى النًَّبيُّ  تيغىنّْي كى ؿى عيمىري تىبىسَّ يىٍستىًمعي، فىمىمَّا سىًمعىٍت ًبًحسّْ عيمىرى فىرٍَّت، فىمىمَّا دىخى
اًريىةن كىانىٍت ًعٍنًدم تيغىنّْي فىمىمَّا  ًحٍكتي أىفَّ جى : ضى كىؾى يىا رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى ا أىٍضحى : مى ، فىقىاؿى عيمىري

تَّى أىٍسمىعى ًممَّا كىافى يىٍسمىعي ًمٍنوي رىسيكؿي المًَّو سىًمعىٍت ًحسَّؾى فىرٍَّت فىقىاؿى عيمى  : الى أىٍبرىحي حى ، ري
 .(ّ)"فىأىٍقبىمىٍت تيغىنّْي كىعيمىري يىٍسمىعي 

                                                                                                                                                                         

عثماف  عف حمراف، عف قتادة، عف أبيو، عف الدستكائي، ىشاـ بف معاذ عف المثنى، بف كمف طريؽ محمد
 يسار. بف مسمـ ليس بيف قتادة كحمراف ،

ركاه أحمد بإسناد جيد كأبك الحديث إسناده صحيح، قاؿ الحافظ المنذرم  ثالثان: الحكـ عمى الحديث:
 -كصح ح إسناده الشيخ أحمد شاكر )المسند (،ّٗ/ُ)الترغيب كالترىيب:  "يعمى كركاه البزار بإسناد صحيح

(، ُُٗ/ُ(، كحكـ األلباني كشعيب عميو بالصحة لغيره )صحيح الترغيب كالترىيب: َّْ/ُتحقيؽ شاكر: 
 (.ْْٕ/ُتحقيؽ شعيب:  -)المسند

اًئؿً ( ُ) بىرً  )ًذٍكرً  بابه اٍلقيٍرآًف(،  مسند أبي عكانة؛ كتاب )فىضى سىفى  كىافى  ًإذىا ًباٍلقيٍرآفً  يىتىغىن ى فٍ أى  ًلٍمقىاًرئً  اٍلميًبيحً  اٍلخى  حى
ٍكًت...(، الحديث )  .ّْٕ/ِ: (ِّٖٖالص 

كًنيُّ قاؿ اإلماـ أبك عكانة: ( ِ) د ثىنىا سىٍعده اٍلبىٍيري ، أنبا ]محمد بف المتككؿ[ ، قىثىنىا اٍبفي أىًبي الس ًرمٍّ ]سعد بف محمد[ حى
ز اؽً  ٍبدي الر  ٍبًد الم وً ، ]ابف ىماـ الصنعاني[ عى : أنبا بىك اري ٍبفي عى ]عبد اهلل بف  ، عىًف اٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى ]ابف كىب[ قىاؿى

اًئشىةى عبيداهلل[  . ، عىٍف عى
 دراسة الحديث: (ّ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:: دراسة اإلسناد: 
م دي ابف أبي السرم كٍّؿو  الس ًرمٍّ  أىًبي بفي  : ىك ميحى دٍّث فمسطيف، تكفي سنة ) ميتىكى ، ميحى كثقو ابف  ىػ(،ِّٖالعىٍسقىبلىًنيُّ

"، كاف مف الحفاظ"، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "صدكؽمعيف، كالحاكـ، كالذىبي، كقاؿ في المغني: "
بف "، كقاؿ اكثير الكىـ، ال بأس بو"، كقاؿ مسممة بف القاسـ: "كثير الحفظ، كثير الغمطكقاؿ محمد بف كضاح: "

صدكؽ عارؼ لو "، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "ليف الحديث"، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "كثير الغمطعدم: "
نما نزؿ إلى ىذه المرتبة بسبب أكىامو"، كقاال في تحرير التقريب: "أكىاـ كثيرة  ".بؿ صدكؽ حسف الحديث، كا 

 قمت: ىك صدكؽ حسف الحديث كما قاال.
، ثقات ابف حباف: َُٓ/ٖ، الجرح كالتعديؿ: ّٕٗابف الجنيد البف معيف: مصادر الترجمة: ) سؤاالت 

، تحرير ِْٕ، تقريب التيذيب: ٕٖٔ/ّ، تيذيب التيذيب: ِٗٓ/ِ، المغني: ّٖٓ/ِٔ، تيذيب الكماؿ: ٖٖ/ٗ
 (.ُّّ/ّالتقريب: 

مف ، بمعنى قريب، َُ/ّ(: َُْٕالحديث ) -أخرجو الفاكيي في أخبار مكة ثانيان: تخريج الحديث:
 مميكة، أبي ابف عف الكرد، بف الجبار عف عبد محمد الغساني، بف أحمد مسرة، عف أبي بف يحيى طريؽ أبي

 .عائشة  عف



ُُٖ 

 :أسباب ضحكو : الخامسالمطمب 
حسب قكؿ الحافظ ابف حجر كزدت  ذكرت في المبحث السابؽ أسباب تبسـ النبي  

يىا عمييا، حيث قاؿ عف أسباب التبسـ كالضحؾ: " بىٍعضي ًب كى كىأىٍسبىابييىا ميٍختىًمفىةه لىًكفَّ أىٍكثىرىىىا ًلمتَّعىجُّ
طىفىةً  يىا ًلٍمميالى بىٍعضي اًب كى ؾي ًمٍنوي، كىىيكى يقكؿ ابف القيـ: "، ك (ُ)"ًلٍْلًٍعجى ؾي ًممَّا ييٍضحى كىافى يىٍضحى ًممَّا كى

ييٍستىٍندىري  قيكعيوي كى ييٍستىٍغرىبي كي ديىىا. كىالثَّاًني: ، ييتىعىجَّبي ًمٍف ًمٍثًمًو كى ًديدىةه ىىذىا أىحى ًحًؾ أىٍسبىابه عى ًلمضَّ كى
ًحؾي اٍلفىرىًح، كىىيكى أىفٍ  ًثيرنا مىا ضى ًب، كىىيكى كى ًحؾي اٍلغىضى : ضى ا يىسيرُّهي أىٍك ييبىاًشريهي. كىالثَّاًلثي يىٍعتىًرم  يىرىل مى

شيعيكري نىٍفًسوً  ، كى بي مىٍيًو اٍلغىضى سىبىبيوي تىعىجُّبي اٍلغىٍضبىاًف ًممَّا أىٍكرىدى عى بيوي، كى  اٍلغىٍضبىافى ًإذىا اٍشتىدَّ غىضى
ًب،  ًحكيوي ًلميٍمًكًو نىٍفسىوي ًعٍندى اٍلغىضى قىٍد يىكيكفي ضى ًتًو، كى ٍصًمًو، كىأىنَّوي ًفي قىٍبضى مىى خى ٍعرىاًضًو ًباٍلقيٍدرىًة عى اً  كى

ـً اٍكًترىاًثًو ًبوً  بىوي، كىعىدى مف خبلؿ  كسنتعرؼ عمى أسباب الضحؾ عند النبي  .(ِ)"عىمٍَّف أىٍغضى
 .-بمشيئة اهلل تعالى–األحاديث النبكية الصحيحة 

 أكالن: التعجب:
سبؽ أف ذكرت أف التعجب مف األسباب الداعية إلى التبسـ، فإذا زاد تعجب اإلنساف 

التعجب، كما كرد في األحاديث  فربما يضحؾ، كلذلؾ كاف مف أسباب ضحؾ النبي 
ٍيرىةى  عف (ْ)بسنده (ّ)في صحيحو -رحمو اهلل– البخارماإلماـ  أخرجالصحيحة، كمنيا ما   أىًبي ىيرى

ؿه ًمٍف أىٍىًؿ البىاًديىًة: أىفَّ النًَّبيَّ   دّْثي كىًعٍندىهي رىجي ا ييحى نًَّة  كىافى يىٍكمن أىفَّ رىجيالن ًمٍف أىٍىًؿ الجى
لىًكنّْي أيًحبُّ أىٍف أىٍزرىعى، فى  : بىمىى، كى ؟ قىاؿى ا ًشٍئتى لىٍستى ًفيمى ٍرًع، فىقىاؿى لىوي: أىكى بَّوي ًفي الزَّ أىٍسرىعى اٍستىٍأذىفى رى

، فىتىبىا بىذىرى تىٍكًكيريهي أىٍمثىاؿى الًجبىاًؿ، فىيىقيكؿي المَّوي تىعىالىى: كى اديهي كى دىرى الطٍَّرؼى نىبىاتيوي كىاٍسًتكىاؤيهي كىاٍسًتٍحصى
: يىا رىسيكؿى المًَّو، الى تىًجدي ىىذىا ًإالَّ  ، فىًإنَّوي الى ييٍشًبعيؾى شىٍيءه "، فىقىاؿى األىٍعرىاًبيُّ ـى ا  قيرىًشيِّ ديكنىؾى يىا اٍبفى آدى

ًحؾى رىسيكؿي المَّوً  ، فىضى ٍرعو اًب زى ، فىأىمَّا نىٍحفي فىمىٍسنىا ًبأىٍصحى ٍرعو ابي زى ـٍ أىٍصحى اًريِّا، فىًإنَّيي  .(ٓ)"أىٍك أىٍنصى
                                                                                                                                                                         

الحديث سنده حسف ألجؿ محمد بف أبي السرم، كىك صدكؽ حسف ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
 الحديث كما تقدـ.

 .َٓٓ/َُ: الفتح( ُ)
 .ُّٖ/ُىػ(: ُٕٓالبف قيـ الجكزية ) -العبادزاد المعاد في ىدم خير ( ِ)
ن ًة(، الحديث ) أىٍىؿً  مىعى  الر بٍّ  )كىبلىـً باب صحيح البخارم؛ كتاب )الت ٍكًحيًد(، ( ّ)  .ُُٓ/ٗ: (ُٕٗٓالجى
د ثىنىاقاؿ اإلماـ البخارم: ( ْ) د ثىنىا فيمىٍيحه  حى ، حى م دي ٍبفي ًسنىافو د ثىنىا ]ابف سميماف[ ميحى ، عىٍف عىطىاًء ]ابف عمي[ ًىبلىؿه ، حى

ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى  . ٍبًف يىسىارو
 دراسة الحديث:( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:أكالن: دراسة اإلسناد: 



ُُٗ 

اًئشىةى  عف أبك عكانة وأخرجكمنيا ما  رىسيكؿي ": قالت عى اًريىةه تيغىنّْي كى كىانىٍت ًعٍنًدم جى
ـى النًَّبيُّ  المًَّو  ؿى عيمىري تىبىسَّ ، فىقىاؿى يىٍستىًمعي، فىمىمَّا سىًمعىٍت ًبًحسّْ عيمىرى فىرٍَّت، فىمىمَّا دىخى

اًريىةن كىانىٍت ًعٍنًدم تيغىنّْي فىمىمَّا سىًمعىٍت ًحسَّؾى  ًحٍكتي أىفَّ جى : ضى كىؾى يىا رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى ا أىٍضحى : مى  عيمىري

                                                                                                                                                                         

مىٍيمىافى  بفي  يىٍحيىى، فيمىٍيحي  فميح: ىك أىبيك نىٍيفو  بفً  الميًغٍيرىةً  أىًبي بفً  سي زىاًعي، تكفي سنة ) حي ىػ(، كثقو الدارقطني، ُٖٔالخي
كىذا الخبلؼ يكجب ": ابف شاىيف كقاؿ أبك حفصكابف معيف في ركاية، كضعفو في ركاية أخرل، ذكرىما 

 كاهلل ثقة، ىك: نفسو عف يحيى قكؿ فيو كالقكؿ المنكر، قميؿ جيد كحديثو أقرب، التكقيؼ فيو، كىك إلى الثقة
 كحفاظيـ"، كقاؿ المدينة أىؿ متقنى في الثقات، كقاؿ في مشاىير عمماء األمصار: "مف أعمـ، كذكره ابف حباف

 أحاديث كييـ"، كقاؿ ابف عدم: "كًلفيمىٍيح الصدؽ أىؿ "مف: الس اًجيٌ  الخطأ"، كقاؿ كثير "صدكؽ: حجر ابف
 "، كقاؿيس بو بأسيختمفكف فيو كلبو"، كقاؿ الدارقطني في مكضع: " بأس ال عندم كىك يركييا،...، صالحة

اًئز": معيف في ركاية ابف ًديثو ًبذىاؾى اٍلجى لىٍيسى حى الح كى  بحديثو"، يحتج كال بالقكم "، كفي ركاية أخرل: "ليسفميح صى
ٍرعىة بالقكم"، كضعفو النسائي في مكضع، كقاؿ أبك "ليس: كالنسائي حاتـ أبك كقاؿ  سميماف بف "فميح: الرازم زي

كاىي الحديث، "، كقاؿ مرة: " أنيما مف حسف حديثيما نعمتافإالأكيس ضعيؼ الحديث، الحديث، كأبك  ضعيؼ
 ".ىك كابنو محمد بف فميح جميعا كاىياف

قمت: ىك صدكؽ، كلعؿ البخارم انتقى مف حديثو، ككجو إخراج البخارم لو ىك ما قالو الحافظ في 
نما كأضرابيما، عيينة كابف مالؾ عمى اعتماده البخارم عميو يعتمد اليدم: "لـ  في أكثرىا أحاديث لو أخرج كا 

 كغرائب، مستقيمة يركييا،...أحاديث صالحة أحاديث الرقاؽ"، كما قالو ابف عدم: "كلفميح في كبعضيا المناقب
 الشيخيف "اعتماد: بو"، كقكؿ الحاكـ بأس ال عندم كىىك الكثير...، عنو كركل صحيحو، ًفي البيخاًرمٌ  اعتمده كقد
 .-كاهلل أعمـ–أمره"  يقكم عميو

، ُِٕ/ّ، تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم: ٗٔ/ُ)تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز:  :مصادر الترجمة
، ِْٓ، ّٔٔ/ِ، الضعفاء ألبي زرعة الرازم: ٖٓ/ٕ كالتعديؿ: ، الجرحُٕٗالضعفاء كالمتركككف لمنسائي: 

، ٕٗختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو: ، ذكر مف إُُ، مشاىير األمصار: ِّْ/ٕالثقات البف حباف: 
، َُُٗ/ّ، التعديؿ كالتجريح لمباجي: ُْْ/ٕ، الكامؿ البف عدم: ِِٖالضعفاء كالمترككيف لمدارقطني: 

 (.ْٕٓ، ىدم السارم: ُِْ تقريب التيذيب: ،َْْ/ ّ التيذيب: تيذيب ،ُِّ/ِّ الكماؿ: تيذيب
ًة(، باب )ًكرىاءً  -أيضان -أخرجو اإلماـ البخارم ثانيان: تخريج الحديث:   في صحيحو؛ كتاب )الميزىارىعى

ًة(، الحديث ) ًبالذ ىىًب  األىٍرضً  ، بنحكه، مف طريؽ محمد بف سناف بنفس اإلسناد، كمف َُٖ/ّ(: ِّْٖكىالًفض 
طريؽ عبد اهلل بف محمد الجعفي، عف عبد الممؾ بف عمرك، عف فميح بف سميماف بو، كانفرد البخارم بإخراجو 

 مسمـ.عف 



َُِ 

تَّى أىٍسمىعى ًممَّا كىافى يىٍسمىعي ًمٍنوي رىسيكؿي المًَّو فىرٍَّت فىقىاؿى عيمى  : الى أىٍبرىحي حى ، فىأىٍقبىمىٍت تيغىنّْي ري
 .(ُ)"كىعيمىري يىٍسمىعي 

مف الجارية التي كانت تغني عنده كفرت عندما سمعت صكت  فقد تعجب النبي  
 ، فضحؾ.عمر بف الخطاب 

عف عبد اهلل بف  (ّ)بسنده (ِ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجكمنيا ما  
ؿه ًإلىى النًَّبيّْ قاؿ: "  مسعكد اءى رىجي ، ًإفَّ المَّوى  جى : يىا أىبىا القىاًسـً ًمٍف أىٍىًؿ الًكتىاًب فىقىاؿى

الىًئؽى  ، كىالخى مىى ًإٍصبىعو رى كىالثَّرىل عى ، كىالشَّجى مىى ًإٍصبىعو ، كىاألىرىًضيفى عى مىى ًإٍصبىعو ييٍمًسؾي السَّمىكىاًت عى
، فىرىأى  ًمؾي ًمؾي أىنىا المى : أىنىا المى ، ثيَـّ يىقيكؿي مىى ًإٍصبىعو تَّى بىدىٍت نىكىاًجذيهي، ثيَـّ  ٍيتي النًَّبيَّ عى ًحؾى حى ضى

 .(ْ)"[ٕٔ: الزمر] ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ڇ قىرىأى: 

                                                            

اًئؿً ( ُ) بىرً  )ًذٍكرً  بابه اٍلقيٍرآًف(،  أخرجو أبك عكانة في مسنده؛ كتاب )فىضى  ًإذىا ًباٍلقيٍرآفً  يىتىغىن ى أىفٍ  ًلٍمقىاًرئً  اٍلميًبيحً  اٍلخى
سىفى  كىافى  ٍكًت...(، الحديث ) حى ،كىك حديثه  (ُُٔ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )ّْٕ/ِ: (ِّٖٖالص 

 .حسف اإلسناد
[(، الحديث ٕٓ]ص:  ڇېې ۉ ۉڇ( صحيح البخارم؛ كتاب )الت ٍكًحيًد(، باب )قىٍكًؿ الم ًو تىعىالىى: ِ)
(ُْٕٓ :)ٗ/ُِّ. 
د ثىنىا األىٍعمىشي ّ) [، حى ٍفص بف ًغيىاثو د ثىنىا أىًبي ]حى ، حى ٍفًص ٍبًف ًغيىاثو د ثىنىا عيمىري ٍبفي حى ( قاؿ اإلماـ البخارم: حى

ٍبدي ]سميماف بف ميراف[، سى  : قىاؿى عى ٍمقىمىةى ]بف قيس النخعي[ يىقيكؿي : سىًمٍعتي عى ـى ]بف يزيد النخعي[، قىاؿى ًمٍعتي ًإٍبرىاًىي
 .الم ًو ]ابف مسعكد[ 

 ( دراسة الحديث:ْ)
 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات، إال أف فيو:

ـي بفي ُ ، ًإٍبرىاًىٍي ، سبقت دراستو ص. إبراىيـ: ىك أىبيك ًعٍمرىافى ًعيُّ ، كخبلصة حالو أنو ثقة (َٗ) يىًزٍيد بًف قىٍيس الن خى
مرسؿ كمراسيمو صحيحة، كركايتو ىذه ليس فييا إرساؿ ككنو ركاىا عف خالو عمقمة بف قيس، عف ابف مسعكد 

 . 
، الكىاًىًميُّ مىٍكالىىيـ، أبك محمد . األعمش: ىكِ مىٍيمىافي بفي ًمٍيرىافى األىسىًدمُّ ىػ أك ُْٕالكيٍكًفي، تكفي سنة ) سي

كال يضر تدليسو، فقد جعمو الحافظ ابف حجر  (، كخبلصة حالو أنو ثقة مدلسِٗسبؽ دراستو ص )ىػ(، ُْٖ
ح ضمف المرتبة الثانية مف المدلسيف الذيف احتمؿ األئمة تدليسيـ، كما أنو لـ يعنعف في الحديث، بؿ صر  

 (.ُُٖ: المدلسيف طبقات، ِِْبالتحديث. )انظر: التقريب: 
ٍفصي بفي ًغيىاثّ ًعٌي، الككفي،  -بكسر الغيف-. حفص بف غياث: ىك أبك عمر، حى بف طىٍمؽ بف ميعىاًكيىةى الن خى

ىػ(، ثقة لكف تغير حفظو قميبلن بأخرة، ككيًصؼ بالتدليس، فأما ُٓٗأك  ُْٗقاضييا، كقاضي بغداد، تكفي سنة)
في زياداتو عمى  االغتباطير حفظو قميؿ في اآلخر"، ذكره صاحب نياية التغير: فقد قاؿ ابف حجر: "ثقة فقيو تغ

الحمبي، كقاؿ: "ثقة فقيو، احتج بركايتو أصحاب الكتب الستة كميـ، تغير حفظو في اآلخر قميبلن، كذلؾ أنو كلي 



ُُِ 

إنما كاف عمى معنى التعجب منو كالتنكير لو  قاؿ الخطابي: "ضحؾ رسكؿ اهلل  
 .(ُ)كاهلل أعمـ"
ٍيرىةى  أىًبي عف (ُ)بسنده (ِ)في صحيحو -رحمو اهلل– البخارماإلماـ  وأخرجكمنيا ما    ىيرى
ؿه  أىتىى: قىاؿى  " :قىاؿى   ،: فىقىاؿى   النًَّبيَّ  رىجي قىٍعتي  ىىمىٍكتي مىى كى ، ًفي أىٍىًمي عى افى : قىاؿى  رىمىضى

                                                                                                                                                                         

الحفظ  القضاء كجفا كتبو، فمف كتب عنو مف كتابو فيك صحيح كما قاؿ أبك زرعة، كىذا التغير أقرب إلى سكء
 منو إلى معنى االختبلط المصطمح عميو".

قمت: لـ يختمط بؿ تغير حفظو قميبلن، كالتغير أقؿ مف اإلختبلط، كىك بدايتو، كالراكم عنو ىك ابنو 
عمر، كقد كاف عنده كتاب أبيو، فيككف حديثو عنو صحيحان كما قاؿ أبك زرعة، نقؿ المزم عف ابف خراش قاؿ: 

ي قاؿ: سمعت يحيى بف سعيد يقكؿ: أكثؽ أصحاب األعمش حفص بف غياث، "بمغني عف عمي بف المدين
فأنكرت ذلؾ، ثـ قدمت الككفة بأخرة، فأخرج إلي عمر بف حفص كتاب أبيو عف األعمش، فجعمت أترحـ عمى 
يحيى، فقاؿ لي: تنظر في كتاب أبي كتترحـ عمى يحيى، قمت: سمعتو يقكؿ حفص أكثؽ أصحاب األعمش كلـ 

 يت كتابو".أعمـ حتى رأ
 كأما كصفو بالتدليس: فقد كصفو بالتدليس ابف سعد، كاإلماـ أحمد، كالدارقطني، إال أنو قميؿ التدليس.

قمت: جعمو ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف، كىـ مف لـ يكصؼ بذلؾ إال نادران، 
 حديث، فتزكؿ شبية تدليسو تمامان.ح بالتفاغتفر األئمة تدليسو، كما أنو لـ يعنعف في الحديث، بؿ صر  

، كالمدلسيف ألبي ُٔ/ٕ، كتيذيب الكماؿ: ُٖٔ/ّ، كالجرح كالتعديؿ: ُِٓ/ٖ)انظر: الطبقات البف سعد: 
بمف رمي مف  االغتباط، كنياية َٖ-ٕٗ، كتعريؼ أىؿ التقديس: ُٗٔ، كتقريب التيذيب: ْٓزرعة العراقي: 
 (.ٓٗ-ْٗلعبلء الديف عمي رضا:  -الركاة باالختبلط

ک   گ ڇ أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )التكحيد(، باب )قكؿ اهلل تعالى:  ثانيان: تخريج الحديث:

، بنحكه بدكف قكلو حتى بدت نكاجذه، ُّْ/ٗ(: ُْٕٓ(، الحديث )[ُْ]فاطر: ڇ ڳ گ  گ  گ ڳ
ؿ  يىٍكـى مف طريؽ األعمش، عف إبراىيـ النخعي، عف عمقمة عف ابف مسعكد  ، كفي باب )كىبلىـً الر بٍّ عىز  كىجى

ًة...(، الحديث ) ، كفي كتاب )تىٍفًسيًر القيٍرآًف(، باب جرير بف عبد الحميد، مف طريؽ ُْٖ/ٗ(: ُّٕٓالًقيىامى
شيباف بف عبد ، مف طريؽ ُِٔ/ٔ(: ُُْٖ(، الحديث )[ُٗ]األنعاـ:  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻڇ )قكلو: 
 ، بنحكه كفيو زيادة.الرحمف

ن ًة كىالن ار(، الحديث ) ًة كىاٍلجى ، مف طريؽ ُِْٕ/ْ(: ِٖٕٔكأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )ًصفىًة اٍلًقيىامى
، ثبلثتيـ )جرير، كشيباف، كالفضيؿ( عف منصكر بف المعتمر، عف جرير بف عبد الحميد ، كفضيؿ بف عياض

، كبلىما عف ابف عمقمةيـ النخعي عف ، كمف طريؽ األعمش عف إبراىعبيدة السممانيإبراىيـ النخعي، عف 
 .مسعكد 

 .َُّٗ/ّإعبلـ الحديث:  (ُ)
ـً باب صحيح البخارم؛ كتاب )األىدىًب(، ( ِ) ًحًؾ(، الحديث ) )الت بىسُّ  .ِْ-ِّ/ٖ: (َٕٖٔكىالض 



ُِِ 

ـٍ : قىاؿى  ًلي، لىٍيسى : قىاؿى  .رىقىبىةن  أىٍعًتؽٍ  ٍيفً  فىصي  ًستّْيفى  فىأىٍطًعـٍ : قىاؿى  أىٍستىًطيعي، الى : قىاؿى  .ميتىتىاًبعىٍيفً  شىٍيرى
ؽو  فىأيًتيى  أىًجدي، الى : قىاؿى  .ًمٍسًكيننا ـي  قىاؿى - تىٍمره  ًفيوً  ًبعىرى ؽي : ًإٍبرىاًىي  ،؟السَّاًئؿي  أىٍيفى : فىقىاؿى  -الًمٍكتىؿي  العىرى
دَّؽٍ  مىى: قىاؿى  .ًبيىا تىصى ًحؾى  ًمنَّا، أىٍفقىري  بىٍيتو  أىٍىؿي  (ِ)الىبىتىٍييىا بىٍيفى  مىا كىالمَّوً  ًمنّْي، أىٍفقىرى  عى  النًَّبيُّ  فىضى
تَّى   .(ّ)"ان ًإذ فىأىٍنتيـٍ : قىاؿى  نىكىاًجذيهي، بىدىتٍ  حى

 خائفنا محترقنا ىالكنا أكالن  جاء ككنو في الرجؿ حاؿ مف تعجبنا فقد ضحؾ النبي  
 في أعطيو ما يأكؿ أف طمع الرخصة كجد فمما أمكنو، ميما فدائيا في راغبنا نفسو عمى

 .(ْ)الكفارة
ٍدًرمٍّ أىًبي كمنيا حديث    يىٍكـى  األىٍرضي  تىكيكفي : "قىاؿى الن ًبيُّ : حيث قىاؿ ، سىًعيدو الخي
ٍبزىةن  الًقيىامىةً  بَّاري  يىتىكىفَّؤيىىا كىاًحدىةن، خي ا ًبيىًدهً  الجى ـٍ  يىٍكفىأي  كىمى ديكي ٍبزىتىوي  أىحى نَّةً  أًلىٍىؿً  نيزيالن  السَّفىًر، ًفي خي  الجى
مىٍيؾى  الرٍَّحمىفي  بىارىؾى : فىقىاؿى  اليىييكدً  ًمفى  رىجيؿه  فىأىتىى ، أىبىا يىا عى ؿً  أيٍخًبريؾى  أىالى  القىاًسـً نَّةً  أىٍىؿً  ًبنيزي  يىٍكـى  الجى

ًة؟ ٍبزىةن  األىٍرضي  تىكيكفي : قىاؿى  بىمىى: قىاؿى  الًقيىامى   النًَّبيُّ  فىنىظىرى  ، النًَّبيُّ  قىاؿى  كىمىا كىاًحدىةن، خي
ًحؾى  ثيَـّ  ًإلىٍينىا تَّى ضى ؟ أيٍخًبريؾى  أىالى : قىاؿى  ثيَـّ  نىكىاًجذيهي، بىدىتٍ  حى ـٍ ـٍ : قىاؿى  ًبًإدىاًمًي ـه  ًإدىامييي ، بىاالى نيكفه : قىاليكا كى
ا مى ، ثىٍكره : قىاؿى  ىىذىا؟ كى نيكفه  (ٓ)"أىٍلفنا سىٍبعيكفى  كىًبًدًىمىا زىاًئدىةً  ًمفٍ  يىٍأكيؿي  كى

 :اإلعجاب: ثانيان 
أىنىًس بًف مىاًلؾو  عف (ٕ)بسنده (ٔ)في صحيحو -رحمو اهلل– مسمـأخرج اإلماـ كمنو ما  
مىٍيـو  أيَـّ  أىفَّ "  ذىتٍ  سي نىٍيفو  يىٍكـى  اتَّخى رنا، حي ةى، أىبيك فىرىآىىا مىعىيىا، فىكىافى  ًخٍنجى  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  طىٍمحى
مىٍيـو  أيُـّ  ىىًذهً  ، مىعىيىا سي ره ؟ ىىذىا مىا:  اهللً  رىسيكؿي  لىيىا فىقىاؿى  ًخٍنجى ري ٍذتيوي : قىالىتٍ  اٍلًخٍنجى  دىنىا: ًإفٍ  اتَّخى

                                                                                                                                                                         

د ثىنىا( ُ) د ثىنىا ميكسىى ]ابف إسماعيؿ[، قاؿ اإلماـ البخارم: حى ـي ]بف سعد[، حى نىا ًإٍبرىاًىي ًشيىابو ]محمد بف  اٍبفي  أىٍخبىرى
ٍيدً  عىفٍ  مسمـ[، مى ٍبدً  ٍبفً  حي ٍيرىةى  أىبىا أىف   الر ٍحمىًف، عى  ...، كذكر الحديث.ىيرى

)انظر:  المدينة جانبي بقكلو: "البتييا" أرادك  جبميف، بيف اءسكد حجارة ذات أرضه  كىى ،الحٌرة ىي :البلبة (ِ)
 (.ٔٓ/ْلمقاضي عياض:  -إكماؿ المعمـ

ًـ باب أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )األىدىًب(،  (ّ) ًحًؾ(، الحديث ) )الت بىسُّ ، ِْ-ِّ/ٖ: (َٕٖٔكىالض 
 (.ّٖكالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )

 .َّٔ/ّإرشاد السارم لمقسطبلني:  (ْ)
قىاؽً  (ٓ) : (َِٓٔالًقيىامىة(، الحديث ) يىٍكـى  األىٍرضى  الم وي  )يىٍقًبضي باب (، أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )الرٍّ
 (.ٖٖ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )َُٗ-َُٖ/ٖ
اًؿ(، الحديث ) مىعى  النٍّسىاءً  )غىٍزكىةً  بابه كىالسٍّيىًر(،  صحيح مسمـ؛ كتاب )اٍلًجيىادً ( ٔ)  .ُِْْ/ّ: (َُٖٗالرٍّجى
د ثىنىاقاؿ اإلماـ مسمـ: ( ٕ) د ثىنىا شىٍيبىةى ]عبد اهلل بف محمد[، أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى ، ٍبفي  يىًزيدي  حى كفى نىا ىىاري م ادي  أىٍخبىرى  ٍبفي  حى

مىمىةى،  .أىنىسو ]بف مالؾ[  عىفٍ  ثىاًبتو ]بف أسمـ البناني[، عىفٍ  سى



ُِّ 

ده  ًمنّْي ، ًمفى  أىحى عىؿى  بىٍطنىوي، ًبوً  بىقىٍرتي  اٍلميٍشًرًكيفى ،  اهللً  رىسيكؿي  فىجى ؾي  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قىالىتٍ  يىٍضحى
؟ اٍنيىزىميكا الطُّمىقىاءً  ًمفى  بىٍعدىنىا مىفٍ  اٍقتيؿٍ  ، أيَـّ  يىا:  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًبؾى مىٍيـو  كىفىى قىدٍ  اهللى  ًإفَّ  سي

 .(ُ)"كىأىٍحسىفى 

مف حمميا الخنجر لتحمي نفسيا إف  بفعؿ أـ سميـ  إعجابان  فقد ضحؾ النبي 
 اقترب منيا أحد المشركيف.

ـي  وأخرجكمنو ما   ٍبفً  أىنىسً  عف (3)بسنده (ِ)سننو الكبرلفي  -رحمو اهلل– الن سىاًئيُّ  اإلما
اًلؾو  مىى ًنطٍ  أىفَّ النًَّبيَّ "  مى عى عى مىٍيـو  (ْ)عو اٍضطىجى فىعىًرؽى، فىقىامىٍت أيُـّ سي

ًقًو فىنىشَّفىٍتوي  (ٓ) ًإلىى عىرى
كرىةو فىرىآىىا النًَّبيُّ  عىٍمتيوي ًفي قىاري ؟ قىالىٍت: أىٍجعىؿي  فىجى مىٍيـو : مىا ىىذىا الًَّذم تىٍصنىًعيفى يىا أيَـّ سي فىقىاؿى

ًحؾى رىسيكؿي المًَّو  عىرىقىؾى ًفي ًطيًبي فىضى
(ٔ). 

                                                            

 الحديث: دراسة( ُ)
 إال أف فيو:إسناده متصؿ كرجالو ثقات أكالن: دراسة اإلسناد: 

م ادي  حماد بف سممة: ىك أىبيك مىمىة حى مىمىةى  بفي  سى ، كىك إماـ ثقة لكف تغير حفظو بأخرة، قاؿ  ًدٍينىارو  بفً  سى البىٍصًرمُّ
 بأخرة ". حفظو كتغير ثابت في الناس أثبت عابد ثقو الحافظ في التقريب: "

كما قاؿ –مع منو قبؿ تغيره سمـ أخرج مف حديثو عف ثابت، ما سقمت: كال يضره ألف اإلماـ م
ىك أحد أئمة المسمميف إال أنو لما كبر ساء حفظو فمذا " :البييقي نقؿ ابف حجر في التيذيب قكؿ، -البييقي

تركو البخارم كأما مسمـ فاجتيد كأخرج مف حديثو عف ثابت ما سمع منو قبؿ تغيره كما سكل حديثو عف 
 (ِْٖ/ُ، تيذيب التيذيب: ُّٕ". )تقريب التيذيب: الشكاىدثابت ال يبمغ اثني عشر حديثا أخرجيا في 

 انفرد مسمـ بإخراجو عف البخارم. ثانيان: تخريج الحديث:
 .ْٓٔ/ٖ(: ُِٕٗالسنف الكبرل لمن سىاًئٌي؛ كتاب )الزينة(، باب )األنطاع(، الحديث )( ِ)
نىا( ّ) م دي  قاؿ اإلماـ الن سىاًئي: أىٍخبىرى ٍعمىرو  ٍبفي  ميحى د ثىنىا: ؿى قىا مى م دي  حى ًزيرً  أىًبي ٍبفً  عيمىرى  ٍبفي  ميحى : قىاؿى  اٍلميطىرٍّؼً  أىبيك اٍلكى

د ثىنىا م دي  حى ، ميكسىى ٍبفي  ميحى ٍبدً  عىفٍ  اٍلًفٍطًرمُّ ةى، أىًبي ٍبفً  الم وً  عى اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  طىٍمحى  .مى
كؼه  األًديـً  مفى  ًبساطه : ىك (ْ)  (.ُِٔ/ِِ. )تاج العركس: مىٍعري
مىٍيـو ( ىي ٓ) اءي ، أيُـّ سي اًري ةي ، كقيؿ: الرُّمىٍيصى افى األىٍنصى اءي ًبٍنتي ًمٍمحى ، مف أفاضؿ النساء، كىي أـ أنس بف الغيمىٍيصى

، كسير أعبلـ النببلء: ّٓٗ، كاالستيعاب: ّّّّ/ٔ)انظر: معرفة الصحابة:  .مالؾ، كانت مف عقبلء النساء
ِ/َّْ.) 
 دراسة الحديث:( ٔ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
م دي  . محمد بف مكسى الفطرم: ىك أبك عبدُ ٍكلىى اٍلًفٍطًرمُّ  ميكسىى ٍبفي  اهلل، ميحى ، مى  بىًني مىكىاًلي اٍلًفٍطًريٍّيفى  المدنيُّ

، تكفي سنة ) كـو ًمٌي في حاشيتَِٗمىٍخزي و عمى الكاشؼ لمذىبي، كقاؿ أحمد ىػ(، كثقو الترمذم، كًسٍبط ابف العىجى
ًديث ...،ىىذىا شيخ ًثقىةبف صالح المصرم: " ًديث قىًميؿ الحى  حفص "، كذكره ابف حباف في الثقات كأبكحسف الحى
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"، صدكؽ، صالح الحديثالثقات كنقؿ قكؿ أحمد بف صالح السابؽ، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: " في شاىيف ابف
ثّْؽ"، كقاؿ الذىبي في الكاشؼ: "محمكد في ركايتوجعفر الطحاكم: ""، كقاؿ أبك كاف يتشيعكقاؿ: " "، كقاؿ في كي

ديكؽالمغني: " بؿ "، كعمؽ مصنفا تحرير التقريب فقاال: "صدكؽ، رمي بالتشيع"، كقاؿ الحافظ في التقريب: "صى
 ".ثقة

 ـ في صحيحو.مي بالتشيع كال يضره، كقد احتج بو اإلماـ مسمكري ال ييعمـ فيو جرح، قمت: ىك ثقة، 
، تاريخ ّٓ/ٗ، الثقات البف حباف: ِٖ/ٖ، الجرح كالتعديؿ: ْْٓ/ْمصادر الترجمة: )سنف الترمذم: 

، الكاشؼ لمذىبي كمعو حاشية سبط ابف العجمي: ِْٓ/ِٔ، تيذيب الكماؿ: َِٗأسماء الثقات البف شاىيف: 
، تحرير التقريب: ْٕٔيذيب: ، تقريب التُّٕ/ّ، تيذيب التيذيب ُِٕ/ِ، المغني في الضعفاء: ِِٓ/ِ
ّ/ِّّ.) 
ٍعمىر بف ًرٍبًعٌي القيسي البصرم البىٍحراني، تكفي سنة )ِ ىػ َِٓ. محمد بف معمر: ىك أبك عبد اهلل محمد بف مى

"، كقاؿ كاف ثقة"، كقاؿ الخطيب البغدادم: "ال بأس بوأك بعدىا(، كثقو الن سىائي، كقاؿ في مكضع آخر: "
ليس بو بأس،  "، كقاؿ أبك داكد: "صدكؽ، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ أبك حاتـ: ""الحافظ الثقةالذىبي: "
زاىد ال  "، كقاؿ مسممة بف قاسـ: "كاف صالحان خيران "، كقاؿ أحمد بف عبد اهلل الخزرجي في الخبلصة: "صدكؽ
"، كقاؿ ؿ الصناعة، كبيرمف أى"، كقاؿ أبك عركبة: "كاف مف خيار عباد اهلل"، كقاؿ أبك بكر البزار: "بأس بو

 ".كال نعمـ فيو أدنى جرح...بؿ ثقة" كقاال في تحرير التقريب: "صدكؽالحافظ في التقريب: "
 قمت: ىك ثقة، كاحتج بو الشيخاف في صحيحييما، كىك مف شيكخيما.

، تيذيب الكماؿ: ُِِ/ٗ، الثقات البف حباف: َُٓ/ٖمصادر الترجمة: )الجرح كالتعديؿ: 
، َٕٔ/ّ، تيذيب التيذيب ّٔٓ/ِ، تذكرة الحفاظ لمذىبي: ّْٔ/َُاإلكماؿ لمغمطام: ، ْٕٖ-ْٖٓ/ِٔ

 (.ُِّ/ّ، تحرير التقريب: َّٔ، خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ لمخزرجي: ْٕٓتقريب التيذيب: 
الحديث عند النسائي في الصغرل أيضان؛ كتاب )الزينة(، باب )ما جاء في  ثانيان: تخريج الحديث:

، بنحكه، عف بكار بف قتيبة، كبلىما عف محمد بف عمر بنفس اإلسناد، ُّٔ/ٔ(: ّٖٔٓاألنطاع(، الحديث )
اًئًؿ(، باب )ًطيًب ِّٔ/ٔ(: ِّْٓكالحديث )   الن ًبيٍّ  عىرىؽً  ، كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )الفىضى

، كعند مسمـ أيضاي كالبييقي في ثابت البناني، كبلىما مف طريؽ ُُٖٓ/ْ(: ًُِّّبو(، الحديث ) كىالت بىرُّؾً 
. بمعناه، كفيو زيادة، بدكف إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة، مف طريؽ ِْٓ/ُ(: ُِّْالكبرل؛ الحديث )

، كابف خزيمة؛ كتاب ُِْ/ِ(: ّْٖٔ، كأخرجو البييقي في الكبرل أيضان؛ الحديث )ذكر ضحكو 
، كابف حباف؛ كتاب ُِْ/ُ(: ُِٖ)الكضكء(، باب )ذكر الدليؿ عمى أف عرؽ اإلنساف طاىر...(، الحديث )

، ّٖٖ-ّٕٖ/َُ(: ِْٖٓيقيمكا...(، الحديث ) أف لؤلئمة اإلباحة ذكر-)السير(، باب )في الخبلفة كاإلمارة
. مختصران بدكف ذكر ضحكو، أنس بف سيريفني، عف كميـ مف طريؽ عبد الكىاب الثقفي، عف أيكب السختيا

 إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحةكأخرجو أحمد في مسنده بمعناه بدكف ذكر ضحكو، مف طريؽ كؿ مف: 
(، كميـ عف ٖٗ/ُِ) كحميد الطكيؿ(، ٗٓ/ُٗ) أنس بف سيريف (، كّٕٖ/ُٗ) ثابت البناني (، كّّ/ُِ)

 .أنس بف مالؾ 



ُِٓ 

بأف تجعمو في طيبيا، فضحؾ النبي  فقد أرادت أـ سممة أف تتبرؾ بعرؽ النبي 
قراران ليا، كالحديث يدؿ عمى حرص الصحابة عمى التبرؾ بآثار النبي   ليا إعجابان بفعميا كا 
. 
 :المالطفة كالممازحة: ثالثان 

:، أخرجو مسمـ عف أىنىًس بًف مىاًلؾو  كمنو ما  أىٍحسىفً  ًمفٍ   اهللً  رىسيكؿي  كىافى " قىاؿى
ميقنا، النَّاسً  مىًني خي ا فىأىٍرسى ةو، يىٍكمن اجى ، الى  كىاهللً : فىقيٍمتي  ًلحى ًفي أىٍذىىبي ا أىٍذىىبى  أىفٍ  نىٍفًسي كى  ًبوً  أىمىرىًني ًلمى
رىٍجتي  ، اهللً  نىًبيُّ  تَّى فىخى مىى أىميرَّ  حى   اهللً  رىسيكؿي  فىًإذىا السُّكًؽ، ًفي يىٍمعىبيكفى  كىىيـٍ  ًصٍبيىافو  عى
رىاًئي، ًمفٍ  ًبقىفىامى  قىبىضى  قىدٍ  ، كىىيكى  ًإلىٍيوً  فىنىظىٍرتي : قىاؿى  كى ؾي ٍيثي  أىذىىىٍبتى  أينىٍيسي  يىا: فىقىاؿى  يىٍضحى ؟ حى ٍرتيؾى  أىمى
،: قيٍمتي  قىاؿى  ـٍ ، أىنىا نىعى  .(ُ)"اهللً  رىسيكؿى  يىا أىٍذىىبي

ألنس بف مالؾ مبلطفةن لو، حيث كاف سيدنا أنس صغيران فمـ  ضحؾ النبي  فكاف
ٍيثي  أىذىىىٍبتى أك يعبس في كجيو بؿ الطفو بالتبسـ مع سؤالو: " يؤنبو النبي  ؟ حى ٍرتيؾى "، مما أىمى

 كتكاضعو. يدؿ عمى لطؼ النبي 
اًئشىةى  عفكمنو ما أخرجو أبك داكد  ـى رىسيكؿي المًَّو " قالت:  عى ًمٍف غىٍزكىًة  قىًد

ًتيىا ًفى سىٍيكى ٍيبىرى كى تىبيكؾى أىٍك خى
 ،فىيىبٍَّت ًريحه فىكىشىفىٍت نىاًحيىةى السٍّْتًر عىٍف بىنىاتو ًلعىاًئشىةى ليعىبو  ،ًسٍتره  (ِ)

اًئشىةي  :فىقىاؿى  اًف ًمٍف ًرقىاعو بناتي :قىالىتٍ  ؟مىا ىىذىا يىا عى نىاحى رىأىل بىٍينىييفَّ فىرىسنا لىوي جى . كى
ىىذىا مىا  :فىقىاؿى  (ّ)

ٍسطىييفَّ  الذم . قىاؿى  :قىالىتٍ  ؟أىرىل كى مىا ىىذىا  :فىرىسه مىٍيوً  الذمكى اًف. قىاؿى  :قىالىتٍ  ؟عى نىاحى فىرىسه لىوي  :جى
ا نىاحى مىٍيمىافى  :قىالىتٍ  !فً جى ةه  -- أىمىا سىًمٍعتى أىفَّ ًلسي ٍيالن لىيىا أىٍجًنحى تَّى رىأىٍيتي  :قىالىتٍ  .خى ًحؾى حى فىضى
 . (ْ)"نىكىاًجذىهي 

رىٍجتي مىعى النًَّبيّْ " :قالت، عائشة  عف أحمداإلماـ  وأخرجكمنو ما   ًفي  خى
ـٍ أىٍحًمؿ بىٍعًض أىٍسفىارًهً  اًريىةه لى ـٍ أىٍبديٍف فىقىاؿى ًلمنَّاسً  كىأىنىا جى لى ـى كى  :فىتىقىدَّميكا ثيَـّ قىاؿى ًلي ،تىقىدَّميكا :المٍَّح

                                                                                                                                                                         

(، ِْٖ/ّإسناده صحيح، كصح حو األلباني )صحيح سنف النسائي ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
 (.ُّٔ/ٔكصح حو شعيب األرنؤكط في تحقيقو لشرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم )

اًئًؿ(، ( ُ) ميقنا(،  الن اسً  أىٍحسىفى   اهللً  رىسيكؿي  كىافى  )بىابي  بابه أخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )اٍلفىضى الحديث خي
 (.ٕٓ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )َُٖٓ/ْ: (َُِّ)
 (.ِّّٔ/ٕ. )انظر: شرح المشكاة لمطيبي: المتاع فيو يرضع الرؼ أك الصغيرة بالخزانة شبيوبيت  (ِ)
 جمع رقعة كىي الخرقة. )انظر: المصدر السابؽ نفسو(. (ّ)
، كالحديث ِّٕ/ٓ: (ًْٖٓٗباٍلبىنىات(، الحديث ) )الم ًعًب  بابأخرجو أبك داكد في سننو؛ كتاب )األىدىًب(، ( ْ)

 .، كىك حديثه حسف اإلسناد(ّٗسبؽ تخريجو كدراستو ص )



ُِٔ 

تَّى أيسىاًبقىًؾ فىسىابىٍقتيوي فىسىبىٍقتيوي  تَّى ًإذىا  ،تىعىالىٍي حى ـى فىسىكىتى عىنّْي حى مىٍمتي المٍَّح حى
نىًسيتي  (ُ) بىديٍنتي كى كى

رىٍجتي مىعىوي ًفي بىٍعًض أىٍسفىارًًه فىقىاؿى ًلمنَّاسً  تَّى أيسىاًبقىًؾ  :فىتىقىدَّميكا ثيَـّ قىاؿى  ،تىقىدَّميكا :خى تىعىالىٍي حى
ؾي كىىيكى يىقيكؿي  عىؿى يىٍضحى  .(ِ)"ىىًذًه ًبًتٍمؾى  :فىسىابىٍقتيوي فىسىبىقىًني فىجى

في الحديثيف السابقيف لزكجتو مبلطفان إياىا، عمى سبيؿ  فقد ضحؾ النبي  
كفيو بياف كحسف عشرتو ألىمو، قاؿ الطيبي: " المداعبة كالمزاح، كىذا مف كماؿ خمقو 

 .(ّ)"قتدل بوحسف خمقو صمكات اهلل عميو، كتمطفو بنسائو، ليي 

 :الفرح كالسركر: رابعان 
يضحؾ عندما يفرح  الفرح كالسركر، فقد كاف النبي  مف أسباب ضحو  

 عف (ٓ)بسنده (ْ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجكيزداد سركره كمف ذلؾ ما 
اًئشىةى  ٍكًج الن ًبيٍّ  ، عى اًئشى في حديث حادثة اإلفؾ الطكيؿ، كفيو   زى لىًكٍف كىالمًَّو ": ةي قىالىٍت عى كى

ٍحينا ييٍتمىى، لىشىٍأًني ًفي نىٍفًسي كىافى أىٍحقىرى ًمٍف أىٍف يىتىكىمَّ  ـى مىا كيٍنتي أىظيفُّ أىفَّ المَّوى ميٍنًزؿه ًفي شىٍأًني كى
لىًكٍف كيٍنتي أىٍرجيك أىٍف يىرىل رىسيكؿي المًَّو  ، كى ٍؤيىا ييبىرّْئي  المَّوي ًفيَّ ًبأىٍمرو ًني المَّوي ًبيىا، ًفي النٍَّكـً ري

ـى فىكىالمًَّو مىا  ذىهي  رىسيكؿي المًَّو  رىا مىٍيًو، فىأىخى تَّى أيٍنًزؿى عى ده ًمٍف أىٍىًؿ البىٍيًت، حى رىجى أىحى مىٍجًمسىوي، كىالى خى
مىافً  ًؽ ًمٍثؿي الجي دَّري ًمٍنوي ًمفى العىرى تَّى ًإنَّوي لىيىتىحى اًء، حى ذيهي ًمفى البيرىحى ، كىىيكى ًفي يىٍكـو شىاتو مىا كىافى يىٍأخي

مىٍيًو، قىالىٍت: فىسيرّْمى عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  ؿى  ًمٍف ًثقىًؿ القىٍكًؿ الًَّذم أيٍنًزؿى عى ، فىكىانىٍت أىكَّ ؾي كىىيكى يىٍضحى
: كىًممى  ـى ًبيىا أىٍف قىاؿى اًئشىةي، أىمَّا المَّوي فىقىٍد بىرَّأىًؾ.ةو تىكىمَّ  .(ٔ)"..يىا عى

                                                            

 .ّٕٔ/ٔ. مرقاة المفاتيح: أىٍم: سىًمٍنتي  (ُ)
، (َُُ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )ُّّ/ّْ: (ِِٕٕٔالحديث ) -أخرجو أحمد في مسنده( ِ)

 .كىك حديثه حسف اإلسناد
 .ٕٗ/ٖشرح المشكاة لمطيبي:  (ّ)
ًديًث اإًلٍفًؾ...(، الحديث )باب صحيح البخارم؛ كتاب )المىغىاًزم(، ( ْ)  .ُُٔ/ٓ: (ُُْْ)حى
د ثىنىا( ٓ) ٍبدي  قاؿ اإلماـ البخارم: حى ٍبدً  ٍبفي  العىًزيزً  عى د ثىنىا الم ًو، عى ـي  حى ، ٍبفي  ًإٍبرىاًىي اًلحو ]بف كيساف[، عىفٍ  سىٍعدو  عىفً  صى

د ثىًني: قىاؿى  ًشيىابو ]محمد بف مسمـ الزىرم[، اٍبفً  بىٍيًر، ٍبفي  عيٍركىةي  حى سىًعيدي  الزُّ ٍمقىمىةي  الميسىيًٍّب، ٍبفي  كى ، ٍبفي  كىعى ق اصو  كى
ٍبدً  ابفي  الم وً  كىعيبىٍيدي  ، ٍبفً  عيٍتبىةى  ٍبفً  الم وً  عى اًئشىةى  عىفٍ  مىٍسعيكدو  .عى

 الحديث: دراسة( ٔ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
اباب أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )الش يىادىاًت(،  ثانيان: تخريج الحديث:  النٍّسىاءً  تىٍعًديؿً  )مى

ا(، الحديث ) بىٍعًضًيف   فميح بف ، بنحكه مف طريؽ أبي الربيع سميماف بف داكد، عف ُّٕ/ّ: (ُِٔٔبىٍعضن
(: َٖٗٓ[، الحديث )ُِالنكر: ] ڇ...ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄڇ القيٍرآًف(، باب  كفي كتاب )تىٍفًسيرً . سميماف
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، كتكذيب فرحان كسركران لتبرئة اهلل لزكجتو السيدة عائشة  فكاف ضحؾ النبي  
 المنافقيف الذيف جاؤكا باإلفؾ.

ٍبًد  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–اإلماـ البخارم  وأخرجكمنو ما   اًبًر ٍبًف عى جى
:  الم وً  مىٍيًو، فىأىبىٍكا "قىاؿى ذيكا التٍَّمرى ًبمىا عى اًئًو أىٍف يىٍأخي مىى غيرىمى ، فىعىرىٍضتي عى مىٍيًو دىٍيفه فّْيى أىًبي كىعى تيكي

فىاءن، فىأىتىٍيتي النًَّبيَّ  ٍكا أىفَّ ًفيًو كى ـٍ يىرى لى : ، فى كى دىٍدتىوي ذىكىٍرتي ذىًلؾى لىوي فىقىاؿى ٍعتىوي ًفي  (ّ)ًإذىا جى ضى فىكى
ا ًباٍلبىرىكىًة، ثيَـّ آذىٍنتى رىسيكؿى المًَّو  (ْ)الًمٍربىدً  دىعى مىٍيًو، كى مىسى عى ، فىجى ، كىعيمىري مىعىوي أىبيك بىٍكرو اءى كى ، فىجى

ؿى ثىالىثىةى  فىضى ٍيتيوي، كى مىى أىًبي دىٍيفه ًإالَّ قىضى دنا لىوي عى ا تىرىٍكتي أىحى ، فىمى ـٍ ، فىأىٍكًفًي : اٍدعي غيرىمىاءىؾى ، قىاؿى عىشىرى
سٍ  ًستَّةه لىٍكفه كى سىٍبعىةه لىٍكفه -قنا سىٍبعىةه عىٍجكىةه، كى  فىكىافىٍيتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  -أىٍك ًستَّةه عىٍجكىةه، كى

ًممٍ  ا، فىقىاالى: لىقىٍد عى ، فىأىٍخًبٍرىيمى ، كىعيمىرى : اٍئًت أىبىا بىٍكرو ، فىقىاؿى ًحؾى ، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى لىوي، فىضى ٍغًربى نىا ًإٍذ المى
نى  نىعى أىٍف سىيىكيكفي ذىًلؾى صى  .(ٓ) "عى رىسيكؿي المًَّو مىا صى

                                                                                                                                                                         

. كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب يكنس بف يزيد، مف طريؽ يحيى بف بكير، عف الميث بف سعد، عف َُُ/ٔ
ًديًث  )ًفيباب )الت ٍكبىًة(،  ٍفؾً  حى قىبيكؿً  اإلًٍ ، بنحكه، مف طريؽ إسحاؽ ُِِٗ/ْ(: َِٕٕاٍلقىاًذًؼ(، الحديث ) تىٍكبىةً  كى

، كمف معمر بف راشدبف إبراىيـ، كمحمد ابف رافع، كعبد بف حميد، ثبلثتيـ عف عبد الرزاؽ الصنعاني، عف 
. ثبلثتيـ )فميح، كمعمر، كيكنس( عف ابف يكنس بف يزيدطريؽ حباف بف مكسى، عف عبد اهلل بف المبارؾ، عف 

 شياب الزىرم، بو.
ٍمًح(، صحيح الب( ُ) ٍمحً باب خارم؛ كتاب )الصُّ اءً  بىٍيفى  )الصُّ مى اًب  الغيرى فىةً  الًميرىاًث  كىأىٍصحى ازى (،  ًفي كىالميجى ذىًلؾى

 .ُٖٖ-ُٕٖ/ّ: (َِٕٗالحديث )
د ثىًني( ِ) م دي  قاؿ اإلماـ البخارم: حى ، ٍبفي  ميحى د ثىنىا بىش ارو ٍبدي  حى د ثىنىا ،[بف عبد المجيد] الكىى اًب  عى الم ًو ]بف عمر  عيبىٍيدي  حى

، ٍبفً  كىٍىًب  عىفٍ  بف حفص[، اًبرً  عىفٍ  كىٍيسىافى ٍبدً  ٍبفً  جى  .الم ًو  عى
 .ّٓ/ّ. كشؼ المشكؿ البف الجكزم: ثمرىا قطع: النخؿ كجداد. الثمر قطعت بمعنى جددت (ّ)
 )المصدر السابؽ نفسو(.. البيكت إلى كينقؿ األكعية في يكضع أف قبؿ التمر يكضع حيث البيدر،: المربد(ْ)
 الحديث: دراسة( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو: أكالن: دراسة اإلسناد:
م دو  عبد الكىاب: ىك أىبيك ٍبدي  ميحى ٍبدً  بفي  الكىى اًب  عى ًجٍيدً  عى ٍمًت، ثقة كتغير قبؿ مكتو بثبلث سنيف كما قاؿ  بفً  المى الص 

ث بحديث في د  و، فإنو ما حى ه حديثى ري تغيُّ  ما ضر  تغيره، قاؿ الذىبي: " ابف حجر، كلـ يضره ألنو لـ يحدث زمف
ب تىغىي را الثقفي الكىاب كعبد حاـز بف "، كنقؿ العقيمي عف أبي داكد قكلو: "جريرريُّ غى زمف الت   جى عىنييـ"،  الن اسي  فحى

 (.ّْٖ، تقريب التيذيب: ّْْ/ْ، ميزاف اإلعتداؿ: ِٖٗ/ّ)ضعفاء العقيمي: 
 أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في عدة مكاضع، كىي: كتاب )ًفي نيان: تخريج الحديث:ثا
فىوي  أىكٍ  قىاص   الدُّييكًف...(، باب )ًإذىا كىأىدىاءً  ااًلٍسًتٍقرىاضً  ازى ، بنحكه، ُُٕ/ّ(:ِّٔٗتىٍمرنا...(، الحديث ) الد ٍيفً  ًفي جى

 .كىب بف كيساف"، مف طريؽ ثالثيف كسقان كلـ يذكر أبا بكر، كقاؿ: "
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 كاستجابة اهلل لدعائو. ىك فرحو كسركره ببركة اهلل  فكاف سبب ضحؾ النبي  
 بًف ًأًبي ًكق اصو  سىٍعدً  عف شمائموفي  -رحمو اهلل– الترمذماإلماـ و أخرجكمنو ما 

:  لىقىٍد رىأىٍيتي النًَّبيَّ " :قىاؿ ؟ قىاؿى : كىٍيؼى كىافى : قيٍمتي تَّى بىدىٍت نىكىاًجذيهي. قىاؿى ٍندىًؽ حى ًحؾى يىٍكـى اٍلخى ضى
ٍبيىتىوي، فىنىزىعى  كىذىا ًبالتٍُّرًس ييغىطّْي جى كىافى يىقيكؿي كىذىا كى كىافى سىٍعده رىاًمينا، كى ، كى لىوي كىافى رىجيؿه مىعىوي تيٍرسه

، فىمىمَّا رىفىعى رىأٍ  ـٍ ييٍخًطٍئ ىىًذًه ًمٍنوي سىٍعده ًبسىٍيـو اهي فىمى ٍبيىتىوي -سىوي رىمى شىاؿى  -يىٍعًني جى ، كى كىاٍنقىمىبى الرَّجيؿي
ًحؾى النًَّبيُّ  تَّى بىدىٍت نىكىاًجذيهي  ًبًرٍجًمًو: فىضى : ًمٍف ًفٍعًمًو حى ؟ قىاؿى ًحؾى : ًمٍف أىمّْ شىٍيءو ضى : قيٍمتي . قىاؿى

ؿً   .(ُ)"ًبالرَّجي
 .(ِ)"سركران بقتمو حؾ النبى ضقاؿ القاضي عياض: " 

 :الفيـ  :خامسان 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عف (ُ)بسنده (ّ)في صحيحو -رحمو اهلل– مسمـاإلماـ  وأخرجكمنو ما    مى
مىٍيـو  أيْـّ  ًعٍندى  كىانىتٍ ": قىاؿى  ، ، أيُـّ  كىًىيى  يىًتيمىةه، سي : فىقىاؿى  اٍليىًتيمىةى،  اهللً  رىسيكؿي  فىرىأىل أىنىسو

                                                                                                                                                                         

ًة(، باب )الرُّطىًب  إبراىيـ بف ، بمعناه، مطكالن، مف طريؽ ٕٗ/ٕ(:ّْْٓكىالت ٍمًر(، الحديث ) كفي كتاب )األىٍطًعمى
 .عبد الرحمف

فىٍضًميىا كفي كتاب )الًيبىةً   مىٍييىا(، باب )ًإذىا كىالت ٍحًريضً  كى مىى دىٍيننا كىىىبى  عى (، الحديث ) عى ؿو ، َُٔ/ّ(: َُِٔرىجي
 .عبد اهلل بف كعببمعناه، مف طريؽ 

مىى كفي كتاب )البيييكًع(، باب )الكىٍيؿً  ، مختصران، كفي كتاب ٕٔ/ّ(:ُِِٕكىالميٍعًطي(، الحديث ) البىاًئعً  عى
اءً  ايىا(، باب )قىضى ًصيٍّ  )الكىصى ٱ ڇالقيٍرآًف(، باب  ، ككتاب )تىٍفًسيرً ُْ/ْ(:ُِٖٕالمىيٍّت...(، الحديث ) ديييكفى  الكى

 ، بمعناه، كفي كتاب )ًفئٗ/ٓ(:َّْٓ[، الحديث )ُِِآؿ عمراف: ] ڇ...پ ٻ ٻ ٻ ٻ
ٍضعً  ًفي الدُّييكًف...(، كباب )الش فىاعىةً  كىأىدىاءً  ااًلٍسًتٍقرىاضً  ، مختصرٌا، ككتاب ُُٗ/ّ(:َِْٓالد ٍيًف(، الحديث ) كى

نىاًقًب(، باب )عىبلىمىاًت  (، الحديث ) ًفي النُّبيك ةً  )المى ، الشعبي، مختصران، مف طريؽ ُْٗ/ْ(:َّٖٓاإًلٍسبلىـً
، ككميا ليس أربعتيـ )إبراىيـ بف عبد الرحمف، ككىب بف كيساف، كعبد اهلل بف مالؾ، كالشعبي( عف جابر 

 فييا ذكر الضحؾ، كانفرد البخارم بإخراجو عف مسمـ.
اباب أخرجو الترمذم في الشمائؿ؛ ( ُ) اءى  )مى ًحؾً  ًفي جى ، ُِٗ-ُُٗ :(ِّٓ(، الحديث ) الم وً  رىسيكؿً  ضى

 .، كىك حديثه صحيح اإلسناد(ُٗكالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )
 .ِْْ-ِّْ/ٕإكماؿ المعمـ: ( ِ)
مىةً  صحيح مسمـ؛ كتاب )اٍلًبرٍّ ( ّ) ا أىكٍ  سىب وي، أىكٍ  ، الن ًبيُّ  لىعىنىوي  )مىفٍ باب كىاآٍلدىاًب(،  كىالصٍّ مىٍيًو، دىعى لىٍيسى  عى  ىيكى  كى

، أىٍىبلن  كىاةن  لىوي  كىافى  ًلذىًلؾى رىٍحمىة(، الحديث ) كىأىٍجرنا زى  .ْٗ/ٔ: (َِّٔكى
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عىتً  ًسنُّؾً  كىًبرى  الى  كىًبٍرًت، لىقىدٍ  ًىيىٍو؟ آٍنتً  مىٍيـو  أيْـّ  ًإلىى اٍليىًتيمىةي  فىرىجى مىٍيـو  أيُـّ  فىقىالىتٍ  تىٍبًكي، سي  لىًؾ؟ مىا: سي
اًريىةي  قىالىتً  بينىيَّةي  يىا ا: اٍلجى مىيَّ  دىعى  أىكٍ  أىبىدنا، ًسنّْي يىٍكبىري  الى  فىاٍْلفى  ًسنّْي، يىٍكبىرى  الى  أىفٍ  ، اهللً  نىًبيُّ  عى

تٍ  قىٍرًني قىالىتٍ  رىجى مىٍيـو  أيُـّ  فىخى تَّى ًخمىارىىىا، تىميكثي  ميٍستىٍعًجمىةن  سي  لىيىا فىقىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿى  لىًقيىتٍ  حى
مىٍيـو  أيَـّ  يىا لىؾً  مىا:  اهللً  رىسيكؿي  مىى أىدىعىٍكتى  اهللً  نىًبيَّ  يىا: فىقىالىتٍ  سي ا: قىاؿى  يىًتيمىًتي عى مى  يىا ذىاًؾ؟ كى

مىٍيـو  أيَـّ  ًحؾى  قىاؿى  قىٍرنييىا، يىٍكبىرى  كىالى  ًسنُّيىا، يىٍكبىرى  الى  أىفٍ  دىعىٍكتى  أىنَّؾى  زىعىمىتٍ : قىالىتٍ  سي  اهللً  رىسيكؿي  فىضى
مىٍيـو  أيَـّ  يىا: " قىاؿى  ثيَـّ  ، مىى شىٍرًطي أىفَّ  تىٍعمىًميفى  أىمىا سي بّْي، عى مىى اٍشتىرىٍطتي  أىنّْي رى بّْي عى : فىقيٍمتي  رى

ا ، أىنىا ًإنَّمى ى بىشىره ا أىٍرضى ى كىمى ، يىٍرضى بي  اٍلبىشىري بي  كىمىا كىأىٍغضى ، يىٍغضى ا اٍلبىشىري دو  فىأىيُّمى مىٍيًو، دىعىٍكتي  أىحى  عى
، لىيىا لىٍيسى  ًبدىٍعكىةو  أيمًَّتي، ًمفٍ  زىكىاةن، طىييكرنا لىوي  يىٍجعىمىيىا أىفٍ  ًبأىٍىؿو قيٍربىةن  كى بيوي  كى  يىٍكـى  ًمٍنوي  ًبيىا ييقىرّْ

 .(ِ)"اٍلًقيىامىةً 
 .عندما فيـ قصد أـ سميـ فقد ضحؾ النبي  

 التعميـ: :سادسان 
ٍبدً  عف (ْ)بسنده (ّ)في مصنفو  -رحمو اهلل–ابف أبي شيبة  وأخرجكمنو ما    ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى

ًقيؿو  أىًبي ٍفدو  ًفي اٍنطىمىٍقنىا": قىاؿ  (ُ)عى ، اهللً  رىسيكؿى  يىا: ًمنَّا قىاًئؿه  فىقىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿى  فىأىتىٍينىا كى

                                                                                                                                                                         

د ثىًني( ُ) ، ٍبفي  زيىىٍيري  قاؿ اإلماـ مسمـ: حى ٍربو قىاًشيُّ ]زيد مىٍعفو  كىأىبيك حى د ثىنىا: قىاالى  -ًلزيىىٍيرو  كىالم ٍفظي - يزيد[ بف الر   حى
، ٍبفي  عيمىري  د ثىنىا ييكنيسى ، ٍبفي  ًعٍكًرمىةي  حى د ثىنىا عىم ارو اؽي  حى ةى، أىًبي ٍبفي  ًإٍسحى د ثىًني طىٍمحى اًلؾو  ٍبفي  أىنىسي  حى  كىانىتٍ : قىاؿى  ،مى
...، كذكر الحديث. أيٍـّ  ًعٍندى  مىٍيـو  سي
 دراسة الحديث:( ِ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات، إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ىػ(، سبقت ُٗٓسنة ) عكرمة بف عمار: ىك أبك عمار، عكرمة بف عمار بف عقبة العجمي اليمامي، تكفي .ُ

يحيى بف أبي ، مدلس مف المرتبة الثالثة، كتكممكا في ركايتو عف (، كخبلصة حالو أنو ثقةْٕدراستو ص )
كأما تدليسو ي كثير، طمحة، كليس عف ابف أب أبي بف ًإسحاؽكركايتو ىنا عف كثير، فيي مضطربة، قمت: 

 فمنتؼو ىنا ألنو لـ يعنعف، بؿ صر ح بالسماع.
 انفرد مسمـ بإخراجو عف البخارم. ثانيان: تخريج الحديث:

كىوي  ثيـ   الر ٍميى  تىعىم ـى  )مىفٍ باب مصنؼ ابف أبي شيبة؛ كتاب )األدًب(، ( ّ) يىٍكفيريىىا(، الحديث  ًنٍعمىةن  كىانىتٍ  تىرى
(ِّّٖٗ) :ُٔ/ُْٕ-ِْٕ. 
د ثىنىاقاؿ ابف أبي شيبة: ( ْ) ٍبدً  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى :  قىاؿى  زيىىٍيره ]ابف معاكية بف حديج[، حد ثىنىا:  قىاؿى  ، اهلًل ]ابف يكنس[ عى

د ثىنىا اًلدو  أىبيك حى د ثىًني:  قىاؿى  األىسىًدمُّ ]يزيد بف عبد الرحمف[، يىًزيدي  خى ٍيفىةى  أىًبي ٍبفي  عىٍكفي  حى حى ٍبدً  عىفٍ  ، السُّكىاًئيُّ  جي  عى
ٍمقىمىةى  ٍبفً  الر ٍحمىفً  ٍبدً  عىفٍ  ، عى ًقيؿو  أىًبي ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى  . عى
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بَّؾ سىأىٍلت أىالى  ، كىميٍمؾً  ميٍمكنا رى مىٍيمىافى ًحؾى  سي قىاؿى  فىضى ـٍ  لىعىؿَّ : كى اًحًبكي ؿى  اهللً  ًعٍندى  ًلصى  ميٍمؾً  ًمفٍ  أىٍفضى
مىٍيمىافى  ـٍ ، دىٍعكىةن  أىٍعطىاهي  إالَّ  نىًبيِّا يىٍبعىثٍ  لىـٍ  المَّوى  إفَّ ، سي ذى  مىفً  فىًمٍنيي ـٍ ، فىأيٍعًطيىيىا ديٍنيىا ًبيىا اتَّخى ًمٍنيي  مىفٍ  كى

مىى ًبيىا دىعىا ٍكهي  إذٍ  قىٍكًموً  عى فَّ  فىأيٍىًمكيكا، عىصى بّْي ًعٍندى  فىاٍختىبىٍأتييىا دىٍعكىةن  أىٍعطىاًني المَّوى  كىاً   شىفىاعىةن  رى
 .(ِ)"اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  أليمًَّتي

                                                                                                                                                                         

ًقيؿو الث قىًفي( ىك: ُ) ٍبدي الر ٍحمىًف ٍبفي أىًبي عى . )انظر: ييعىدُّ في اٍلكيكًفيٍّيفى ، ى رسكؿ اهللمى عى  مف الكافديف، عى
 (.ُّْٖ/ْمعرفة الصحابة ألبي نعيـ: 

 دراسة الحديث: (ِ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عدا:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍبًد الر ٍحمىفأبك خالد يزيد األسدم: ىك  ىػ(، اختمؼ فيو: فقكاه بعضيـ كضعفو َُٓ، تكفي سنة )يىًزيدي ٍبفي عى

 آخركف.
كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "صدكؽ، ثقة"، "، ليس بو بأسأقكاؿ المعدليف: كثقو ابف معيف، كقاؿ في مكضع آخر: "-

ـي ًفي الش ٍيءكقاؿ البخارم: " ا يىًي ن مى ديكؽه، كىاً  مىٍشييكر حسف "، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "صدكؽ"، كقاؿ الذىبي: "صى
ًديث دٍّث مىٍشييكر"، الحى "، أف األئمة المتقدميف شيدكا لو بالصدؽ كاإلتقاف: "كقاؿ الحاكـ"، كفي مكضع آخر: "ميحى

ؿ ابف حجر: "صدكؽ يخطيء كثيران كيدلس"، كقاال في التحرير: "بؿ صدكؽ كما قاؿ البخارم،...، أما كقا
ةه التدليس فمـ نجد أحدان كصفو بو"، كقاؿ ابف عدم: " اًلحى اًديثه صى ٍربو  ،لىوي أىحى ، كأركل الناس عنو عىبد الس بلـً ٍبفي حى

ًديًثًو ًليفه ًإال أىن وي مىعى ًليًنًو  ًفي حى ًديثيوي كى "، كقاؿ أحمد: "ال بأس ليس بو بأس"، كقاؿ ابف معيف كالنسائي: "ييٍكتىبي حى
 بو".
"، كذكره ليس بحجة" :ابف عبد البرأقكاؿ المجرحيف: قاؿ أبك أحمد الحاكـ: "ال يتابع في بعض حديثو"، كقاؿ -

 سمعيا إذا حتى ركاياتال في الثقات يخالؼ الكىـ فاحش الخطأ كثير ابف حباف في المجركحيف كقاؿ: "كاف
 انفرد إذا فكيؼ الثقات كافؽ إذا بو االحتجاج يجكز ال مقمكبة، أك معمكلة أنيا عمـ الصناعة ىذه في المبتدلء

ًديًث بالمعضبلت"، كقاؿ ابف سعد: " عنيـ كىافى ميٍنكىرى اٍلحى  ".منكر الحديث"، كقاؿ يعقكب بف سفياف: "كى
سيأتي في التخريج، كأما تدليسو: فقد جعمو الحافظ في قمت: ىك صدكؽ يخطيء، كقد تكبع كما 

أما التدليس فمـ نجد أحدان "، كقاؿ محررا التقريب: "كصفو حسيف الكرابيسي بالتدليسالمرتبة الثالثة، كقاؿ: "
 "، كقد صر ح بالتحديث مف عكف بف أبي جحيفة.كصفو بو

، المعرفة كالتاريخ لمفسكم: ِٕٕ/ٗ، الجرح كالتعديؿ: ُِّ/ٗمصادر الترجمة )طبقات ابف سعد: 
ترتيب أبي -، عمؿ الترمذم الكبير ُٖٔ/ٗ، الكامؿ البف عدم: َُٓ/ّ، المجركحيف البف حباف: ُُّ/ّ

، ِّْ/ْ، ميزاف اإلعتداؿ: ِِْ/ِ، المغني في الضعفاء: ِٕٓ/ّّ، تيذيب الكماؿ: ْٓطالب القاضي: 
 (.ُٖٓ/ْ، تحرير التقريب: ْٖالمدلسيف:  ، طبقاتٕٗٓ، تقريب التيذيب: ُٔٓ/ْتيذيب التيذيب: 

، مف طريؽ ُٔٓ-ُٓٓ/ِ(: ِْٔالحديث ) -أخرجو ابف أبي شيبة في مسنده ثانيان: تخريج الحديث:
(: ََُٔالحديث ) -أحمد بف عبد اهلل بف يكنس بنفس اإلسناد، كأخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني

ف طريؽ ابف أبي شيبة، عف أحمد بف عبد اهلل بف يكنس، ، مّّٗ/ِ(: ِْٖالحديث ) -، كفي السنةِّٗ/ّ
، مف طريؽ فيد بف سميماف، كمحمد بف ُِٖ-ُِٕ/َُ(: ّٖٔٗالحديث ) -بو، كالطحاكم في مشكؿ اآلثار



ُُّ 

ٍيرىةى  عف (ِ)بسنده (ُ)مسندهفي  -رحمو اهلل– أحمدأخرج اإلماـ كمنو ما   ،  أىًبي ىيرى
رىسيكؿي المًَّو قاؿ:  ؿى أىٍعرىاًبيّّ اٍلمىٍسًجدى كى اًلسه  دىخى مَّدو كىالى تىٍغًفٍر  :فىقىاؿى  جى ًلميحى َـّ اٍغًفٍر ًلي كى المَّيي

ًحؾى رىسيكؿي المًَّو  دو مىعىنىا فىضى قىاؿى  أًلىحى تَّى ًإذىا كىافى ًفي نىاًحيىًة  :كى لَّى حى لىقىٍد اٍحتىظىٍرتى كىاًسعنا ثيَـّ كى
ـى ًإلىٍيًو رىسيكؿي المًَّو  ًة  :فىقىاؿى  اٍلمىٍسًجًد فىشىجى يىبيكؿي فىقىا الى ا بيًنيى ىىذىا اٍلبىٍيتي ًلًذٍكًر المًَّو كىالصَّ ًإنَّمى

ا نَّوي الى ييبىاؿي ًفيًو ثيَـّ دىعى اً  مىٍيًو قىاؿى  كى ـى  :ًبسىٍجؿو ًمٍف مىاءو فىأىٍفرىغىوي عى يىقيكؿي اأٍلىٍعرىاًبيُّ بىٍعدى أىٍف فىًقوى فىقىا
ـٍ يىٍضًربٍ  النًَّبيُّ  لى ـٍ ييؤىنٍّْب كى لى ـٍ يىسيبَّ كى  .(ّ)"ًإلىيَّ ًبأىًبي ىيكى كىأيمّْي فىمى

                                                                                                                                                                         

م اعي  اهلًل  رىسيكؿً  مىغىاًزم أىٍبكىاًب  جعفر، كبلىما عف أحمد بف عبد اهلل بف يكنس بو، كالبييقي في الدالئؿ؛ )جي
ا(، باب  اءى  )مى ٍبدً  قيديكـً  ًفي جى (، الحديث )بدكف ترقيـ(:  أىًبي ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى ًقيؿو ، مف طريؽ إسحاؽ ّٖٓ/ٓعى

 بف محمد، عف أبي جعفر محمد بف محمد، عف عمي بف عبد العزيز، عف أحمد بف عبد اهلل بف يكنس، بو.
، كالحاكـ محمد بف عثماف، مف طريؽ ، بنحكه، مطكالن ِِْ/ُ(: َّٔكأخرجو ابف خزيمة في التكحيد؛ الحديث )

، بنحكه مطكالن، عف محمد بف محمد بف ُِٖ-ُِٕ/ُ(: ِِٔفي مستدركو؛ كتاب )اإليماف(، الحديث )
 عف ، داكد بف ، كبلىما )محمد بف عثماف، كعمي بف عبد العزيز( عف سميمافعمي بف عبد العزيزالحسف، عف 

متابعان ليزيد بف –( ُّّالعباس ]كىك صدكؽ[ )تقريب التيذيب:  بف الجبار عبد ، عف البريد بف ىاشـ بف عمي
عقيؿ  أبي بف الرحمف عبد عف عمقمة، بف الرحمف عبد عف جحيفة، أبي بف عكف عف ،-عبد الرحمف األسدم

. 
الحديث إسناده حسف، ألجؿ أبي خالد يزيد الداالني، كىك صدكؽ  ثالثان: الحكـ عمى الحديث:

 بإسناد كالبزار الطبراني ركاهد إسناده المنذرم فقاؿ: "يخطيء، كقد تابعو عبد الجبار بف العباس. كجك  
 (.ِّٕ/ّ(، كحكـ األلباني عميو بالصحة لغيره )صحيح الترغيب كالترىيب: ِّْ/ْ")الترغيب كالترىيب: جيد
 .ُّٔ-ُّٓ/ُٔ: (َُّّٓالحديث ) -مسند أحمد( ُ)
د ثىنىا يىًزيدي قاؿ اإلماـ أحمد: ( ِ) م ده  ]ابف ىاركف الكاسطي[ حى نىا ميحى مىمىةى  ]ابف عمرك بف عمقمة[ أىٍخبىرى ]ابف  عىٍف أىًبي سى

ٍيرىةى  عبد الرحمف بف عكؼ[  . عىٍف أىًبي ىيرى
 دراسة الحديث: (ّ)

 متصؿ كرجالو ثقات ما عدا: إسنادهأكالن: دراسة اإلسناد: 
بًد اهلل، كقيؿ: م دي  محمد بف عمرك: ىك أىبيك عى سىًف، ميحى ٍمًرك بفي  أىبيك الحى ٍمقىمىةى  بفً  عى ق اصو  بفً  عى ، المىدىًنٌي،  كى الم ٍيًثيُّ

 (، كخبلصة حالو أنو صدكؽ حسف الحديث.َُُىػ(، سبقت دراستو ص: )ُْٓتيكفٍّي سنة )
 ييًصيبييىا اأٍلىٍرضً ؛ كتاب )الطيارة كسننيا(، باب )أخرجو ابف ماجو في سننو ثانيان: تخريج الحديث:

؛ كابف حباف في صحيحو ، بنحكه، كفيو تقديـ كتأخير،ِْٕ-ِْٔ/ُ(: ِٗٓ(، الحديث )تيٍغسؿ كىٍيؼى  اٍلبىٍكؿي 
، بنحكه، كفيو ِٓٔ/ّ(: ٖٓٗذكر الزجر عف أف يدعك المرء...(، الحديث ) -كتاب )الرقائؽ(، باب )األدعية

، بنحكه، بدكف ذكر الضحؾ، ِْٖ/ْ(: َُِْكتاب )الطيارة(، باب )تطيير النجاسة(، الحديث ) كفيزيادة، 
 .ىريرة  بطرقيـ عف محمد بف عمرك بف عمقمة، عف أبي سممة بف عبد الرحمف، عف أبي
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ًحؾي النبي   ففي الحديث األكؿ في الحديثيف السابقيف كاف في مقاـ التعميـ،  فضى
أف يكجيو مف  أراد النبي  عندما قاؿ لو الرجؿ: أال سألت ربؾ ممكان كممؾ سميماف 

فكر الدنيا إلى فكر اآلخرة، فأخبره بأف ما أعده اهلل لممؤمف في الجنة أفضؿ مف ميمؾ سيدنا 
الذم في الدنيا، ثـ بيف لو أف كؿ نبي أيعطي دعكة مستجابة، كأنو ال يريد أف  سميماف 

يطمب بيا الدنيا، بؿ أراد أف يخبئيا إلى يـك القيامة شفاعة ألمتو، كفي الحديث الثاني نبو النبي 
األعرابي عمى خطأ دعاءه بعدما ضحؾ لو، معممان إياه بقكلو: لقد احتظرت كاسعان، ألف  

 كسعت كؿ شيء.رحمة اهلل 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عف (ِ)بسنده (ُ)مسندهفي  -رحمو اهلل– أحمدأخرج اإلماـ كمنو ما   ، مى
ادو  بىٍينىمىا رىسيكؿي المًَّو قاؿ: " حى يىًسيري كى

ًحؾى رىسيكؿي المًَّو  (ُ) فىًإذىا ىيكى قىٍد  يىٍحديك ًبًنسىاًئًو فىضى
شىةي  :فىقىاؿى  :تىنىحَّى ًبًيفَّ قىاؿى  ؾى اٍرفيٍؽ ًباٍلقىكىاًرير !يىا أىٍنجى ٍيحى  .(ّ)"(ِ)كى

                                                                                                                                                                         

، كأحمد َُ/ٖ(: ََُٔ(، الحديث )كىالبىيىاًئـً  الن اسً  رىٍحمىةً ؛ كتاب )األدب(، باب )كأخرجو البخارم في صحيحو
اءً ؛ كتاب )الصبلة(، باب )كأبك داكد في سننو، ُُِ/ُّ(: َِٖٕفي مسنده؛ الحديث ) بلىةً  ًفى الدُّعى (، الص 

ةي ؛ كتاب )السيك(، باب )رلكالنسائي في سننو الكب، ُُ/ِ(: ٖٕٖالحديث ) ـً  ًفي الرٍُّخصى ة ًفي اٍلكىبلى (، الص بلى
ـأيضان كتاب )السيك(، باب ) كفي السنف الصغرل، ِٔٗ/ُ(: ٗٓٓالحديث ) ة في اٍلكىبلى (، الحديث الص بلى

...(، كالمصمي الصبلة في الكبلـ ذكر؛ كتاب )الصبلة(، باب )كابف خزيمة في صحيحو، ُٗ/ّ(: ُُِٓ)
ذكر الزجر عف سؤاؿ  -؛ كتاب )الرقائؽ(، باب )األدعيةكابف حباف في صحيحو، ّٗ/ِ(: ُُِٓ) الحديث

، كميـ أخرجو بمعناه مختصران، بدكف ذكر الضحؾ، ِٕٔ/ّ(: ٕٖٗالعبد ربو أال يرحـ معو غيره(، الحديث )
 .مف طرقيـ عف الزىرم، عف أبي سممة بف عبد الرحمف، عف أبي ىريرة 

، مطكالن ُْٓ/ُ(: َّٖ(، الحديث )اٍلبىٍكؿ ييًصيبييىا األىٍرضً ؛ كتاب )الطيارة(، باب )في سننوكأخرجو أبك داكد 
ا(، باب ) الم وً  رىسيكؿً  عىفٍ  الط يىارىةً ؛ كتاب )في سننو كالترمذم بدكف ذكر الضحؾ، اءى  مى  بىٍكؿً  نىٍضحً  ًفي جى

ـً  كتاب كالنسائي في سننو؛ ، مطكالن بدكف ذكر الضحؾ، ُِٗ/ُ(: ُْٕ(، الحديث )ييٍطعىـ أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلغيبلى
ةي )السيك(، باب ) ـً  ًفي الرٍُّخصى ة ًفي اٍلكىبلى مف ، بنحكه، مختصران، كميـ ِٕٗ-ِٔٗ/ُ(: َٔٓ(، الحديث )الص بلى

 .طرقيـ عف ابف عيينة، عف الزىرم، عف سعيد بف المسيب، عف أبي ىريرة 
نو األلباني )صحيح سنف الحديث سنده حسف ألجؿ محمد بف عمرك، كحس  ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 

كىذا إسناد حسف مف صحيح،  حديث(، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تحقيقو لمسند أحمد: "ُٕٔ/ُابف ماجو: 
(، ُّٔ/ُٔ" )المسند: الشيخيفرجاؿ ثقات رجالو ، كباقي -كىك ابف عمرك بف عمقمة الميثي–أجؿ محمد 

س ف إسناده   (.ِٓٔ/ّكذلؾ في تحقيقو لصحيح ابف حباف )كحى
 .ُْٔ/َِ: (ُُِٕٔالحديث ) -مسند أحمد( ُ)
ٍعفىرو قاؿ اإلماـ أحمد: ( ِ) م دي ٍبفي جى د ثىنىا ميحى د ثىنىا شيٍعبىةي  ،حى ٍف ثىاًبتو  ]ابف الحجاج[، حى  :قىاؿى  ]ابف أسمـ البناني[، عى

اًلؾو   .سىًمٍعتي أىنىسى ٍبفى مى



ُّّ 

 الطمأنة: :سابعان 
اًبر عف (ٓ)بسنده (ْ)صحيحوفي  -رحمو اهلل–كمنو ما أخرجو اإلماـ مسمـ   بف عبد اهلل  جى
  : ؿه ًإلىى النًَّبيّْ "قىاؿى اءى رىجي نىاـً كىأىفَّ رىٍأًسي قيًطعى،  جى : يىا رىسيكؿى اهلًل رىأىٍيتي ًفي اٍلمى فىقىاؿى

ًحؾى النًَّبيُّ  : فىضى قىاؿى  قىاؿى دٍّْث ًبًو النَّاسى : كى نىاًمًو، فىالى ييحى ـٍ ًفي مى ًدكي  .(ٔ)"ًإذىا لىًعبى الشٍَّيطىافي ًبأىحى

                                                                                                                                                                         

ًبؿ سكؽ ىيكى الحداء:  (ُ) قد بالرجز، يككف كغالبان  لىيىا، كالغناء اإلًٍ عمدة القارم:  .الٌشٍعر مف ًبغىٍيًرهً  يككف كى
ِِ/ُِٖ. 
 مف بالقكارير شبييف ،النساءالقكارير جمع قاركرة، سميت بذلؾ الستقرار الشراب فييا، كقكلو بالقكارير أم:  (ِ)

 الراكب فأزعجت كاشتدت المشي في أسرعت الحداء سمعت إذا اإلبؿ أف أراد، الكسر إلييا يسرع ألنو الزجاج
 (.ّٗ/ْ)انظر: النياية:  .الحركة شدة عف يضعفف النساء ألف ذلؾ عف فنياه كأتعبتو

 دراسة الحديث: (ّ)
 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات.

 الشٍٍّعرً  ًمفى  يىجيكزي  مىاباب )(، األىدىًب أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب ) ثانيان: تخريج الحديث:
زً  دىاءً  كىالر جى ، بنحكه بدكف ذكر الضحؾ، كفي ْْ/ٖ(، َِِٔ، كالحديث )ّٓ/ٖ(: ُْٗٔ...(، الحديث )كىالحي
ةه  المىعىاًريضي باب ) ٍنديكحى أبي ، بنحكه بدكف ذكر الضحؾ، مف طرؽو عف ْٕ/ٖ(: َُِٔ(، الحديث )الكىًذًب  عىفً  مى
(: ُُِٔكالحديث ) ثابت البناني.، بنحكه بدكف ذكر الضحؾ، مف طريؽ ْٕ/ٖ (:َِٗٔكالحديث ) قبلبة.

 قتادة السدكسي.، بمعناه مف طريؽ ْٕ/ٖ
اًئؿً كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب ) (، ِِّّ...(، الحديث )ًلمنٍّسىاءً   الن ًبيٍّ  رىٍحمىةً  ًفي(، باب )اٍلفىضى

 .أبي قبلبة، بنحكه بدكف ذكر الضحؾ، مف طرؽو عف ُُُٖ/ْمكرر(:  ِِّّكالحديث )
...(، الحديث السائؽ ةنجشأ بأف البياف ذكركأخرجو ابف حباف في صحيحو؛ كتاب )الحظر كاإلباحة(، باب )

 .كسميماف التيمي، قتادة، بمعناه بدكف ذكر الضحؾ، مف طرؽو عف ُُٗ/ُّ(: َِٖٓ(، كالحديث )َُٖٓ)
ٍدكي (، باب )كىالم ٍيمىةً  اٍليىٍكـً  عىمىؿً ي في سننو الكبرل؛ كتاب )كأخرجو النسائ (: ، َُِِٖ(، الحديث )الس فىرً  ًفي اٍلحى

 .أبي قبلبةبنحكه بدكف ذكر الضحؾ، مف طريؽ 
 .)أبك قبلبة، كقتادة، كثابت، كسميماف التيمي( عف أنس بف مالؾ أربعتيـ 

 عمى متفؽ حديث ىذاصحيح، كقد صح حو البغكم فقاؿ: "الحديث سنده ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
(، كصح حو ايضان الشيخ شعيب األرنؤكط في تحقيقو لممسند فقاؿ: ُٕٓ/ُّ" )شرح السنة لمبغكم: صحتو

 (.ُْٔ/َِ" )مسند أحمد: إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف"
ٍؤيىا(، ( ْ) (، الحديث ) ًفي ًبوً  الش ٍيطىافً  ًبتىمىعًُّب  ييٍخًبري  )الى  بابه صحيح مسمـ؛ كتاب )الرُّ نىاـً  .ُٕٕٕ/ْ: (ِِٖٔاٍلمى
د ثىنىا( ٓ) ٍيبىةى، أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك قاؿ اإلماـ مسمـ: كىحى ، سىًعيدو  كىأىبيك شى د ثىنىا: قىاالى  اأٍلىشىجُّ ًكيعه، حى  عىفٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىفً  كى

، أىًبي اًبرو  عىفٍ  سيٍفيىافى  .جى
 دراسة الحديث:( ٔ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
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كقاؿ أبك بكر ، كثقو الذىبي، كقاؿ مرة صدكؽ، . أبك سفياف: ىك طمحة بف نافع، صاحب سيدنا جابرُ
 الشيء بعد في ييـ كاف"، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ في مكضع آخر: "ىك في نفسو ثقة" :البزار

ارقطني: "صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "صدكؽ"، كقاؿ أحمد كالنسائي: "ليس بو "، كقاؿ الدالشيء
 إليؾ أحب الزبير أبك: لو قيؿ .الناس عنو ركل سفياف أبك: يقكؿ زرعة أبا سمعتبأس"، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "

 ىك أقكؿ أف تريد: فقاؿ فيو حضر مف بعض فعاكده .أشير الزبير أبك: قاؿ نافع؟ بف طمحة سفياف أبك أـ
"، ككذا كتاب"، كفي ركاية: "حديثو عف جابر إنما ىي صحيفة"، كقاؿ ابف عيينة: "كشعبة سفياف الثقة ثقة؟

"، كقاؿ ابف عدم: ال شيء"، كقاؿ ابف معيف: "سفياف أبى مف إلي أحب الزبير أبك": قاؿ شعبة، كقاؿ أبك حاتـ
كقد ركل  ،ركاه األىٍعمىش عنو كركاه عىًف األىٍعمىش الثقات، كىىك ال بأس بو ،ركل عف جابر أحاديث صالحة"

لـ " عف أبي خالد الداالني قاؿ: المديني"، كنقؿ ابف عىف أبي سفياف ىذا غير األىٍعمىش بأحاديث مستقيمة
لىٍيسى ًباٍلقىًكمٌ  ،يسمع أبك سفياف مف جابر إال أربعة أحاديث ًديثو كى البخارم عف أبي سفياف "، لكف نقؿ يٍكتب حى

كاف أصحابنا يضعفكنو "، كىذا يؤكد سماعو منو، كقاؿ ابف المديني: "ستة أشير بمكة جاكرت جابران نفسو قاؿ: "
 "، كىك مف المدلسيف.في حديثو

قمت: ىك صدكؽ، كأما تدليسو فقد جعمو الحافظ في المرتبة الثالثة الذيف ال يقبؿ حديثيـ إال ما صر حكا 
ع، كلكف عده كؿ مف: الحاكـ كالعبلئي مف التابعيف الذيف ال يدلسكف إال عف ثقة، فبل يضر تدليسو، فيو بالسما

ركل كأما ككف حديثو عف جابر صحيفة فبل يضره، كأما كجو إخراج مسمـ لحديثو فيك قكؿ ابف عدم السابؽ: "
قمت: كالراكم عنو ىك األعمش،  "،ركاه األىٍعمىش عنو كركاه عىًف األىٍعمىش الثقات ،عف جابر أحاديث صالحة

 كالراكم عف األعمش ىك ككيع كىك إماـ ثقة.
، ْٕٓ، ِٗٓ/ِ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ: ُْٗ/ّمصادر الترجمة: )تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم: 

، الجرح كالتعديؿ: ُْٔ، سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني: ُْٖ/ُ، الثقات لمعجمي: ّْٔ/ْالتاريخ الكبير: 
، مشاىير عمماء األمصار: ّّٗ/ْ، الثقات البف حباف: َُٕ، تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف: ْٕٓ/ْ

، َْْ-ّْٖ/ُّ، تيذيب الكماؿ: َُّ، معرفة عمـك الحديث لمحاكـ: ُُٖ/ٓ، كالكامؿ البف عدم: ُّٓ
تقريب  ،ِْْ/ِ، كتيذيب التيذيب ِّٗ/ٓ، سير النببلء: ِْٓ/ُ، المغني لمذىبي: ٗٗجامع التحصيؿ: 

 (.ّٗ، طبقات المدلسيف:ِٖٔالتيذيب: 
مىٍيمىافي  أبك محمد . األعمش: ىكِ ، ًمٍيرىافى  بفي  سي ىػ أك ُْٕالكيٍكًفي، تكفي سنة ) مىٍكالىىيـ، الكىاًىًميُّ  األىسىًدمُّ

"، قمت: كال يضر تدليسو، فقد جعمو يدلس لكنو كرع بالقراءات عارؼ حافظ ثقةىػ(، ثقة، قاؿ الحافظ: "ُْٖ
الحافظ ابف حجر ضمف المرتبة الثانية مف المدلسيف الذيف احتمؿ األئمة تدليسيـ، كما أنو لـ يعنعف في 

 (.ُُٖ، تعريؼ أىؿ التقديس: ِِْالحديث، بؿ صر ح بالتحديث. )انظر: التقريب: 
ٍؤيىا(،  -أيضان -أخرجو اإلماـ مسمـ ثانيان: تخريج الحديث:   ييٍخًبري  )الى  بابه في صحيحو؛ كتاب )الرُّ

(، الحديث ) ًفي ًبوً  الش ٍيطىافً  ًبتىمىعًُّب  نىاـً ، مف طريؽ عثماف بف أبي سيبة، عف جرير ُٕٕٔ/ْ: ( مكررِِٖٔاٍلمى
، بمعناه، بدكف ذكر ضحكو، بف عبد الحميد، عف األعمش، عف أبي سفياف ]طمحة بف نافع[، عف جابر 

، بنحكه، بدكف الميث، عف أبي الزبير، عف جابر كمف طريؽ محمد بف رمح، كقتيبة بف سعيد، كبلىما عف 
 ذكر ضحكو. 
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أف يطمئف ىذا الصحابي الذم رأل ىذه الرؤيا المخيفة بأف ذلؾ مف  فأراد النبي  
دٍّث بمنامو أحدان.  تحزيف الشيطاف لئلنساف، كأرشده كيؼ يتصرؼ في ىذه الحالة بأف ال ييحى

 ثامنان: االستبشار:
إذا استبشر بأمرو  ضحؾ االستبشار، فكاف ي فكاف مف أسباب ضحؾ النبي 

 كسير  بو.
 ، أىنىًس بف مىاًلؾ عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–خارم أخرج اإلماـ الب

ؿى ": قىاؿ مىى  المَّوً  رىسيكؿي  دىخى افى  اٍبنىةً  عى ًحؾى  ثيَـّ  ًعٍندىىىا، (ْ)فىاتَّكىأى  ،(ّ)ًمٍمحى ـى : فىقىالىتٍ  ضى ؾي  ًل  تىٍضحى
رى  البىٍحرى  يىٍركىبيكفى  أيمًَّتي ًمفٍ  نىاسه : فىقىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا ـٍ  المًَّو، سىًبيؿً  ًفي األىٍخضى ثىمييي  الميميكؾً  مىثىؿي  مى

مىى ، يىٍجعىمىًني أىفٍ  المَّوى  اٍدعي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقىالىتٍ  األىًسرًَّة، عى ـٍ َـّ : قىاؿى  ًمٍنيي ، اٍجعىٍميىا المَّيي ـٍ  ثيَـّ  ًمٍنيي
ادى  ، عى ًحؾى َـّ  أىكٍ - ًمٍثؿى  لىوي  فىقىالىتٍ  فىضى ، -ًم ، ًمٍثؿى  لىيىا قىاؿى فى  ذىًلؾى  يىٍجعىمىًني أىفٍ  المَّوى  اٍدعي : فىقىالىتٍ  ذىًلؾى

، ـٍ ، ًمفى  أىٍنتً  :قىاؿى  ًمٍنيي ًليفى لىٍستً  األىكَّ ، ًمفى  كى تٍ : أىنىسه  قىاؿى : قىاؿى  اْلًخًريفى جى كَّ  ٍبفى  عيبىادىةى  فىتىزى
اًمتً  ًكبىتً  (ٓ)الصَّ قىرىظىةى  ًبٍنتً  مىعى  البىٍحرى  فىرى

تٍ  دىابَّتىيىا، رىًكبىتٍ : قىفىمىتٍ  فىمىمَّا ،(ٔ) قىصى  فىسىقىطىتٍ  ًبيىا، (ٕ)فىكى
ٍنيىا، اتىتٍ  عى  .(ٖ)"فىمى

                                                            

ٍرأىةً باب كىالسٍّيىر(،  صحيح البخارم؛ كتاب )الًجيىادً ( ُ) ٍزًك المى  .ّّ/ْ: (ِٕٕٖالبىٍحر(، الحديث ) ًفي )غى
د ثىنىا( ِ) ٍبدي  قاؿ اإلماـ البخارم: حى م دو ]المسندم[، ٍبفي  الم وً  عى د ثىنىا ميحى ك، ٍبفي  ميعىاًكيىةي  حى د ثىنىا عىٍمرو اؽى  أىبيك حى  ىيكى  ًإٍسحى

، ٍبدً  عىفٍ  الفىزىاًرمُّ ٍبدً  ٍبفً  الم وً  عى ، الر ٍحمىفً  عى اًرمٍّ  .أىنىسنا ]ابف مالؾ[  سىًمٍعتي : قىاؿى  األىٍنصى
ـى  أيُـّ ىي ( ّ) رىا افى  ًبٍنتي  حى اًري ةي  ًمٍمحى الىةي  اأٍلىٍنصى ، ٍبفً  أىنىسً  خى اًلؾو اءي، اٍسمييىاك  مى ًقيؿى  الرُّمىٍيصى اءي : كى ، ككاف رسكؿ اٍلغيمىٍيصى

اًمًت، ٍبفً  عيبىادىةى  تحت كانتك  اهلل يكرميا كيزكرىا في بيتيا كيقيؿ عندىا،  غزكات بعض في معو كخرجت الص 
قيًبرىتٍ  بالشاـ، كماتت البحر، ٍتيىا ،بقبرص كى قىصى اتىٍت، بىٍغمىتييىا كى ٍرأىةً  قىٍبري : يىقيكليكفى  ًبيىا، ٍستىٍسقيكفى يى  الش اـً  كىأىٍىؿي  فىمى  اٍلمى

ةً  اًلحى  (.َّْ/ٕ، كأسد الغابة: َّْٖ/ٔ. )انظر: معرفة الصحابة: الص 
 (.ِٖ/ٓ)انظر: إرشاد السارم:  .، كقكلو )ثـ ضحؾ( أم بعد أف استيقظ مف نكموفناـأم ( ْ)
اًمًت ٍبًف قىٍيسً الكليد، ىك أبك  (ٓ) شيد المشاىد كىك أحد النقباء، كشيد بيعة العقبة األكلى ، عيبىادىةي ٍبفي الص 

ٍممىةً  ًفمىٍسًطيفى عمى الصدقات، تكفي في  كالثانية كالثالثة، كسكف الشاـ كاستعممو النبي نسأؿ اهلل أف – ًبالر 
 (.ْٗٔ، كاالستيعاب: ُُٗٗ/ْىػ(. )انظر: معرفة الصحابة: ّْ) سىنىةى  -يحرر ببلدنا كميا مف المحتميف الييكد

 .ُُٓ/ُِالككاكب الدرارم لمكرماني:  .امرأة معاكية بف أبي سفياف ،النكفميةاسميا فاختة  (ٔ)
 .ّٖ/ٓ. إرشاد السارم: العنؽ كسر :الكقص (ٕ)
 الحديث: دراسة( ٖ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
ا زىارى  )مىفٍ باب أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )ااًلٍسًتٍئذىاًف(،  ثانيان: تخريج الحديث:  قىٍكمن

كىالسٍّيىر(، باب  ، ككتاب )الًجيىادً إسماعيؿ بف عبد اهلل، مطكالن مف طريؽ ّٔ/ٖ: (ًِِٖٔعٍندىىيـ(، الحديث ) فىقىاؿى 
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أمتو يركبكف البحر غيزاةن في سبيؿ استبشاران برؤيتو الناس مف  فقد ضحؾ النبي 
 اهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

اءً  اؿً  كىالش يىادىةً  ًباٍلًجيىادً  )الدُّعى ٍؤيىأُ/ْ(: ِٖٖٕالحديث ) كىالنٍّسىاء(، ًلمرٍّجى ًبالن يىاًر(،  ، ككتاب )الت ٍعًبيًر(، باب )الرُّ
 .عبد اهلل بف يكسؼ، مطكالن، مف طريؽ ّْ/ٗ(: ِٖٖٕالحديث )

مىارىًة(،  ، ُُٖٓ/ّ(: ُُِٗاٍلبىٍحر(، الحديث ) ًفي اٍلغىٍزكً  )فىٍضؿً باب كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )اإلًٍ
، ثبلثتيـ )إسماعيؿ بف عبد اهلل، ك عبد اهلل بف يكسؼ، كيحيى( عف مالؾ بف يحيىيحيى بف مطكالن مف طريؽ 

 .أنس، عف إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة، عف أنس
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 الثالثالمبحث  

 

ىالتبدمىوالضحكىفيىحواةىالصحابظىالكرامى

ى

 :ثالثة مطالبوفيه  

 

 المطلب األول

 التبدمىفيىحواةىالصحابظى

 

 

ىالثانيىالمطلب
ىوأزواجهىآلىبوتىالنبيالضحكىفيىحواةى

 

 

ىالثالثىالمطلب
ىالصحابظىالضحكىفيىحواةى
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 الثالثالمبحث 
 التبسـ كالضحؾ في حياة الصحابة الكراـ 

كضحكو سببان في اجتماع أصحابو حكلو كمحبتيـ لو، كقد  لقد كاف تبسـ النبي  
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ ڇبالرحمة كالميف فقاؿ:  نبيو  كصؼ اهلل 

 إظياره لمبشاشة كالضحؾ ، كمف رحمة النبي [ُٗٓآؿ عمراف: ] ڇٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ
كو كرحمتو ضحك  ومف تبسم  كأصحابو أىمو ألصحابو، كقد تأثرك  ألزكاجو كألىؿ بيتو

نة [، كلذلؾ فإننا نجد في السُّ ِٗالفتح: ] ڇڀڀڀ ڇهلل فييـ: فكانكا متراحميف حتى قاؿ ا
ف جكانب مف رحمتيـ المتمثمة في ضحكيـ كبشاشتيـ الصحيحة الكثير مف النصكص التي تبيٍّ 

األحاديث التي ذكرت تبسـ  –بمشيئة اهلل –، كسأتناكؿ في ىذا المبحث لبعضيـ البعض
 . كأصحابو ،كأزكاجو  آؿ بيت النبي  كضحؾ

 .المطمب األكؿ: التبسـ في حياة الصحابة 
يتصفكف بالبشاشة كالتبسـ، كقد كرد ذلؾ في اآلثار الصحيحة،  لقد كاف الصحابة  

 لبعضيـ البعض، كمنيا: التي دلت عمى رحمة الصحابة 

  تبسـ سيدنا عبد اهلل بف مسعكد: 
دً  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم فقد  : (ّ)بف يزيد األىٍسكى كينَّا "، قىاؿى

ٍبًد المَّوً  ٍمقىًة عى ذىٍيفىةي  (ْ)ًفي حى اءى حي : لىقىٍد أيٍنًزؿى النّْفىاؽي  -بف اليماف– فىجى ، ثيَـّ قىاؿى ـى مَّ مىٍينىا فىسى ـى عى تَّى قىا حى
: افى المًَّو ًإفَّ المَّوى يىقيكؿي دي: سيٍبحى ، قىاؿى األىٍسكى ـٍ ٍيرو ًمٍنكي مىى قىٍكـو خى ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڇ عى

                                                            

[، ُْٓالنساء: ] ڇۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڇ باب القيٍرآًف(،  صحيح البخارم؛ كتاب )تىٍفًسيرً ( ُ)
 .ْٗ/ٔ: (َِْٔالحديث )

د ثىنىا أىًبيقاؿ اإلماـ البخارم: ( ِ) ، حى ٍفصو د ثىنىا عيمىري ٍبفي حى ٍفص] حى يىاث[ حى د ثىنىا األىٍعمىشي بف غى ]سميماف بف  ، حى
ـي ميراف[ د ثىًني ًإٍبرىاًىي : حى دً ]بف يزيد النخعي[ ، قىاؿى اهلل ]بف  عبد حمقة ]بف يزيد النخعي[، قاؿ: كنا في ، عىًف األىٍسكى

 .مسعكد[ 
ك، األى ( ىك: ّ) ٍمرو ًعيأىبيك عى دي بفي يىًزٍيدى بًف قىٍيسو الن خى كىك أخك عبد الرحمف بف يزيد، ككالد عبد الرحمف بف ، ٍسكى

ىػ(. )انظر: ُٕٓ، كىك ثقة مكثر، تكفي سنة )األسكد، كابف أخي عمقمة بف قيس، كخاؿ إبراىيـ النخعي
ْ/َٓ.) 
 .ابف مسعكد (ْ)



ُّٗ 

ذىٍيفىةي ًفي نى [ُْٓالنساء: ] ڇۇ مىسى حي جى ٍبدي المًَّو، كى ـى عى ٍبدي المًَّو ، فىتىبىسَّ ـى عى اًحيىًة المىٍسًجًد، فىقىا
ا قي  قىٍد عىرىؼى مى ًحًكًو، كى ذىٍيفىةي: عىًجٍبتي ًمٍف ضى ا، فىأىتىٍيتيوي، فىقىاؿى حي اًني ًبالحىصى ابيوي، فىرىمى ؽى أىٍصحى ، فىتىفىرَّ ٍمتي

ـٍ ثيَـّ تىابيكا، فى  ٍيرنا ًمٍنكي مىى قىٍكـو كىانيكا خى مىٍيًيـلىقىٍد أيٍنًزؿى النّْفىاؽي عى  .(ُ)"تىابى المَّوي عى

                                                            

 دراسة الحديث:( ُ)
 متصؿ كرجالو ثقات، إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده 

، سبقت دراستو صُ ًعيُّ ـي بفي يىًزٍيد بًف قىٍيس الن خى ، ًإٍبرىاًىٍي ، كخبلصة حالو أنو ثقة (ٖٗ). إبراىيـ: ىك أىبيك ًعٍمرىافى
كركايتو ىذه ليس فييا إرساؿ ككنو ركاىا عف خالو األسكد بف يزيد، عف ابف مسعكد مرسؿ كمراسيمو صحيحة، 

. 
مىٍيمىافي  أبك محمد عمش: ىك. األِ ، ًمٍيرىافى  بفي  سي ىػ أك ُْٕالكيٍكًفي، تكفي سنة ) مىٍكالىىيـ، الكىاًىًميُّ  األىسىًدمُّ

"، قمت: كال يضر تدليسو، فقد جعمو يدلس لكنو كرع بالقراءات عارؼ حافظ ثقةىػ(، ثقة، قاؿ الحافظ: "ُْٖ
الذيف احتمؿ األئمة تدليسيـ، كما أنو لـ يعنعف في الحافظ ابف حجر ضمف المرتبة الثانية مف المدلسيف 

 (.ُُٖ، تعريؼ أىؿ التقديس: ِِْالحديث، بؿ صرح بالتحديث. )انظر: التقريب: 
ٍفصي  . حفص بف غياث: ىك أبكّ ًعٌي، الككفي،  ميعىاًكيىةى  بف طىٍمؽ بف -بكسر الغيف-ًغيىاث بفي  عمر، حى الن خى

ىػ(، ثقة لكف تغير حفظو قميبلن بأخرة، ككيًصؼ بالتدليس، فأما ُٓٗ أك ُْٗقاضييا، كقاضي بغداد، تكفي سنة)
"، ذكره صاحب نياية اإلغتباط في زياداتو ثقة فقيو تغير حفظو قميؿ في اْلخرالتغير: فقد قاؿ ابف حجر: "

ذلؾ ثقة فقيو، احتج بركايتو أصحاب الكتب الستة كميـ، تغير حفظو في اْلخر قميالن، ك عمى الحمبي، كقاؿ: "
فمف كتب عنو مف كتابو فيك صحيح كما قاؿ أبك زرعة، كىذا التغير أقرب إلى  ،أنو كلي القضاء كجفا كتبو

 ".سكء الحفظ منو إلى معنى االختالط المصطمح عميو
قمت: لـ يختمط بؿ تغير حفظو قميبلن، كالتغير أقؿ مف اإلختبلط، كىك بدايتو، كالراكم عنو ىك ابنو 

قاؿ:  خراشكتاب أبيو، فيككف حديثو عنو صحيحان كما قاؿ أبك زرعة، نقؿ المزم عف ابف عمر، كقد كاف عنده 
 ،أكثؽ أصحاب األعمش حفص بف غياث :سمعت يحيى بف سعيد يقكؿ :بمغني عف عمي بف المديني قاؿ"

فجعمت أترحـ عمى  ،لي عمر بف حفص كتاب أبيو عف األعمشإفأخرج  ،ثـ قدمت الككفة بأخرة ،فأنكرت ذلؾ
 األعمش أصحاب أكثؽ حفص يقكؿ سمعتو قمت: يحيى، عمى تنظر في كتاب أبي كتترحـ :فقاؿ لي ،يحيى
 ".كتابو رأيت حتى أعمـ كلـ

جعمو  الدارقطني، إال أنو قميؿ التدليس، كقدو بالتدليس: فقد كصفو بالتدليس ابف سعد، كاإلماـ أحمد، ك في صٍ كأما كى 
نادران، فاغتفر األئمة تدليسو، كما  إال بذلؾ يكصؼ لـ ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف، كىـ مف

 أنو لـ يعنعف في الحديث، بؿ صر ح بالتحديث، فتزكؿ شبية تدليسو تمامان.
، ُٔ/ٕالكماؿ: ، كتيذيب ُٖٔ/ّ، كالجرح كالتعديؿ: ُِٓ/ٖ)الطبقات البف سعد: مصادر الترجمة: 

، كنياية اإلغتباط َٖ-ٕٗ، كتعريؼ أىؿ التقديس: ُٗٔ، كتقريب التيذيب: ْٓكالمدلسيف ألبي زرعة العراقي: 
 (.ٓٗ-ْٗلعبلء الديف عمي رضا:  -بمف رمي مف الركاة باالختبلط

 انفرد البخارم بإخراجو عف مسمـ. ثانيان: تخريج الحديث:



َُْ 

تعجبان مف  بف اليىمىاف  ُحَذْيَفةعندما فيـ مقكلة  فقد تبسـ عبد اهلل بف مسعكد  
 مف ان ر خي ككانكا كاستقامكا صمحكا المنافقيف مف جماعة أف حذيفة، كمعنى كبلـ (ُ)صدؽ مقالتو

 ابف، قاؿ (ِ)القمكب تقميب إلى بالحديث أشار ككأنو ،كالصبلح الصحبة مكافب التابعيف أكلئؾ
 رىـ مفر الذيف خاطبيـ كأشار ليـ أف ال يغتركا فإف القمكب تتقمب فحذ  فكأف حذيفة حذ  ": حجر

فبل  بإيمانيـف كانكا في غاية الكثكؽ ا  ف ليـ أنيـ ك الخركج مف اإليماف ألف األعماؿ بالخاتمة كبي  
ينبغي ليـ أف يأمنكا مكر اهلل فإف الطبقة الذيف مف قبميـ كىـ الصحابة كانكا خيرا منيـ كمع ذلؾ 

 .(ّ)"كجد بينيـ مف ارتد كنافؽ فالطبقة التي ىي مف بعدىـ أمكف مف الكقكع في مثؿ ذلؾ

  الًغفىاًرٌم  ذىر  تبسـ سيدنا أبي: 
اءى  أنو"  أىًبي ذىرٍّ  عف (5)بسنده (ْ)المنكرة تاريخ المدينةفي  -رحمو اهلل– ابف شىب ةأخرج  جى

فَّافى  ـي، فىقىاؿى  عيٍثمىافى ٍبفى عى رىؼى كىىيكى يىٍبتىًس ا، ثيَـّ ًإفَّ أىبىا ذىر  اٍنصى تَّى اٍرتىفىعىٍت أىٍصكىاتيييمى حى
ىتىٍيتييىا ٍنعىاءى ألى لىٍك أىمىرىًني أىٍف آًتيى صى : سىاًمعه ميًطيعه كى ؟ فىقىاؿى ا لىؾى كىأًلىًميًر اٍلميٍؤًمًنيفى : مى  .(6)"النَّاسي

                                                            

 .ِٕٔ/ٖ: انظر: فتح البارم البف حجر( ُ)
 .ّٖٖ-ّٕٖ/ُ: انظر: كشؼ المشكؿ البف الجكزم( ِ)
 .ِٗٓ/ُٖ: انظر: عمدة القارم لمعيني( ّ)
عً )باب تاريخ المدينة المنكرة ؛ ( ْ) ف افى  ٍبفً  عيٍثمىافى  تىكىاضي  .َُّٗ/ّ: (، الحديث )بدكف ترقيـ(عى
د ثىنىا قاؿ ابف شبة: ( ٓ) : حى ، قىاؿى د ثىنىا كىًثيري ٍبفي ًىشىاـو ثىاًبًت ٍبًف حى ، كى ٍيميكًف ٍبًف ًمٍيرىافى ، عىٍف مى ٍعفىري ٍبفي بيٍرقىافى جى

ا أىف  أىبىا ذىرٍّ  ٍيًرًىمى اًج، كىغى ج  نىادىة الًغفىاًرٌم[ اٍلحى نديب بف جي ف افى   ]جي اءى عيٍثمىافى ٍبفى عى  ...، كذكر الحديث. جى
 دراسة الحديث:( ٔ)

 رجالو ثقات كلكف فيو:: إسناده متصؿ أكالن: دراسة اإلسناد
ٍعفىري بف بيٍرقىاف  ،اهلل عبد أبك. جعفر بف برقاف: ىك ُ ،جى ىػ(، كثقو ابف ُْٓ، تكفي سنة )الر قيٌ  مكالىـ، الًكبلبيُّ

لىٍيسى  أيمٍّيا كىافى معيف، كقاؿ في مكضع: " كما أصح  صدكقان  كىافى ثقةن "، كفي مكضع آخر: "ًبشىٍيء الزٍُّىًرمٌ  ًفي ىيكى  كى
ضابط لحديث ميمكف كحديث يزيد بف األصـ، كىك في حديث "، ككثقو أحمد كزاد "ركايتو عف ميمكف كأصحابو

"، كقاؿ ابف سعد: أحاديثو عف الزىرم مضطربة"، كالعجمي، كابف نمير كزاد: "الزىرم يضطرب، كيختمؼ فيو
فىٍتكىل فً " ًفٍقوه كى ديكقنا، لىوي ًركىايىةه كى ًديًثوً كىافى ًثقىةن صى طىًأ ًفي حى كىافى كىًثيرى اٍلخى مشيكر "، كقاؿ ابف عدم: "ي دىٍىًرًه، كى

ٍنوي الن اس الث ٍكرٌم فمف دكف كلو نسخ يركييا عىف ميمكف ٍبف ميراف كالزىرم  ،معركؼ مف الثقات كقد ركل عى
كىافى أميٌ  ٍىرٌم كثبتكه ًفي ميمكف ٍبف ميراف كيقيـ ركايتو عىف غير الزُّ  ان كغيرىما، كىىك ضعيؼ ًفي الزٍُّىرٌم خاصة كى

جعفر بف برقاف ككاف ثقة بقية مف بقايا كنقؿ المزم عف ابف عيينة قكلو: "حدثنا "، كغيره كأحاديثو مستقيمة حسنة
"، ككثقو الذىبي في ديكاف الضعفاء، ما رأيت أفضؿ مف جعفر بف برقاف": قكلو سفياف الثكرم "، كعفالمسمميف

ليس بالقكم في "، كقاؿ النسائي: "محمو الصدؽ يكتب حديثوثقات، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "كذكره ابف حباف في ال
"، كقاال في تحرير صدكؽ ييـ في حديث الزىرم"، كقاؿ ابف حجر في التقريب: "الزىرم، كفي غيره ال بأس بو



ُُْ 

كقد كاف أمير المؤمنيف، كاختمؼ معو حتى  عمى عثماف  فقد دخؿ أبك ذر 
 ارتفعت أصكاتيما لكٌف ذلؾ الخبلؼ لـ يؤثر عمى المحبة التي بينيما، كلذلؾ خرج أبك ذر 

، كما أحكجنا متبسمان، كما أجمميا مف ابتسامة صدرت مف ذلؾ الصحابي الجميؿ أبي ذر
ميؽ.  إلى مثؿ ىذا الفيـ كىذا الخي

ى.كأزكاجوىالنبيىبيتىآؿىحياةىفيىالضحؾ: الثانيالمطمب 
 منيا: كرد في اآلثار الصحيحة بعضان مف صكر ضحؾ آؿ بيت كأزكاج النبي كقد 

  سركران ببشارة النبي  ضحؾ السيدة فاطمة الزىراء: 
اًئشىةى  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم   قىالىٍت: : " عى

ا النًَّبيُّ  ًفي شىٍككىاهي الًَّذم قيًبضى ًفيًو، فىسىارَّىىا ًبشىٍيءو فىبىكىٍت، ثيَـّ دىعىاىىا  فىاًطمىةى  دىعى
ًحكىٍت، فىسىأىٍلنىا عىٍف ذىًلؾى فىقىالىٍت: سىارًَّني النًَّبيُّ  ًعًو  فىسىارَّىىا ًبشىٍيءو فىضى جى أىنَّوي ييٍقبىضي ًفي كى

                                                                                                                                                                         

كالتعديؿ عمى أنو ثقة التقريب: "بؿ ثقة، أحاديثو عف الزىرم مضطربة، فيك فييا ضعيؼ، إذ أجمع أىؿ الجرح 
 في غير الزىرم...، فالعدكؿ إلى صدكؽ فيو نظر".

ف كىكقاؿ الذىبي: " ـ في حديثو عف الزىرم،مٍّ كي قمت: ىك ثقة كما قاال، كتي   في يسيرا ليف قد كاف كا 
 كبير لمحديث حافظ فصادؽ نفسو في الرجؿ كأما، عنو بالمكثر ىك كال يالزمو لـ ألنو إال ذاؾ فما الزىرم
"، كىك يركم ىنا عف ميمكف بف ميراف كىك ضابط لحديثو كحديثو عنو اهلل رحمو خبره قبكؿ كاجب الشأف

 صحيح كما سبؽ.
 -، تاريخ ابف معيفٖٓ، تاريخ الدارمي عف ابف معيف: ْٕٖ/ٗمصادر الترجمة )طبقات ابف سعد: 

، الكامؿ ُّٔ/ٔثقات ابف حباف: ، ْٕٓ/ِ، الجرح كالتعديؿ: ِٖٔ/ُ، ثقات العجمي: ْْٔ/ْركاية الدكرم: 
، ّٔ/ُ، ديكاف الضعفاء: ُِٕ/ُ، تذكرة الحفاظ: ُٔ-ُّ/ٓ، تيذيب الكماؿ: ّّٕك ِّٕ/ِالبف عدم: 

 (.ُِٔ/ُ، تحرير التقريب: ُّٕتقريب التيذيب: 
اًر الط بىقىةي الث اًنيىةي ًمفى اٍلمييىاًجًريسعد في طبقاتو الكبرل؛  فأخرجو اب ثانيان: تخريج الحديث: فى كىاأٍلىٍنصى

ـه قىًديـه  ـٍ ًإٍسبلى لىيي ـٍ يىٍشيىٍد بىٍدرنا كى ، بنحكه، مف طريؽ الفضؿ بف دكيف، عف ُِّ/ْ، الحديث )بدكف ترقيـ(: ًمم ٍف لى
 برقاف، بنفس اإلسناد. فجعفر ب

 الحديث إسناده صحيح.ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
فىاًتًو(، الحديث )  الن ًبيٍّ  رىضً )مى باب صحيح البخارم؛ كتاب )المىغىاًزم(، ( ُ) كى  .َُ/ٔ: (ّّْْكى
د ثىنىا( ِ) ٍفكىافى  ٍبفي  يىسىرىةي  قاؿ اإلماـ البخارم: حى ًميؿو  ٍبفً  صى ، جى د ثىنىا الم ٍخًميُّ ـي  حى ، ٍبفي  ًإٍبرىاًىي أىًبيًو ]سعد ابف  عىفٍ  سىٍعدو

اًئشىةى  عىفٍ  عيٍركىةى ]ابف الزبير[، عىفٍ  إبراىيـ[،  .عى



ُِْ 

، ثيَـّ  فّْيى ًفيًو فىبىكىٍيتي ًحٍكتي  الًَّذم تيكي ؿي أىٍىًمًو يىٍتبىعيوي فىضى . كفي ركاية مسمـ: (ُ)"سىارًَّني فىأىٍخبىرىًني أىنّْي أىكَّ
": ، أىٍك سىيّْ  قىاؿى ا تىٍرًضٍيفى أىٍف تىكيكًني سىيّْدىةى ًنسىاًء اٍلميٍؤًمًنيفى قىالىٍت:  ؟دىةى ًنسىاًء ىىًذًه اأٍليمَّةً يىا فىاًطمىةي أىمى

ًحًكي الًَّذم رىأىٍيًت  ًحٍكتي ضى  .(ِ)"فىضى
حيث أخبرىا أنيا  سركران ببشارة النبي  فقد ضحكت السيدة فاطمة الزىراء  

أكؿ مف يمحقو مف أىمو، ىذه ركاية البخارم، كركاية مسمـ أف ضحكيا كاف ألنو أخبرىا بأنيا 
متعقب عمى ككنيا أكؿ البلحقات  اىاىنفإف قمت الضحؾ سيدة نساء المؤمنيف، قاؿ الكرماني: "

قد يترتب الضحؾ عمى األمريف جميعان كعمى كؿ كاحد  :كثمة عمى ككنيا سيدة النساء قمت ،بو
كفيو إيثارىـ اآلخرة كسركرىـ باالنتقاؿ إلييا كالخبلص مف الدنيا، كفيو معجزتاف األخبار  ،منيما

 .(ّ)"كذلؾأىمو لحكقان بو كقد كاف  ببقائيا بعده كبأنيا أكؿ

 

 

                                                            

 الحديث: دراسة( ُ)
 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 

نىاًقًب(، ثانيان: تخريج الحديث:   ًفي النُّبيك ةً  )عىبلىمىاًت باب أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )المى
(، الحديث ) نىاًقًب َِْ/ْ: (ِّٓٔاإًلٍسبلىـً ٍنقىبىةً  ، الم وً  رىسيكؿً  قىرىابىةً  ، كفي باب )مى مى  ًبٍنتً   فىاًطمىةى  كى

 .يحيى بف قزعة، بنحكه، مف طريؽ ُِ/ٓ(: ُّٕٓ(، الحديث ) الن ًبيٍّ 
اًئؿً  ابىًة  كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )فىضى حى اًئؿً الص  مىٍييىا الن ًبيٍّ  ًبٍنًت  فىاًطمىةى  (، باب )فىضى ةي  عى بلى  الص 

ـي(، الحديث ) . كمف طريؽ زىير بف حرب، عف منصكر بف أبي مزاحـطريؽ  ، مفَُْٗ/ْ(: َِْٓكىالس بلى
. ثبلثتيـ )يحيى، كمنصكر، كيعقكب( عف إبراىيـ بف سعد، عف أبيو، عف عركة، عف عائشة يعقكب بف إبراىيـ

نىاًقًب(، باب )عىبلىمىاًت  (،  ًفي النُّبيك ةً  . كأخرجو مف طريؽ أخرل البخارم في صحيحو؛ كتاب )المى اإًلٍسبلىـً
ى ، ككتاب )ااًلٍسًتٍئذىاًف(، باب )مىفٍ َِّ/ْ(: ِّّٔالحديث )  .ْٔ/ٖ(: ِٖٓٔالن اس(، الحديث ) يىدىمً  بىٍيفى  نىاجى

اًئؿً  ابىًة  كمسمـ في صحيحو؛ كتاب )فىضى حى اًئؿً الص  مىٍييىا الن ًبيٍّ  ًبٍنًت  فىاًطمىةى  (، باب )فىضى ةي  عى ـي(،  الص بلى كىالس بلى
ا، مطكالن، لكف فيو أف سبب ضحكيا أنو قاؿ ليا: "َُٓٗ/ْ(: َِْٓالحديث ) ٍيفى  أىمى  سىيّْدىةى  تىكيكًني أىفٍ  تىٍرضى

نَّة أىٍىؿً  ًنسىاءً  "، مف طرقيـ، عف فراس بف يحيى، عف عامر بف شراحيؿ، عف مسركؽ بف األجدع، عف الجى
 .عائشة 

اًئؿً ( ِ) ابىًة  صحيح مسمـ؛ كتاب )فىضى حى اًئؿً الص  مىٍييىا الن ًبيٍّ  ًبٍنًت  فىاًطمىةى  (، باب )فىضى ةي  عى بلى ـي(،  الص  كىالس بلى
 ، كانظر: تخريج الحديث السابؽ.َُٓٗ/ْ(: َِْٓالحديث )

 .ُٖٓ/ُْالككاكب الدرارم: ( ّ)



ُّْ 

 فضحؾ سيدنا عمي بف أبي طالب أمير المؤمني : 
اًرثً  (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم  ،  (ّ)عف عيٍقبىةى ٍبًف الحى

: رىأىٍيتي أىبىا بىٍكرو  ، لىٍيسى شىًبيوه قىاؿى : ًبأىًبي شىًبيوه ًبالنًَّبيّْ سىفى كىىيكى يىقيكؿي مىؿى الحى حى  .ًبعىًمي  ، كى
ؾي  ًميّّ يىٍضحى  .(ْ)"كىعى

د يؽ  حفيد  سيدنا الحسف بف عمي  كما أركعو مف مشيد يحمؿ فيو سيدنا أبك بكر الص 
، شىًبيوه  ًبأىًبيكريحانتو كيبلعبو بقكلو: " رسكؿ اهلل "، فقد كاف سيدنا  ًبعىًميٍّ  شىًبيوه  لىٍيسى  ًبالن ًبيٍّ

ده أىٍشبىوى " :أنس بف مالؾ  كقد قاؿ، الحسف مف أشبو الناس برسكؿ اهلل  ـٍ يىكيٍف أىحى لى
ًمي   ًبالنًَّبيّْ  سىًف ٍبًف عى  يضحؾ فرحان كسركران بذلؾ. ، كسيدنا عميه (ٓ)"ًمفى الحى

 ضحؾ السيدة عائشة أـ المؤمنيف : 
اًئشىةى  عف (ٕ)بسنده (ٔ)في صحيحو -رحمو اهلل– البخارمأخرج اإلماـ   سيًئمىت أنيا  عى

؟ قىالىٍت: نىيىى النًَّبيُّ أى " اًحيّْ فىٍكؽى ثىالىثو كـي األىضى اعى  أىٍف تيٍؤكىؿى ليحي اـو جى ا فىعىمىوي ًإالَّ ًفي عى مى
ٍف كينَّا لىنىٍرفىعي الكيرىاعى  اً  ، كى ـى الغىًنيُّ الفىًقيرى ٍمسى عىٍشرىةى (ٖ)النَّاسي ًفيًو، فىأىرىادى أىٍف ييٍطًع  .، فىنىٍأكيميوي بىٍعدى خى

                                                            

نىاًقًب(، ( ُ) نىاًقًب  بابه صحيح البخارم؛ كتاب )المى سىفً  )مى سىٍيفً  الحى  .ِٔ/ٓ: (َّٕٓ(، الحديث ) كىالحي
د ثىنىاقاؿ ( ِ) ٍبدىافي ]عبد اهلل بف عثماف[، اإلماـ البخارم: حى نىا عى ٍبدي  أىٍخبىرى ًني: قىاؿى  الم ًو ]بف المبارؾ[، عى  عيمىري  أىٍخبىرى

، أىًبي ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفي  سىٍيفو اًرًث  ٍبفً  عيٍقبىةى  عىفٍ  ميمىٍيكىةى ]عبد اهلل بف عبيد اهلل[، أىًبي اٍبفً  عىفً  حي  .الحى
 (.ّٔسبقت ترجمتو ص ) (ّ)
 الحديث: دراسة( ْ)

 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات.
نىاًقًب(، باب )ًصفىةً  ثانيان: تخريج الحديث: الن ًبيٍّ  أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )المى

ف سعيد، ، بنحكه، مف طريؽ أبي عاصـ الضحاؾ بف مخمد، عف عمر بُٕٖ/ْ(: ِّْٓ(، الحديث )
 بنفس اإلسناد، كانفرد البخارم بإخراجو عف مسمـ.

نىاًقًب(، ( ٓ) نىاًقًب  بابه أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )المى سىفً  )مى سىٍيفً  الحى (، الحديث  كىالحي
(ِّٕٓ) :ٓ/ِٔ. 
ٍعًد(، الحديث )باب صحيح البخارم؛ كتاب )المٍّبىاًس(، ( ٔ)  .ُُٔ/ٕ: (ِّْٓ)الجى
د ثىنىا سيٍفيىافي قاؿ اإلماـ البخارم: ( ٕ) دي ٍبفي يىٍحيىى، حى بل  د ثىنىا خى ، ]بف سعيد الثكرم[ حى ٍبًد الر ٍحمىًف ٍبًف عىاًبسو ، عىٍف عى

ًبٍيعىةى[ عىٍف أىًبيوً  : قيٍمتي ًلعىاًئشىةى ]عاًبًس بًف رى  ...، كذكر الحديث. ، قىاؿى

 .ْٔ/َِ)انظر: الككاكب الدرارم لمكرماني:  .الس اؽ مستدؽ اٍلغنـ ًفي الكراع (ٖ)



ُْْ 

مَّدو ًقي ًحكىٍت، قىالىٍت: مىا شىًبعى آؿي ميحى ـٍ ًإلىٍيًو؟ فىضى : مىا اٍضطىرَّكي ٍأديكـو ثىالىثىةى أىيَّاـو  ؿى ٍبًز بير  مى ًمٍف خي
تَّى لىًحؽى ًبالمَّوً   .(ُ)"حى

 التقميؿ يف كاكان أىنيـ عممو مع ؾذل فع السائؿ سيؤاؿ مف لمتعجب كاف كضحكيا 
 .(ِ)شالعي كضيؽ

 عف (ْ)بسنده (ّ)في صحيحو -رحمو اهلل– مسمـاإلماـ  وأخرجككرد أيضان في ضحكيا ما 
اًئشىةى  ـه  كىافى رىسيكؿي اهلًل "ٍت: قىالى   عى اًئ ؾي  "ييقىبّْؿي ًإٍحدىل ًنسىاًئًو، كىىيكى صى  .(ٓ)ثيَـّ تىٍضحى

                                                            

 دراسة الحديث:( ُ)
 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:

مىًمي، ٍفكىافى السُّ بل دي بفي يىٍحيىى بًف صى م د، خى صدكؽ رمي قاؿ ابف حجر: " كىك صدكؽ، خبلد بف يحيى: أىبيك ميحى
 حديث كاحد، حديث في أخطأ إنمالحديثو ىك تكثيؽ الدارقطني لو كقكلو: " ككجو إخراج البخارم "،باإلرجاء
"، كعقب الحافظ في اليىٍدم الناس كأكقفو فرفعو، عمر، عف حريث، بف عمرك عف إسماعيؿ، عف الثكرم،
نمافقاؿ: " ، تقريب التيذيب: َِِ". )سؤاالت الحاكـ لمدارقطني: يسيرة غير ىذا أحاديث البخارم لو أخرج كا 
 (.َِْ، ىدم السارم: ُٖٗ

ًة(، باب )القىًديًد(، الحديث )ثانيان: تخريج الحديث:  (: ّْٖٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )األىٍطًعمى
 ، مختصران، بدكف ذكر ضحكيا، مف طريؽ قبيصة بف عقبة. كأخرج جزءان منو في كتاب )األىٍيمىافً ٕٗ/ٕ

مىؼى  كىالنُّذيكًر(، باب )ًإذىا ،...(، الحديث ) الى  أىفٍ  حى ـى  .محمد بف يكسؼ، مف طريؽ ُّٗ/ٖ(: ٕٖٔٔيىٍأتىًد
قىاًئًؽ(، الحديث ) أخرج مسمـ في صحيحو جزءان منو؛ كتاب )الزٍُّىدً  ، مف طريؽ أبي بكر ِِِٖ/ْ(: َِٕٗكىالر 

، ثبلثتيـ )قبيصة، كمجمد بف يكسؼ، كككيع( عف سفياف الثكرم، عف عبد الرحمف بف ككيعبف أبي شيبة، عف 
 .عابس، عف أبيو، عف عائشة 

 .ْٖ/ُِانظر: عمدة القارم:  (ِ)
(ّ ) ،) يىاـً ٍكـً  ًفي اٍلقيٍبمىةى  أىف   )بىيىافً باب صحيح مسمـ؛ كتاب )الصٍّ ر مىةن  لىٍيسىتٍ  الص  مىى ميحى رٍّؾٍ  لىـٍ  مىفٍ  عى تىوي(،  تيحى شىٍيكى

 .ٕٕٔ/ِ: (َُُٔ-ِٔالحديث )
د ثىنىا سيٍفيىافي قاؿ اإلماـ مسمـ: ( ْ) ، حى ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي د ثىًني عى ٍف أىًبيوً ]ابف عيينة[ حى ]عركة بف  ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عى

اًئشىةى الزبير[  . ، عىٍف عى
 دراسة الحديث:( ٓ)

 كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ 
بىٍيرً  بف عيٍركىةى  بف الميٍنًذر، ًىشاـ . ىشاـ بف عركة: ىك أىبيكُ العىك اـ، األسدم، كىك ثقة، قاؿ ابف حجر:  بف الزُّ
"، كال يضره ألنو مف الطبقة األكلى الذيف لـ يدلسكا إال نادران. )انظر: تقريب التيذيب: دلس ربما فقيو ثقة"

 (.ْٗالمدلسيف: ، طبقات ّٕٓ



ُْٓ 

 ،ىي أنيا منو كالمفيـك الحديث، ىذا بمثؿ تحدث إذ نفسيا مف أف ضحكيا كاف تعجبان  قيؿ
 إلخبارىا الحاؿ لضركرة تعجبت كلكف الرجاؿ، مع السيما مثمو، بالحديث يستحى مما كمثمو
 معو كحاليا  النبى مف مكانيا بتذكر سركران ضحكت : كقيؿ عممتو، عممان  تكتـ لئبل بذلؾ
 يى أنيا عمى بضحكيا تنبييان  أك بذلؾ، نفسيا عف إلخبارىا جبلن كقيؿ: ضحكت خ ذلؾ، فى

 .(ُ)بذلؾ بحديثيا الثقة فى أبمغ لتككف القصة صاحبة
 (ّ)بسنده (ِ)صحيحوفي  -رحمو اهلل– ابف حبافاإلماـ و أخرجككرد في ضحكيا أيضان ما 

اًئشىةى  عف  اٍدعي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  نىٍفسو  ًطيبى   النًَّبيّْ  ًمفى  رىأىٍيتي  لىمَّا": قىالىتٍ  أىن يىا  عى
َـّ : فىقىاؿى ، ًلي المَّوى  ـى  مىا ًلعىاًئشىةى  اٍغًفرٍ  المَّيي ا ذىنىًبيىا ًمفٍ  تىقىدَّ مى ر كى ا ،ى تىأىخَّ ا أىسىرَّتٍ  مى مى  أىٍعمىنىٍت، كى

ًحكىتٍ  اًئشىةي  فىضى تَّى عى ًحؾً  ًمفى  ًحٍجرًىىا ًفي رىٍأسييىا سىقىطى  حى  أىيىسيرُّؾً :  المَّوً  رىسيكؿي  لىيىا قىاؿى  الضَّ
اًئي؟ ا: فىقىالىتٍ  ديعى مى اًئي ًإنَّيىا كىالمَّوً :  فىقىاؿى  ديعىاؤيؾى  يىسيرًُّني الى  ًلي كى  كؿ ًفي أًليمًَّتي لىديعى
 .(ْ)"صالة

                                                                                                                                                                         

ٍيميكف، ًعٍمرىاف أىبي بف عييىٍينىةى  بفي  . سفياف: ىك أبك محمد، سيفيافِ المكي، أحد األئمة  ثـ الًيبلىًلي، الككفي، مى
(، كخبلصة حالو أنو ثقة، تغير حفظو بأخرة، كلـ َٕسبقت دراستو ص )ىػ(، ُٖٗحفاظ الثقات، تكفي سنة )كال

 (.ُُٓ-ُُْنو مف المرتبة الثانية عند ابف حجر. )طبقات المدلسيف: يؤثر تغيره، كىك مدلس كال يضره أل
(، باب )بىيىافً  -أيضان -أخرجو اإلماـ مسمـ ثانيان: تخريج الحديث:  يىاـً  أىف   في صحيحو؛ كتاب )الصٍّ

ٍكـً  ًفي اٍلقيٍبمىةى  ر مىةن  لىٍيسىتٍ  الص  مىى ميحى رٍّؾٍ  لىـٍ  مىفٍ  عى تىوي(، الحديث ) تيحى ، بنحكه، كبدكف ٕٕٔ/ِ(: َُُٔ-ّٔشىٍيكى
عبد ذكر ضحكيا، مف طريؽ عمي بف حجر كمحمد بف يحيى بف أبي عمر، كبلىما عف ابف عيينة، عف 

، بنحكه، كفيو زيادة، كبدكف ذكر ضحكيا، مف طريؽ أبي ٕٕٕ/ِ(: َُُٔ-ْٔ. كالحديث )الرحمف بف القاسـ
كبلىما )عبد الرحمف، كعبيد اهلل( عف القاسـ  عبيد اهلل بف عمر.بكر بف أبي شيبة، عف عمي بف مسير، عف 
، بنحكه، كبدكف ذكر ٖٕٕ/ِ(: َُُٔ-ٗٔ. كالحديث )بف محمد بف أبي بكر، عف عمتو عائشة 

. كمف طريؽ يحيى بف بشر، شيبافضحكيا، مف طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة، عف الحسف بف مكسى، عف 
حيى بف أبي كثير، عف أبي سممة بف عبد الرحمف، عف . كبلىما )شيباف، كمعاكية( عف يمعاكية بف سبلـعف 

 . كانفرد مسمـ بإخراجو عف البخارم.عمر بف عبد العزيز، عف عركة بف الزبير عف خالتو عائشة 
 .ْْ/ْانظر: إكماؿ المعمـ:  (ُ)
نىاًقًب صحيح ابف حباف؛ كتاب )( ِ) (، الحديث  الن ًبيٍّ  بىشىاشىةً  ًفي) بابه (، اهللً  رىسيكؿً  عىفٍ  اٍلمى
(ُُُٕ) :ُٔ/ْٕ-ْٖ. 
نىا( ّ) د ثىنىا قيتىٍيبىةى ]محمد بف الحسف بف قتيبة[، اٍبفي  قاؿ اإلماـ ابف حباف: أىٍخبىرى مىةي  حى ٍرمى د ثىنىا يىٍحيىى، ٍبفي  حى  اٍبفي  حى

ًني كىٍىبو ]عبد اهلل بف كىب[، ٍيكىةي ]ابف شريح[، أىٍخبىرى ًني حى ٍخرو ]حميد بف ز  أىبيك أىٍخبىرى قيسىٍيطو ]يزيد  اٍبفً  عىفً  ياد[،صى
اًئشىةى  عىفٍ  ،عيٍركىةى ]بف الزبير[ عىفٍ  بف عبد اهلل بف قسيط[،  . عى

 دراسة الحديث: (ْ)



ُْٔ 

                                                                                                                                                                         

 :إسناده متصؿ كرجالو ثقات ما عداأكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍيدي ُ مى ر اط، مدني سكف مصر، كثقو ابف معيف كزاد: " ٍبفي  . أبك صخر: ىك حي "، كفي بو بأس ليسًزيىاد الخى

 بو "، ككثقو العجمي، كالدارقطني، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ اإلماـ أحمد: "ليسضعيؼمكضع آخر: "
نَّما أنكرت عميو ىذيف الحديثيف المؤمف مؤالؼ كفي ، الحديث صالح عندم كىكبأس"، كقاؿ ابف عدم: " كاً 

"، كقاال في صدكؽ ييـ "، كقاؿ ابف حجر: "مستقيماالقدرية المذيف ذكرتيما كسائر حديثو أرجك اف يككف 
 كما قاال. صدكؽ حسف الحديث "، قمت: ىك"بؿ صدكؽ حسف الحديثتحرير التقريب: 

، الجرح ِّّ/ُ، معرفة الثقات لمعجمي: ُُٓٗ/ْمصادر الترجمة: )الضعفاء الكبير لمعقيمي: 
، الكامؿ ٓٔ/ُؤاالت البرقاني لمدارقطني: ، سُٖٖ/ٔ، الثقات البف حباف: ِِِ/ّكالتعديؿ البف أبي حاتـ: 

 (.ِّٕ/ُ، تحرير التقريب: ُٕٓ، تقريب التيذيب: َّٕ/ٕ، تيذيب الكماؿ: ٗٔ/ّالبف عدم: 
ٍفص. حرممة بف يحيى: ىك ِ مىةى بف ًعٍمرىافى  ،أىبيك حى ٍرمى مىةي بف يىٍحيىى بف عبد اهلل بف حى ٍرمى ، تكفي سنة التًُّجٍيًبي حى
 في حباف ابف كذكره "،اهلل شاء إف ثقة كىك كىب بابف الناس أعمـ كافاؿ العقيمي: "ىػ(، قِْْىػ أك ِّْ)

 يقاؿ بمصر شيخ، كلـ أجده في ثقات ابف حباف، كقاؿ ابف معيف: "كاف -كما قاؿ الحافظ في التيذيب–الثقات 
مريض، لـ أكتب ما أعمـ بو بأسان، دخؿ مصر كىك "، كقاؿ النسائي: "كىب بابف الناس أعمـ كاف حرممة لو

ثقة  "، كقاؿ الذىبي في ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: "يكتب حديثو كال يحتج بو "، كقاؿ أبك حاتـ: "عنو
"، كقد بغرً صدكؽ يي "، كقاؿ في المغني: " صدكؽ مف أكعية العمـ "، كقاؿ في الكاشؼ: "يغرب لكثرة ركايتو

كقاؿ أحمد بف "، بف كىباالناس بما ركل  ىممأكاف مف ركل حرممة عف ابف كىبو كثيران، قاؿ ابف يكنس: "
 ،-يعني نفسو-عند بعض الناس النصؼ  ،صنؼ بف كىب مائة ألؼ حديث كعشريف ألؼ حديث: "صالح

بف كىب أف اكنقؿ أبك عمر الكندم أف سبب كثرة سماعو مف "، -يعني حرممة-كعند بعض الناس منيا الكؿ 
عبد  "، كضعفوكنظر إليو أشيب فقاؿ ىذا خير أىؿ المسجد" :قاؿ ،اءبف كىب استخفى عندىـ لما طمب لمقضا

كقد تبحرت حديث حرممة كفتشتو الكثير فمـ أجد في حديثو ما يجب ، قاؿ ابف عدم: "اهلل بف محمد الفرىاذاني
ف يغرب عمى غيره أبف كىب عندىـ كيككف عنده حديثو كمو فميس ببعيد اكرجؿ يتكارل  ،أف يضعؼ مف أجمو

"، كبيف ابف عدم أف سبب حمؿ أحمد بف صالح عميو ىك بف كىبافرادات ا  بف كىب كتب كنسخ ك احاب مف أص
 ".صدكؽما كاف بينيما مف العداكة. قاؿ ابف حجر: "

 ، كىك أثبت الناس في ابف كىب، كركايتو ىنا عف ابف كىب.الحافظ قمت: ىك صدكؽ كما قاؿ
، تسمية مشايخ النسائي الذيف سمع منيـ ْٕٕ/ْ مصادر الترجمة: )تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم:

، ذكر أسماء مف ُْٔ/ِ، الكامؿ البف عدم: ِْٕ/ّ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: ِٕكذكر المدلسيف: 
، تيذيب التيذيب: ِِٗ/ُ، المغني في الضعفاء: ُّٕ/ُ، الكاشؼ لمذىبي: ٔٔتكمـ فيو كىك مكثؽ: 

 (.ُِٓ، تقريب التيذيب: ِّٕ/ُ
 -الصحابة فضائؿ أخرجو البللكائي في شرح أصكؿ اإلعتقاد؛ باب )جماع : تخريج الحديث:ثانيان 

، بنحكه ، مف طريؽ محمد بف أبي بكر، عف محمد بف ُِْٗ/ْ(:ِٕٔٓفضائؿ أميات المؤمنيف(، الحديث )
مخمد، عف أحمد بف منصكر، عف ىاركف بف معركؼ، عف ابف كىب بو، عف حيكة، عف حميد أبي صخر، عف 

 .بف قسيط، عف عركة، عف عائشة ا



ُْٕ 

كىذا الحديث فيو داللة عظيمة عمى عظيـ رحمة النبي بأمتو كحرصو عمى نجاة كؿ فرد مف 
 أفرادىا، فقد كاف يدعكا بيذا الدعاء ألمتو في كؿ صبلة.

  المخزكمية ةىند بنت أبي أميأـ سممة ضحؾ أـ المؤمنيف  
مىمىةى  أيٍـّ  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم  سى

 أيَـّ  أىفَّ " ،(ّ)
مىٍيـو  ؽّْ، ًمفى  يىٍستىًحي الى  المَّوى  ًإفَّ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قىالىتٍ  سي مىى ىىؿٍ  الحى ٍرأىةً  عى  اٍحتىمىمىٍت؟ ًإذىا غيٍسؿه  المى
،: قىاؿى  ـٍ ًحكىتٍ  المىاءى. رىأىتً  ًإذىا نىعى مىمىةى، أيُـّ  فىضى ـي : فىقىالىتٍ  سى ٍرأىةي؟ أىتىٍحتىًم ـى :  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  المى  فىًب
لىدً  شىبىوي   .(ْ)"الكى

                                                                                                                                                                         

نىاًقب ؛ كتاب )عىبلمىاًت -كما في كشؼ األستار لمييثمي–كأخرجو البزار  ٍكجً  عىاًئشىةى  النُّبيك ة(، باب )مى  رىسيكؿً  زى
ًحكىتٍ  ِّٗ-ِّٖ/ّ(: ِٖٓٔ(، الحديث )الم و اًئشىةي  بمفظ: "فىضى ت ى عى الم و  رىسيكؿً  ًحٍجرً  ًفي رىٍأسييىا سىقىطى  حى

ـي  بو، كقاؿ البزار عقبو: ال ابف كىب، عفىاركف بف معركؼ،  عفأحمد بف منصكر، "، مف طريؽ   نىٍعمى
كىاهي  اًئشىةي، ًإال رى ًكمى  كىال عى ٍنيىا ري ا ًبيىذىا ًإال عى  يىٍدعيك  الن ًبيُّ  كىافى  اإًلٍسنىاد. كأخرجو الطبراني في الدعاء؛ باب )مى
 المقرئ، الرحمف عبد أبي عف مكسى، بف بمعناه، عف بشر َُْٖ/ّ(: ُْٖٓيث )نىيىاًره(، الحد سىاًئرً  ًفي ًبوً 
 .يسار، عف عائشة  بف مسمـ عف زياد، بف الرحمف عبد عف

الحديث سنده حسف، ألجؿ حميد بف زياد، كحرممة بف يحيى كىما صدكقاف ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
اليوي (، كقاؿ الييثمي: "ْٖ/ُٔابف حباف ) نو شعيب األرنؤكط في تحقيقو لصحيحكما تقدـ، كحس   ًرجى ، كى كىاهي اٍلبىزَّاري رى

، كىىيكى ًثقىة ٍيرى أىٍحمىدى ٍبًف مىٍنصيكرو الرَّمىاًدمَّ ًحيًح غى اؿي الصَّ ف األلباني (، كحس  ِْْ-ِّْ/ٗ" )مجمع الزكائد: ًرجى
(.ِّْ/ٓسند البزار في السمسمة الصحيحة )

ـً باب دىًب(، صحيح البخارم؛ كتاب )األى ( ُ) ًحًؾ(، الحديث ) )الت بىسُّ  .ِْ/ٖ: (َُٗٔكىالض 
د ثىنىا( ِ) م دي  قاؿ اإلماـ البخارم: حى د ثىنىا الميثىن ى، ٍبفي  ميحى ًني: قىاؿى  ًىشىاـو ]ابف عركة[، عىفٍ  يىٍحيىى ]ابف سعيد[، حى  أىٍخبىرى

ٍينىبى  عىفٍ  أىًبي ]عركة بف الزبير[، مىمىةى، أيٍـّ  ًبٍنًت  زى مىمىةى  أيٍـّ  عىفٍ  سى  .سى
مىمىةى ( ىي: ّ) ي ةى  ،أيُـّ الميٍؤًمًنٍيفى أيُـّ سى ذىيفىة ًىٍندي ًبٍنتي أىًبي أيمى ٍكًمي ةي  حي  المياجرات مف، بنت عـ خالد بف الكليد، المىٍخزي
آخر مف مات ، كىي المخزكمي األسد عبد بف سممة أبي الرضاعة؛ مف أخيو عند  النبي قبؿ كانتٌكؿ، األي 

 (.َُِ/ِىػ(. )انظر: سير أعبلـ النببلء: ُٔمف أميات المؤمنيف، كفضائميا كثيرة، تكفيت سنة )
 الحديث: دراسة( ْ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.أكالن: دراسة اإلسناد: 
اًديًث  ثانيان: تخريج الحديث: ٍمؽً باب األىٍنًبيىاًء(،  أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )أىحى ـى  )خى  آدى

مىكىاتي  مىٍيوً  الم وً  صى ي ًتًو(، الحديث ) عى ذيرٍّ ، بنحكه مف طريؽ مسدد بف مسرىد، عف يحيى بف ُِّ/ْ: (ِّّٖكى
. كفي كتاب سعيد، عف ىشاـ بف عركة، عف عركة بف الزبير، عف زينب بنت أبي سممة، عف أـ سممة 

ؽٍّ  ًمفى  ييٍستىٍحيىا الى  )األىدىًب(، باب )مىا ، مختصران، مف طريؽ ِٗ/ٖ(: ُُِٔالدٍّيًف(، الحديث ) ًفي ًلمت فىقُّوً  الحى
ٍرأىةي(، الحديث ) اٍحتىمىمىًت  . كفي كتاب )الغيٍسًؿ(، باب )ًإذىاإسماعيؿ بف عبد اهلل ، مختصران، مف ْٔ/ُ(: ِِٖالمى

سماعيؿ( عف مالؾ بف أنس،عف ىشاـ بف عبد اهلل بف يكسؼطريؽ  عركة، عف أبيو، بو. ، كبلىما )عبد اهلل، كا 



ُْٖ 

 .: الضحؾ في حياة الصحابة الثالثالمطمب 
يشاركيـ  لقد كاف الصحابة يضحككف ككانت البشاشة تمؤل حياتيـ، ككاف النبي  

اًبرً في ضحكيـ بابتسامتو الجميمة كما في حديث  اًلسي  أىكيٍنتى  سيًئؿى  أنو" : سىميرىةى  ٍبفً  جى  تيجى
ـٍ : قىاؿى  ؟ اهللً  رىسيكؿى  هي  ًمفٍ  يىقيكـي  الى  كىافى  كىًثيرنا، نىعى الَّ مّْي الًَّذم ميصى ٍبحى  ًفيوً  ييصى تَّى الصُّ  تىٍطميعى  حى

، ـى  طىمىعىتٍ  فىًإذىا الشٍَّمسي كىانيكا .قىا ، كى دَّثيكفى ذيكفى  يىتىحى اًىًميَّةً  أىٍمرً  ًفي فىيىٍأخي كيكفى  اٍلجى ـي  فىيىٍضحى يىتىبىسَّ  كى
"(ُ). 

معمر بف أخرج فقد  ليقتدكا بيـ، كقد كاف التابعكف يسألكف عف ضحؾ الصحابة   
ابي رىسيكًؿ سيًئؿى ، أنو "عبد اهلل بف عمرعف  (ّ)بسنده (ِ)-اهلل رحمو–راشد  ىىٍؿ كىافى أىٍصحى
ـي ًمفى اٍلًجبىاؿً  المًَّو  ـٍ أىٍعظى يمىافي ًفي قيميكًبًي ، كىاإلًٍ ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى كيكفى ، كىذا يدؿ عمى أف (ْ)"يىٍضحى

                                                                                                                                                                         

يىاءً  (، باب )الحى (، الحديث ) ًفي كفي كتاب )الًعٍمـً ، كفيو أنيا غطت كجييا بدؿ ضحكت، مف ّٖ/ُ(: َُّالًعٍمـً
 طريؽ محمد بف سبلـ، عف أبي معاكية بف خاـز عف ىشاـ بف عركة عف أبيو، بو.

ٍيًض(،  مىى اٍلغيٍسؿً  )كيجيكًب باب كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )اٍلحى ٍرأىةً  عى كجً  اٍلمى ًنيٍّ  ًبخيري ًمٍنيىا(، الحديث  اٍلمى
، بنحكه، كليس فيو أنيا ضحكت، يحيى بف يحيى، عف أبي معاكية عف ىشاـ، عف أبيو، بو، ُِٓ/ُ(: ُّّ)

 كأبي بكر بف أبي شيبة، كزىير بف حرب، كبلىما عف ككيع.
 كيع كابف عيينة( عف ىشاـ بو.كمف طريؽ محمد بف يحيى بف أبي عمر، عف ابف عيينة، كبلىما )ك 

كمف طريؽ عبد الممؾ بف شعيب بف الميث عف أبيو عف جده، عف عقيؿ بف خالد، عف ابف شياب، عف عركة 
 بف الزبير، بو.

اًئؿأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )( ُ) ٍسفً   تىبىسًُّموً ) بابه (، اٍلفىضى ًتو كىحي : (ِِِّ(، الحديث )ًعٍشرى
 (.ِٓكدراستو ص ) وتخريج، كالحديث سبؽ َُُٖ/ْ
ًحؾً باب ؛ جامع معمر بف راشد الممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ (ِ) اًب  )ضى ٍيرً   الن ًبيٍّ  أىٍصحى (، كىغى  ذىًلؾى
 . ُْٓ/ُُ: (َِٕٔٗ) حديثال
ٍف قىتىادىةى قاؿ معمر بف راشد: ( ّ) : سيًئؿى اٍبفي عيمىرى ]ابف ًدعىامة السدكسي[ عى ...، ]عبد اهلل بف عمر[  ، قىاؿى

 كذكر الحديث.
 األثر: دراسة( ْ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍعمىر بف راًشد األزدمُ ىػ(: سبقت ُْٓاليمف، تكفي سنة ) نزيؿ البصرم، مكالىـ، . معمر: ىك أبك عيركىة، مى

 بو حدث عركة، كما بف كىشاـ كاألعمش (، كخبلصة حالو أنو ثقة، كتيكيمٍّـى في ركايتو عف ثابتٖٔدراستو ص )
 بالبصرة.

قمت: كركايتو ىنا عف قتادة، كحديثو عنو قكم، كمما يؤيد ذلؾ ما نقمو البخارم في تاريخو عف محمد 
إال ككأىنَّوي  سىًمعتي ًمف قىتادة كأنا اٍبف أربع عشرة سىنىة، فما شيء سىًمعتيوي ًفي تمؾ السنيفبف كثير عف معمر: "



ُْٗ 

إيمانيـ كقمكبيـ، قاؿ المبل عمي  ىالضحؾ لـ يكف يشغميـ عما خمقكا مف أجمو، أك يؤثر عم
كيكالقارم: " ـٍ يىٍضحى ـي ًمفى اٍلجً أىٍم: نىعى ـٍ أىٍعظى لىتىوي ًفي قيميكًبًي الى جى اًف كى يمى اؿي أىفَّ عىٍظمىةى اإلًٍ ، كىاٍلحى  ،ؿً ابى فى

مىى قىكىاًعًد اٍْلدىاًب الشٍَّرًعيَّةً  قىاًر كىالثَّبىاًت عى ايىةو ًمفى اٍلكى كىانيكا ، كقاؿ الطيبي: "(ُ)"فىكىانيكا ًفي غى
كفى  زي اكى ، لىًكٍف الى يىتىجى كيكفى ـٍ يىٍضحى ا ييًميتي قيميكبىيي  .(ِ)"ًإلىى مى
نيار يضحؾ ، كفي اليبككف في الميؿ رىبانان يتذلمكف إلى اهلل كقد كاف الصحابة 

 ٍبفً  ًببلىؿً  عف (ْ)بسنده (ّ)في مصنفو  -رحمو اهلل–أخرج ابف أبي شيبة بعض، فقد بعضيـ إلى 
ٍكتيـٍ ": قىاؿ  (ٓ)سىٍعدو  األىٍغرىاضً  بىٍيفى  (ٔ)يىٍشتىدُّكفى  أىٍدرى

ؾي  (ُ) يىٍضحى ـٍ  كى يي ، إلىى بىٍعضي  كىافى  فىًإذىا بىٍعضو
 .(ِ)"ان ريٍىبىان كىانيكا المٍَّيؿي 

                                                                                                                                                                         

"، كالراكم عنو ىك عبد الرزاؽ، كىك صنعاني كليس مف البصرة، كىك مف أثبت الناس في صدرممكتكب ًفي 
)التاريخ الكبير لمبخارم:  فبل إشكاؿ. ،"يكسؼ بف ىشاـ مف حديث معمر في أثبت ىكمعيف: " ابف معمر، قاؿ

 (.ّٖ/ٔ، الجرح كالتعديؿ: ّٖٕ/ٕ
ٍبدي  . عبد الرزاؽ: ىك أىبيكِ ز اؽً  بىٍكر عى ، الًحٍميىًرمُّ  نىاًفعو  بفً  ىىم اـً  بفي  الر  ـٍ ٍنعىاًني، تكفي سنة ) مىٍكالىىي ىػ(، ُُِالص 

(، كخبلصة حالو أنو ثقة، تغير في آخر عمره بعدما عمي كال يضره التغير أك ٖٓسبقت دراستو ص )
 .-كما سبؽ-عنو صحيحة  -راكم المصنؼ–اإلختبلط، ألف ركاية الد بىًرمٍّ 

ـي  األثر:ثانيان: تخريج  ا مى (، الحديث ) أخرجو البييقي في الشعب؛ باب )اإلًٍ ، ِّٕ/ُُ(: َُِٕٔرىاعو
بمفظو، بنفس اإلسناد، كأخرجو أبك نعيـ األصفياني في الحمية، الحديث )بدكف ترقيـ(، بمفظو، مف طريؽ 

 .الطبراني، عف إبراىيـ الدبرم، عف عبد الرزاؽ، عف معمر، عف قتادة عف ابف عمر 
 .إسناده صحيح الحكـ عمى األثر: ثالثان:

 .ٔ/ٗمرقاة المفاتيح:  (ُ)
 .َِّٖ/َُشرح المشكاة:  (ِ)
كىوي  ثيـ   الر ٍميى  تىعىم ـى  )مىفٍ باب مصنؼ ابف أبي شيبة؛ كتاب )األدًب(، ( ّ) يىٍكفيريىىا(، الحديث  ًنٍعمىةن  كىانىتٍ  تىرى
(ِِٖٔٓ) :ُّ/ُْٗ-َِْ. 
د ثىنىا( ْ)  عىف عمرك[، بف الرحمف األىٍكزىاًعيٍّ ]عبد عىفً  ، ميبىارىؾو ]عبد اهلل بف المبارؾ[ اٍبفي  قاؿ ابف أبي شيبة: حى

 .سىٍعدو  ٍبفً  ًببلىؿً 
القاٌص، أحد عمماء  الدمشقي، األشعرل، تميـ بف سعد بف زرعة، ببلؿ أبك يقاؿ ك عمرك، ىك: أبك( ٓ)

بالعراؽ، قارئ جيير الصكت، يؤـ  البصرل الحسف مثؿ بالشاـ القصص، ككاف حسف كاف قاٌصا التابعيف، ك
 فى لو كاف عميو، قكل األمة مف بأحد نسمع لـ شيء عمى العبادة مف سعد بف ببلؿ كاف:  الناس، قاؿ األكزاعى

 بف يزيد بف الرحمف ركعة، ركل عف أبيو كعف جابر كآخريف، كركل عنو األىٍكزاًعٌي، كعبد ألؼ ليمة يـك ك كؿ
ؿ الحديث، كىك ثقة، تكفي في خبلفة ىشاـ بف عبد الممؾ. )انظر ترجمتو في: تيذيب جابر كآخريف، ككاف قمي

 (.ُِٗ، تقريب التيذيب: ُٗ-َٗ/ٓ، سير النببلء: ُِٗ/ْالكماؿ: 
كفى  يىٍعديكفى : أىم (ٔ) يىٍجري  .ٔ/ٗمرقاة المفاتيح:  .كى



َُٓ 

في   أىًبي قىتىادىةى  عف (ْ)بسنده (ّ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم كأخرج 
الصحابة لو كىـ محرمكف، كفيو قاؿ  ؿً كٍ ان، كأى كحشياد حماران طصاالحديث الطكيؿ الذم فيو أنو 

،أبك قتادة: " ـٍ ًإلىى بىٍعضو يي ؾى بىٍعضي حَّ اًبًو تىضى ا أىنىا مىعى أىٍصحى  .(ٓ)..."فىبىٍينىمى
                                                                                                                                                                         

 )انظر: المصدر السابؽ نفسو(. .اٍليىدىؼي  كىك ،بفتحتيف الغىرىًض، جمع (ُ)
 دراسة األثر:( ِ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات.إلسناد: أكالن: دراسة ا
، َْٔ/َُ(: ُُٖٓٓأخرجو النسائي في سننو الكبرل؛ كتاب )اٍلمىكىاًعًظ(، األثر ) ثانيان: تخريج األثر:

ا، كابف أبي شيبة في األدب؛ باب ْٕ(: ُْْالخفي(، األثر ) كالذكر كابف المبارؾ في الزىد؛ باب )العمؿ  )مى
ؿً  يىٍنبىًغي لىدىه(، األثر ) ييعىمٍّمىوي  أىكٍ  يىتىعىم مىوي  أىفٍ  ًلمر جي ، كعبد اهلل بف اإلماـ أحمد في الزىد ألبيو؛ باب ُّٕ(: ٖٖكى

، كابف ِْٔ، كباب زىد عبيد بف عمير، األثر )بدكف ترقيـ(: ِٗٓ)زىد عبد اهلل بف عمر(، األثر )بدكف ترقيـ(: 
قىةً  الناس؛ باب )اٍلميدىارىاةً أبي الدنيا في مداراة  ٍسفً  اٍلكىٍجوً  ًبطىبلى ، كالطبراني في ٖٔ-ٕٔ/ُ(: ْٕاٍلًبٍشر( األثر ) كىحي

 .ِِْ/ٓ، كأبك نيعىيـ في حمية األكلياء حديث: ُّْ(: ْٖفضؿ الرمي كتعميمو؛ األثر )
 سنده صحيح. ثالثان: الحكـ عمى األثر:

زىاءً ( ّ) ٍيًد(،  صحيح البخارم؛ كتاب )جى زىاءً باب الص  ٍيدً  )جى نىٍحًكه...(، الحديث ) الص   .ُُ/ّ: (ُُِٖكى
الىةى، ٍبفي  قاؿ اإلماـ البخارم: ميعىاذي ( ْ) د ثىنىا فىضى  يىٍحيىى ]ابف أبي كثير[، عىفٍ  ًىشىاـه ]ابف أبي عبد اهلل الدستكائي[، حى

ٍبدً  عىفٍ  ـى  أىًبي ]أبك قتادة األنصارم[ اٍنطىمىؽى : قىاؿى  ،أىًبي قىتىادىةى  ٍبفً  الم وً  عى ا ٍيًبيىًة،... كذكر الحديث. عى دى  الحي
 الحديث: دراسة( ٓ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:: دراسة اإلسناد: أكالن 
، يىٍحيىى يحيى: ىك أىبيك ، كىك ثقة كىًثٍيرو  أىًبي بفي  نىٍصرو  . قمت:-كما ذكر الحافظ–كيرسؿ  يدلس لكنو ثبت الط اًئيُّ

أما تدليسو فمنتؼو ألنو مف المرتبة الثانية عند ابف حجر، كأما إرسالو: فيك يرسؿ عف الصحابة، كلـ يرك عمف 
 (ّٔ، طبقات المدلسيف: ٖٓٓ، التقريب: ِٗٗأرسؿ عنيـ. )انظر: جامع التحصيؿ: 

زىاءً  ثانيان: تخريج الحديث: ٍيد(، باب )ًإذىا أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )جى  الميٍحًرميكفى  رىأىل الص 
ٍيدنا ًحكيكا...(، الحديث ) صى "، مف طريؽ سعيد بف الربيع، يضحؾ بعضيـ إلى بعض، بمفظ "ُِ/ّ(: ُِِٖفىضى

 عف عمي بف المبارؾ، عف يحيى بف أبي كثير، عف عبد اهلل بف أبي قتادة.
ٍيًد...(، الحديث ) ًإلىى الميٍحًرـي  ييًشيري  كفي باب )الى  بمعناه، بدكف ذكر ضحكيـ، مف طريؽ ، ُّ/ّ(: ُِْٖالص 

 .عبد اهلل بف أبي قتادةمكسى بف إسماعيؿ، عف أبي عكانة، عف عثماف بف مكىب، عف 
بلىؿى  الميٍحًرـي  ييًعيفي  )الى باب كفي  ٍيد(، الحديث ) قىٍتؿً  ًفي الحى ، بمعناه، بدكف ذكر ضحكيـ، مف ُِ/ّ(: ُِّٖالص 

(، طريؽ عبد اهلل بف محمد الجعفي. كأخرجو  جٍّ اباب مسمـ في صحيحو؛ كتاب )اٍلحى ٍيدً  تىٍحًريـً  )مى (،  الص  ًلٍمميٍحًرـً
، بمعناه، بدكف ذكر ضحكيـ، مف طريؽ ابف أبي عمر كقتيبة بف سعيد، ثبلثتيـ ُٖٓ/ِ(: ُُٔٗالحديث )

 .نافع مكلى أبي قتادةعف ابف عيينة، عف صالح بف كيساف، عف 
، بمعناه، بدكف ذكر ضحكيـ، مف طريؽ يحيى بف يحيى كقتيبة، كبلىما عف ّٖٓ/ِ: مكرر( ُُٔٗكالحديث )

 .نافع مكلى أبي قتادةمالؾ، عف أبي النضر، عف 



ُُٓ 

ـٍ ًمٍنوي قاؿ النككم: " ٍنًعًي مىٍيًو ًلمى ـٍ عى ٍيًد كىالى قيٍدرىةى لىيي كًض الصَّ بنا ًمٍف عيري ًحكيكا تىعىجُّ نَّمىا ضى اً  كى
ـي كىالمَّوي   .(ُ)"أىٍعمى

 منيا: كقد كردت في اآلثار الصحيحة بعضان مف صكر ضحؾ الصحابة  
 فضحؾ سيدنا عمر بف الخطاب أمير المؤمني : 

اًتـو  عف (ّ)بسنده (ِ)مسندهفي  -رحمو اهلل– أحمدأخرج اإلماـ  أىتىٍيتي ، قاؿ: " عىًدمٍّ ٍبًف حى
طَّاًب  ييٍعًرضي  عيمىرى ٍبفى اٍلخى ًؿ ًمٍف طىيّْئو ًفي أىٍلفىٍيًف كى عىؿى يىٍفًرضي ًلمرَّجي ًفي أينىاسو ًمٍف قىٍكًمي فىجى

ٍجًيًو فىأىٍعرىضى عىنّْي ،فىاٍستىٍقبىٍمتيوي فىأىٍعرىضى عىنّْي :قىاؿى  .عىنّْي يىا  :فىقيٍمتي  :قىاؿى  ،ثيَـّ أىتىٍيتيوي ًمٍف ًحيىاًؿ كى
تَّى اٍستىٍمقىى ًلقىفىاهي ثيَـّ قىاؿى  :قىاؿى  ؟أىتىٍعًرفيًني !أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى  ًحؾى حى ىٍعًرفيؾى  :فىضى ـٍ كىالمًَّو ًإنّْي ألى  ،نىعى
كا كا ،آمىٍنتى ًإٍذ كىفىري كا، كىأىٍقبىٍمتى ًإٍذ أىٍدبىري فىٍيتى ًإٍذ غىدىري كى ٍجوى رىسيكًؿ المًَّو  ،كى ٍت كى دىقىةو بىيَّضى ؿى صى فَّ أىكَّ كىاً 

جي   كي دىقىةي طىيّْئو ًجٍئتى ًبيىا ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو كى اًبًو صى ذى يىٍعتىًذري ثيَـّ قىاؿى  ،كهى أىٍصحى ًإنَّمىا  :ثيَـّ أىخى
قيكؽً  ـٍ ًمٍف اٍلحي ا يىنيكبييي ـٍ ًلمى ـٍ سىادىةي عىشىاًئرًًى فىٍت ًبًيـ اٍلفىاقىةي كىىي  .(ْ)"فىرىٍضتي ًلقىٍكـو أىٍجحى

                                                                                                                                                                         

"، مف طريؽ صالح بف مسمار، عف معاذ يضحؾ بعضيـ إلى بعض، بمفظ "ّٖٓ/ِ: مكرر( ُُٔٗكالحديث )
. كبلىما )عبد اهلل بف أبي اهلل بف أبي قتادةعبد بف ىشاـ، عف ىشاـ الدستكائي، عف يحيى بف أبي كثير، عف 

 .قتادة، ك نافع مكلى أبي قتادة( عف أبي قتادة 
 .ُُُ/ٖشرح صحيح مسمـ: ( ُ)
 .َْٓ-َْْ/ُ: (ُّٔالحديث ) -مسند أحمد( ِ)
د ثىنىا بىٍكري ٍبفي ًعيسىىقاؿ اإلماـ أحمد: ( ّ) د ثىنىا أىبيك عىكىانىةى  ،حى اح بف عبد اهلل[، حى ًف اٍلميًغيرىةً ]الكىض   ًمٍقسىـ]ابف  عى

بٌٍّي[، ًف الش ٍعًبيٍّ  الض  اًمر] عى اًتـو  [،شىرىاًحٍيؿ بف عى ط اًب  ٍبفى  عيمىرى  أىتىٍيتي  :قىاؿى ،  عىٍف عىًدمٍّ ٍبًف حى ...،  اٍلخى
 كذكر الحديث.

 دراسة الحديث: (ْ)
 كرجالو ثقات إال أف فيو:إسناده متصؿ أكالن: دراسة اإلسناد: 

بٍّيُّ  ًمٍقسىـو  بفي  ميًغٍيرىةي ، ًىشىاـ أىبيكالمغيرة: ىك  ،، الض  ىػ(، كىك ثقة، لكف ذكر ُّٔ، تكفي سنة )األىٍعمىى الكيٍكًفيُّ
كذكره في المرتبة الثالثة مف "، إبراىيـ عف سيما كال يدلس كاف أنو إال ،متقف ثقةالحافظ لو عمة التدليس فقاؿ: "

 : "كصفو النسائي بالتدليس".كقاؿ مراتب المدلسيف
ألف المغيرة بف مقسـ لـ ييذكر بتدليس  -كما قاؿ مصنفا تحرير التقريب–قمت: كقكؿ الحافظ فيو نظر  

عف غير إبراىيـ بف يزيد النخعي، كما أنو بالرغـ مف أف اإلماـ أحمد ذكر أنو يدلس عف إبراىيـ إال أف أبا داكد 
احب كىافى " أحمد: فىقىاؿرد ىذا القكؿ،  اًفظنا ذكيا الٌسنة صى ًديثو كىعىامة حى ام ة ،مىٍدخيكؿ ًإٍبرىاًىيـ عىف حى  عىف ركل مىا عى

ا ًإٍبرىاًىيـ م اد مف سىمعو ًإن مى مف حى ًليد بف يًزيد كى ارث اٍلكى ًديث يضعؼ كجعؿ "غىيره كىعىف عيبىٍيدىة كىعىف العكمي كاٍلحى  حى
 حدثنا: قاؿ ما إال عنو نكتب ال ككنا يدلس، المغيرة كاف": فضيؿ بف، كقاؿ محمد كىحده ًإٍبرىاًىيـ عىف اٍلميغيرىة
"، قاؿ ابف حديثان  كثمانيف مئة إبراىيـ مف مغيرة سمع ،يدلس ال كمغيرة"، كىذا القكؿ رده أبك داكد، فقاؿ: "إبراىيـ



ُِٓ 

 فمير المؤمنيضحؾ سيدنا عثماف بف عفاف أ : 
ا ًبمىاءو " أنو  بًف عىف افى  عيٍثمىافى  اإلماـ أحمد في المسند عف وففي الحديث الذم أخرج دىعى

ظىيٍ  مىسىحى ًبرىٍأًسًو كى ثنا كى ثنا ثىالى ٍيًو ثىالى ًذرىاعى ثنا كى ٍجيىوي ثىالى مىٍضمىضى كىاٍستىٍنشىؽى ثيَـّ غىسىؿى كى أى كى ضَّ ًر فىتىكى
                                                                                                                                                                         

 ممف أخبرىـ كقؼ فإذا إبراىيـ عف يرسؿ كاف أنو العجمي حكاه ما أراد ككأنوحجر معقبان عمى قكؿ أبي داكد: "
"، كذكر ابف المديني أف مغيرة أعمـ الناس بحديث إبراىيـ، ما سمعو كما لـ يسمعو، كىذا مما يؤيد كبلـ سمعو

أبي داكد، قاؿ ابف المديني: "ال أعمـ أحدان يركم في المسند عف إبراىيـ ما ركل األعمش، كمغيرة كاف أعمـ 
بإبراىيـ، ما سمع منو كما لـ يسمع، لـ يكف أحد أعمـ بو منو، حمؿ عنو كعف أصحابو"، كذكر العجمي الناس 

ذا إبراىيـ، عف الحديث يرسؿ كاف أنو إال الحديث، فقيو ثقة مغيرةأنو كاف يرسؿ عف إبراىيـ فقاؿ: "  كقؼ كا 
غير التدليس، كأما قكؿ أبي  "، كاإلرساؿفقياء أصحاب إبراىيـ، ككاف أعمى مف ككاف سمعو، ممف أخبرىـ
يحمؿ عمى أف المغيرة قد يركم عف إبراىيـ " فمف عشريف رجبلن  أدخؿ مغيرة بينو كبيف إبراىيـ قريبان داكد: "
 .مف عشريف ركاية قريبان  بكاسطةو 

: أنو ثقة، ذكر بأنو يدلس عف إبراىيـ النخعي، كرد أبك داكد ىذا القكؿ، كذكر ابف المديني الخالصة
ـ الناس بحديث إبراىيـ ما سمعو منو كما لـ يسمع، كأنا أميؿ إلى قكؿ أبي داكد، سيما أف الشيخاف قد أنو أعم

أخرجا مف ركايتو عف إبراىيـ مف غير تصريح بالسماع فدؿ ذلؾ عمى قبكليما لركايتو مف غير تصريح، كما أف 
ح سند حديث فيو مغيرة عف إب راىيـ، كلـ يصرٍّح بالسماع، كىذا ابف حجر نفسو في المطالب العالية قد صح 

 ، كمع ذلؾ فركاية المغيرة ىنا عف عامر الشعبي، كليس عف إبراىيـ النخعي.-كاهلل أعمـ–يقكم ما اخترتو 
، المعرفة َِٖ-َِٕ/ُ: -ركاية عبد اهلل-مصادر الترجمة: )العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد

، تيذيب الكماؿ: ِْٗ/ِ، الثقات لمعجمي: ُّْك  ُّّ/ُ، سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: ُٓ-ُْ/ّكالتاريخ: 
 (.ْٔ، طبقات المدلسيف: ّٗٗ/ِٖ

ةً (، باب )المىغىاًزم؛ كتاب )ثانيان: تخريج الحديث: أخرجو البخارم في صحيحو ٍفدً  ًقص  ًديثي  طىيٍّئو  كى  كىحى
اًتـو  ٍبفً  عىًدمٍّ  طريؽ مكسى بف ، مختصران بدكف ذكر ضحؾ عمر، مف ُْٕ/ٓ(: ّْْٗ(، الحديث: )حى

 .إسماعيؿ، عف أبي عكانة، عف عبد الممؾ بف عمير، عف عمرك بف حريث، عف عدم بف حاتـ 
اًئؿً  ًمفٍ (، باب )المىغىاًزم؛ كتاب )أخرج مسمـ في صحيحو جزءان منوك ، فىضى ، ًغفىارى ـى طىيٍّئو  ،...كىأىٍسمى (، الحديث: كى
 .إسحاؽأحمد بف ، مف طريؽ زىير بف حرب، عف ُٕٓٗ/ْ(: ِِّٓ)

ؿً (، باب )األىكىاًئؿً كتاب )كابف أبي شيبة في مصنفو؛  ا أىك  مىفٍ  فيًعؿى  مى ، َٔٓ/ُٗ(: َّْٕٓ(، الحديث )فىعىمىو كى
 .محمد بف الحسف بف الزبيربنحكه مختصران، مف طريؽ 
دىقىةً  نىٍقؿً (، باب )الصدقات قسـ؛ كتاب )كالبييقي في سننو الكبرل ٍكلى  يىكيفٍ  لىـٍ  ًإذىا الص  (، الحديث يىٍستىًحقُّيىا مىفٍ  يىاحى

، بنحكه كفيو اختصار، مف طريؽ عمي بف أحمد الحمامي، عف أحمد بف سمماف النجاد، عف َُ/ٕ(: ُُِّٓ)
جعفر بف محمد، عف عفاف بف مسمـ. ثبلثتيـ )أحمد بف إسحاؽ، كمحمد بف الحسف، كعفاف بف مسمـ( عف أبي 

 .عكانة الكضاح بف عبد اهلل، عف المغيرة بف مقسـ، عف عامر الشعبي، عف عدم بف حاتـ 
ح إسنثالثان: الحكـ عمى الحديث:   -أحمد شاكر )المسنداده الشيخ الحديث سنده صحيح، كقد صح 

 (.َْٓ/ُ(، كصح حو شعيب األرنؤكط في تحقيقو لمسند أحمد )المسند: ِٗٗ/ُتحقيؽ شاكر: 
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ًحٍكتى يىا  َـّ ضى كىًني فىقىاليكا ًم اًبًو أىالى تىٍسأىليكًني عىمَّا أىٍضحى ًحؾى فىقىاؿى أًلىٍصحى ٍيًو ثيَـّ ضى أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى قىدىمى
ًحؾى فىقىاؿى  قىاؿى رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  ٍأتي ثيَـّ ضى ضَّ ا تىكى أى كىمى ضَّ ا ًبمىاءو قىًريبنا ًمٍف ىىًذًه اٍلبيٍقعىًة فىتىكى دىعى

كىؾى يىا رىسيكؿى المًَّو فىقىاؿى ًإفَّ اٍلعىٍبدى  ا أىٍضحى كىًني فىقىاليكا مى ا أىٍضحى ضيكءو فىغىسىؿى  أىالى تىٍسأىليكًني مى ا ًبكى ًإذىا دىعى
ٍف مىسىحى بً  اً  ٍيًو كىافى كىذىًلؾى كى ٍجًيًو فىًإذىا غىسىؿى ًذرىاعى ابىيىا ًبكى ًطيئىةو أىصى ٍنوي كيؿَّ خى طَّ المَّوي عى ٍجيىوي حى رىٍأًسًو كى

ٍيًو كىافى كىذىًلؾى  ذىا طىيَّرى قىدىمى اً   .(ُ)"كىافى كىذىًلؾى كى
حينما ضحؾ بعدما  ف عفاف اقتداءن برسكؿ اهلل فقد كاف ضحؾ سيدنا عثماف ب 

 فرحان بمغفرة اهلل لخطايا أعضاء العبد المسمـ عندما يتكضأ. تكضأ كقد كاف ضحكو 

  ضحؾ سيدنا عبد الرحمف بف عكؼ: 
 ييعىاًتبي  كىىيكى  عيمىرى  رىأىٍيتي ": ، قاؿأىنىسو عف  (ّ)بسنده (ِ)-رحمو اهلل–معمر بف راشد أخرج 

ٍبدى  ًريرو  ًمفٍ  قىًميصو  ًفي عىٍكؼو  ٍبفى  الرٍَّحمىفً  عى مىعىوي  ًثيىاًبًو، تىٍحتى  حى ، كى بىٍيري مىٍيوً  الزُّ ا كىعى  ًمفٍ  قىًميصه  أىٍيضن
، ًريرو عىؿى : قىاؿى  ىىذىا، عىٍنؾى  أىٍلؽً : فىقىاؿى  حى ٍبدي  فىجى ، الرٍَّحمىفً  عى ؾي يىقيكؿي  يىٍضحى  ًمٍثمىوي، لىًبٍستى  أىطىٍعتىنىا لىكٍ : كى

ا ًرقىاعو  أىٍربىعى  كىًتفىٍيوً  بىٍيفى  فىرىأىٍيتي  عيمىرى  قىًميصً  ًإلىى فىنىظىٍرتي : قىاؿى  يىا ييٍشًبوي  مى ا بىٍعضي  .(ْ)"بىٍعضن

                                                            

 ،(ُُْ، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستو ص )ْْٕ/ُ(: ُْٓالحديث ) -أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده (ُ)
 .كىك حديثه صحيح اإلسناد

ًريًر، )بىابي باب ؛ جامع معمر بف راشد الممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ (ِ) ًة(، الذ ىىًب  كىآًنيىةً  كىالدٍّيبىاًج، اٍلحى  كىاٍلًفض 
 . ٗٔ/ُُ: (ُّْٗٗ) حديثال
، قاؿ معمر بف راشد: عىفٍ ( ّ)  .أىنىسو  عىفً  ثىاًبتو
 األثر: دراسة( ْ)

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:أكالن: دراسة اإلسناد: 
ٍعمىر بف راًشد األزدمُ ىػ(: سبقت ُْٓاليمف، تكفي سنة ) نزيؿ البصرم، مكالىـ، . معمر: ىك أبك عيركىة، مى

 بو حدث عركة، كما بف كىشاـ (، كخبلصة حالو أنو ثقة، كتيكيمٍّـى في ركايتو عف ثابت كاألعمشٖٔدراستو ص )
فيو بالبصرة، كتعقب مصنفا التحرير قكؿى ابف حجر أف في ركايتو عف ثابت كاألعمش كىشاـ... شيئان فقاال: "

نظر، فإف ىذه أقكاؿ أفراد، فاألكؿ انفرد بو ابف معيف، كقد قاؿ أحمد في حديثو عف ثابت: ما أحسف حديثو، 
 كما التفضيؿ، نكع مف فيذا سممة، بف حماد ثابت مثؿ في أحد ، ليس إلي أحب سممة بف حماد: قاؿ ثـ

 ".مالؾ عدا فيما الزىرم أصحاب جميع عمى ىك فيضؿ
، كالراكم -كما قاؿ أحمد-قمت: كركايتو ىنا عف ثابت، كىك مف أثبت الناس فيو، كحديثو عنو حسف 

 ىكمعيف: " ابف عنو ىك عبد الرزاؽ، كىك صنعاني كليس مف البصرة، كىك مف أثبت الناس في معمر، قاؿ
 (.ّٖ/ٔ)الجرح كالتعديؿ:  فبل إشكاؿ." يكسؼ بف ىشاـ مف حديث معمر في أثبت
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  ضحؾ سيدنا أبي الدرداء: 
ٍمقىمىةى قىاؿى عف  (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ مسمـ   لىًقيتي أىبىا الدٍَّردىاءً  :عى

 :قىاؿى . ًمٍف أىٍىًؿ اٍلكيكفىةً  :قيٍمتي  ؟ًمٍف أىيًّْيـٍ  :ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًعرىاًؽ. قىاؿى  :قيٍمتي  ؟ًممٍَّف أىٍنتى  ي:فىقىاؿى لً  
ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو  مىى ًقرىاءىًة عى . قىاؿى  :قىاؿى  ؟ ىىٍؿ تىٍقرىأي عى ـٍ فىاٍقرىٍأ )كىالمٍَّيًؿ ًإذىا يىٍغشىى(  :قيٍمتي نىعى

مَّى كىالذَّكىًر كىافىقىرىأٍ  :قىاؿى  ًحؾى ثيَـّ قىاؿى  :(. قىاؿى أليٍنثىىتي )كىالمٍَّيًؿ ًإذىا يىٍغشىى كىالنَّيىاًر ًإذىا تىجى ىىكىذىا  :فىضى
ؤيىىا سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو   .(ّ)"يىٍقرى

                                                                                                                                                                         

ٍبدي  . عبد الرزاؽ: ىك أىبيكِ ز اؽً  بىٍكر عى ، الًحٍميىًرمُّ  نىاًفعو  بفً  ىىم اـً  بفي  الر  ـٍ ٍنعىاًني، تكفي سنة ) مىٍكالىىي ىػ(، ُُِالص 
(، كخبلصة حالو أنو ثقة، تغير في آخر عمره بعدما عمي كال يضره التغير أك ٖٓسبقت دراستو ص )

 عنو صحيحة كما سبؽ. -راكم المصنؼ–اإلختبلط، ألف ركاية الد بىًرمٍّ 
ظو، مف طريؽ أبي ، بمفَِٗ/ُ(: َْٕٓأخرجو البييقي في الشعب؛ الحديث ) ثانيان: تخريج األثر:

بف إبراىيـ، عف عبد الرزاؽ الصنعاني، عف معمر بف بي عبد اهلل الصنعاني، عف إسحاؽ عبد اهلل الحاكـ، عف أ
 راشد، عف ثابت، بو.

" إسناده رجالو ثقاتب مختار الندكم: "عى كقاؿ محقؽ الشُّ  ،إسناده صحيح ثالثان: الحكـ عمى األثر:
 (َِٗ/ُ)شعب اإليماف: 

بلىةً مسمـ؛ كتاب )صحيح ( ُ) ا)باب (، اٍلميسىاًفًريف صى  .ٔٔٓ/ُ: (ِْٖ(، الحديث )ًباٍلًقرىاءىاًت  يىتىعىم ؽي  مى
دى ٍبًف أىًبى ًىٍندو عىًف قاؿ اإلماـ مسمـ: ( ِ) اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىيـى عىٍف دىاكي د ثىنىا ًإٍسمى ٍجرو الس ٍعًدلُّ حى ًمىُّ ٍبفي حي د ثىنىا عى حى

ٍمقىمىةى  عىفٍ  مر بف شراحيؿ[]عا الش ٍعًبىٍّ  ]عكيمر، كقيؿ: عامر بف مالؾ[  الد ٍردىاءً  أىبىا لىًقيتي : قىاؿى  ]ابف قيس[ عى
 ....، كذكر الحديث

 دراسة الحديث:( ّ)
 :إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيوأكالن: دراسة اإلسناد: 

م دو  أىبيكداكد بف أبي ىند: ىك  دي  ،ميحى رىاسىاًنيُّ  عيذىاًفرو  بفً  ًدٍينىارً  ًىٍندو  أىًبي بفي  دىاكي ، القيشىٍيًرٌم، كىك ثقة، لكف قاؿ ابف الخي
–قكلو )كاف ييـ بأخرة( ليس بجيد، أخذه "، كقاؿ مصنفا تحرير التقريب: "ةو رى خى أى بً  ـي يى كاف يى  فه تقً مي  ةه قى ثً حجر: "

البصرة إال أنو خكلؼ في غير  مف أبي داكد الذم انفرد بو...، كقاؿ أبك داكد كحده: )رجؿ -حسب فيمو
حديث(، كىذا الكالـ الذم ساقو أبك داكد ال ينبغي أف يذكر، ألف ما مف أحدو مف الثقات المتقنيف إال خكلؼ 

اًديث لـ يٍسمعيىا ًمٍنوي في بعض األحاديث، قاؿ ابف حباف: ) ٍمسىة أىحى قد ركل عىف أنس خى د مف ًخيىار  ،كى كىافى دىاكي كى
كىايىات ًإالَّ ًإنَّو كىافى ييـ ًإذا حدث مف حفظو أىؿ اٍلبىٍصرىة مف طىأ  ،المتقنيف ًفي الرّْ ٍنسىاف الٌتٍرؾ باٍلخى كىالى يٍستىحؽ اإلًٍ

تَّى يفحش ذىًلؾ ًمٍنوي أًلىف ىىذىا ًممَّا لىك كينَّا سمكناه  ،الى يىٍنفىٌؾ ًمٍنوي اٍلبشر اٍليىًسير يخطىء كىالكىـ اٍلقىًميؿ ييـ حى كى
طىأ المسمؾ لمزمنا كىاب ًفي ىىذىا ترؾ  ،ترؾ جمىاعىة مف الثّْقىات اأٍلىًئمَّة ألىنيـ لـ يىكيكنيكا معصكميف مف اٍلخى بؿ الصَّ

ا الى يىٍنفىٌؾ ًمٍنوي اٍلبشر ، ٗ/ِ...". )سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: (مف فحش ذىًلؾ ًمٍنوي كاالحتجاج ًبمف كىافى ًمٍنوي مى
 (.ّٖٕ، تحرير التقريب: ُّٗتيذيب: ، تقريب الِٕٗ-ِٖٕ/ٔثقات ابف حباف: 

 ".كاف ييـ بأخرةقمت: ىك ثقة، كال يضره قكؿ الحافظ: "
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  اًزبو  البىرىاءو ضحؾ سيدنا  : بف عى
اؽى  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل– البخارماإلماـ  أخرج رحمو -السبيعي أىًبي ًإٍسحى

:  بف عىاًزبو  سىًمٍعتي البىرىاءى  :اؿق -اهلل ٍمرىاءى ًمفى النًَّبيّْ يىقيكؿي مَّةو حى دنا أىٍحسىفى ًفي حي مىا رىأىٍيتي أىحى
اؽى:  " ًحؾى قىاؿى أىبيك ًإٍسحى دَّثى ًبًو قىطُّ ًإالَّ ضى ٍيرى مىرَّةو، مىا حى دّْثيوي غى  .(ّ)"سىًمٍعتيوي ييحى

                                                                                                                                                                         

نىاًقًب أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب ) ثانيان: تخريج الحديث: نىاًقًب (، باب )المى ذىٍيفىة عىم ارو  مى  كىحي
، مف طريؽ مالؾ بف إسماعيؿ، عف إسرائيؿ بف يكنس، عف المغيرة بف ِٓ/ٓ(: ِّْٕ(، الحديث )

، مف طريؽ ِٓ/ٓ(: ّّْٕ. كالحديث )مقسـ، عف إبراىيـ بف يزيد، عف عمقمة بف قيس، عف أبي الدرداء 
 سميماف بف حرب، عف شعبة بف الحجاج، عف المغيرة بف مقسـ، عف إبراىيـ بف يزيد، بو. كبلىما بمعناه، مطكالن 

الميؿ: ] ڇڱڱ ڱ ڱڇ(، باب القيٍرآفً  تىٍفًسيرً بزيادة، كفيو قصة، بدكف ذكر ضحؾ أبي الدرداء. كفي كتاب )
بف  إبراىيـ عف األعمش، عف ،الثكرم سفياف عف عقبة، بف قبيصة، مف طريؽ َُٕ/ٔ(: ّْْٗ، الحديث )[ِ

 عف األعمش، عف ،أبيو عف ،بف غياث حفص بف عمر، مف طريؽ َُٕ/ٔ(: ْْْٗيزيد، بو. كالحديث )
 أيٍلًقيى  مىفٍ (، باب )ااًلٍسًتٍئذىافً بف يزيد بو، كبلىما بمعنى قريب بدكف ذكر ضحؾ أبي الدرداء. كفي كتاب ) إبراىيـ

 عف ،بف ىاركف يزيد عف جعفر، بف يحيى ، بنحكه كفيو زيادة، مف طريؽِٔ/ٖ(: ِٖٕٔ(، الحديث )ًكسىادىة لىوي 
 بف يزيد، بو. إبراىيـ عف ،بف مقسـ مغيرةال عف شعبة،

بلىةً كأخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب ) ، ٓٔٓ/ُ(: ِْٖ(، الحديث )ًباٍلًقرىاءىاًت  يىتىعىم ؽي  مىا)باب (، اٍلميسىاًفًريف صى
 كبلىما عف ،بف العبلء كريب يكأب شيبة، أبي بف بكر يأببنحكه، بدكف ذكر ضحؾ أبي الدرداء، مف طريؽ 

، بمثمو، ٔٔٓ/ُمكرر(:  ِْٖبف يزيد، بو. كالحديث ) إبراىيـ عف األعمش،سميماف  عف ،بف خاـز معاكية يأب
 عف ،الشعبي عامر عف ،بف أبي ىند داكد حدثنا األعمى، عبدبف  األعمى عبد عف المثنى، بف محمدمف طريؽ 

 .بف كقاص، عف أبي الدرداء  عمقمة
ٍعًد(، الباب صحيح البخارم؛ كتاب )المٍّبىاًس(، ( ُ)  .ُُٔ/ٕ: (َُٗٓحديث ))الجى
د ثىنىا ًإٍسرىاًئيؿي قاؿ اإلماـ البخارم: ( ِ) ، حى اًعيؿى اًلؾي ٍبفي ًإٍسمى د ثىنىا مى اؽى ]ابف يكنس[ حى ٍف أىًبي ًإٍسحى ]عمرك بف عبد  ، عى

 .]ابف عازب[  سىًمٍعتي البىرىاءى  اهلل[،
 دراسة الحديث:( ّ)

 أف فيو:: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال 
أبك إسحاؽ: ىك عمرك بف عبد اهلل الس ًبٍيًعٌي، اليىٍمدىاًنٌي، كىك ثقة كلكف اختمط بأخرة كما ذكر الحافظ في 

: السًَّبيعيُّ  إسحاؽى  أىبيك"، كقاؿ ابف الصبلح: "اختمط قد كاف: العمـ أىؿ بعض قاؿ": الفسكم التقريب، قاؿ يعقكب
ان، اختمىطى  ا بىٍعدى  ًمٍنوي  عييىٍينىةى  بفً  سفيافى  سىمىاعى  ًإف كييقاؿي  أىٍيضى "، كلكف الذىبي أنكر نسبة االختبلط ألبي اختمطى  مى

 منو سمع كقد يختمط، كلـ كنسى شاخ مف أئمة التابعيف بالككفة كأثباتيـ إال أنوإسحاؽ السبيعي فقاؿ: "
 "، قمت: لـ يختمط، بؿ تغير حفظو بعدما كىبير.قميالن  تغير كقد عيينة ابف سفياف



ُٓٔ 

  ضحؾ سيدنا زيد بف ثابت: 
 -رحمو اهلل–بف كىٍيسىافى  طىاكيسً  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل– مسمـأخرج اإلماـ 

 : ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو ،  كيٍنتي مىعى اٍبًف عىبَّاسو "قىاؿى ، قىٍبؿى  ًإٍذ قىاؿى زى اًئضي : تيٍفًتي أىٍف تىٍصديرى اٍلحى
ٍيًدىىا أىٍف يىكي  اًريَّةى، ىىٍؿ أىمىرىىىا ًباٍلبىٍيتً كفى آًخري عى نىةى اأٍلىٍنصى ٍؿ فيالى ، فىسى : ًإمَّا الى ، فىقىاؿى لىوي اٍبفي عىبَّاسو

ا أىرىاؾى ًبذىًلؾى رىسيكؿي اهلًل  : مى ؾي كىىيكى يىقيكؿي ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو ًإلىى اٍبًف عىبَّاسو يىٍضحى عى زى : فىرىجى ؟ قىاؿى
دىٍقتى   .(ّ) "ًإالَّ قىٍد صى

                                                                                                                                                                         

"، لكف لـ يذكر بالتدليس مشيكركفيو عمة أخرل كىي التدليس، فقد جعمو الحافظ في المرتبة الثالثة، كقاؿ: "
، ميزاف ّٗذلؾ الحافظ في التقريب، كقد صر ح بالسماع مف البراء، فبل يضره. )انظر: المختمطيف لمعبلئي: 

 (.ِْ ، طبقات المدلسيف:ّٗٗ، تقريب التيذيب: ِّٔ/ٓاإلعتداؿ لمذىبي: 
اانفرد البخارم عف مسمـ بذكر ضحؾ البراء، كأما قكلو: "ثانيان: تخريج الحديث:  دنا رىأىٍيتي  مى  أىٍحسىفى  أىحى

مَّةو  ًفي ٍمرىاءى  حي نىاًقًب(، باب )ًصفىةً النًَّبيّْ  ًمفى  حى الن ًبٌي  "، فأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب )المى
مطكالن، مف طريؽ حفص بف عمر. كفي كتاب)المٍّبىاًس(، باب  ، بنحكهُٖٖ/ْ(: ُّٓٓ(، الحديث )

، بنحكه، كفيو زيادة، مف طريؽ ىشاـ بف عبد الممؾ. كأخرجو مسمـ ُّٓ/ٕ(: ْٖٖٓاألىٍحمىًر(، الحديث ) )الث ٍكًب 
اًئًؿ(، باب )ًفي (: ِّّٕكىٍجينا(، الحديث ) الن اسً  أىٍحسىفى  كىافى  كىأىن وي   الن ًبيٍّ  ًصفىةً  في صحيحو؛ كتاب )اٍلفىضى

، بنحكه مطكالن، مف طريؽ محمد بف المثنى، كمحمد بف بشار، كبلىما عف محمد بف جعفر. ثبلثتيـ ُُٖٖ/ْ
. كمف طريؽ عمرك الناقد، كأبي كريب، كبلىما عف ككيع، عف شعبة)حفص، كىشاـ، كمحمد بف جعفر( عف 

 .ؽ السبيعي، عف البراء بف عازب سفياف الثكرم. كبلىما )الثكرم، كشعبة(، عف أبي إسحا
(ُ ) ،) جٍّ دىاعً  طىكىاؼً  )كيجيكًب  بابه صحيح مسمـ؛ كتاب )اٍلحى سيقيكًطوً  اٍلكى اًئًض(، الحديث ) عىفً  كى : (ُِّٖاٍلحى
ِ/ّٗٔ. 
ٍيجو قاؿ اإلماـ مسمـ: ( ِ) رى ًف اٍبًف جي ، عى د ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، حى اًتـو م دي ٍبفي حى د ثىًني ميحى ]عبد الممؾ بف عبد  حى

، عىٍف طىاكيسو العزيز[ سىفي ٍبفي ميٍسًمـو ًني اٍلحى ب اسو ]بف كيساف[ ، أىٍخبىرى : كيٍنتي مىعى اٍبًف عى ]عبد اهلل بف عباس[  قىاؿى
 ...، كذكر الحديث.

 الحديث: دراسة( ّ)
 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:

 عبد العزيز بف جريج: كىك ثقة لكنو يدس كيرسؿ كما قاؿ ابف حجر.. عبد الممؾ بف ُ
قمت: أما تدليسو: فقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة، لكف ال يضره ألنو صر ح باإلخبار، كأما 
إرسالو: فمـ يرسؿ ىنا عف أحد مف الصحابة، بؿ ركل عف شيخو أبي الزبير محمد بف مسمـ المكي. )انظر: 

 (.ُْ، طبقات المدلسيف: ّْْيب: تقريب التيذ
ٍبًد اهلًل . محمد بف حاتـ: ىك ِ م د أىبيك عى ٍيميٍكفميحى اًتـً بًف مى ،بفي حى ، تكفي سنة ) ، البىٍغدىاًدمُّ ىػ(، كثقو ِّٓالس ًمٍيفي

"، ؽصدك"، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ ابف قانع: "ثقة تيكيمّْـ فيوابف عدم، كالدارقطني، كقاؿ الذىبي: "
 صالح بف عبداف "، كقاؿصدكؽ ربما كىـ، ككاف فاضالن "، كقاؿ ابف حجر: "صالحكفي مكضع آخر: "
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عندما تأكد مف صحة فتكاه، كفيو  لعبد اهلل بف عباس  فقد ضحؾ زيد بف ثابت 
 دليؿه عمى عظيـ أخبلقيـ، كرحمتيـ ببعضيـ البعض.

  ضحؾ سيدنا سيؿ بف سعد: 
أىفَّ ، " (ّ)سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ البخارم 

اءى ًإلى  ، جى اذىا؟ ، يوً رىجيالن : مى : فىيىقيكؿي ًميِّا ًعٍندى الًمٍنبىًر، قىاؿى ًدينىًة، يىٍدعيك عى ، أًلىًميًر المى : ىىذىا فيالىفه فىقىاؿى
: يىقيكؿي لىوي: أىبيك تيرىابو  : كىالمًَّو مىا سىمَّاهي ًإالَّ النًَّبيُّ  ،قىاؿى ، قىاؿى ًحؾى بَّ  فىضى مىا كىافى لىوي اٍسـه أىحى كى

ًديثى سىٍيالن  مىى (ْ)ًإلىٍيًو ًمٍنوي، فىاٍستىٍطعىٍمتي الحى ًميّّ عى ؿى عى : دىخى : يىا أىبىا عىبَّاسو كىٍيؼى ذىًلؾى قىاؿى قيٍمتي ، كى
عى ًفي المىٍسًجًد، فىقىاؿى النًَّبيُّ  رىجى فىاٍضطىجى الىٍت: ًفي المىٍسًجًد، قى  ؟أىٍيفى اٍبفي عىمّْؾً " :فىاًطمىةى ثيَـّ خى

دى ًردى  جى رىجى ًإلىٍيًو فىكى عىؿى يى اءىهي قىٍد سىقىطى عىٍف ظىٍيرًهً فىخى مىصى التُّرىابي ًإلىى ظىٍيرًًه، فىجى خى ٍف ، كى ٍمسىحي التُّرىابى عى
: اٍجًمٍس يىا أىبىا تيرىابو مىرَّتىٍيفً ظىٍيرًهً   .(ٓ)"" فىيىقيكؿي

                                                                                                                                                                         

 حاتـ بف كلمحمد خدكيو أبي البف القطاف سعيد بف يحيى جعؿ: يقكؿ حنبؿ بف أحمد سمعت: األنطاكى
 معيف فكذبو."، كأفرط ابف ليس بشيء"، كقاؿ عمرك بف عمي الفبلس: "حديثان  ثالثيف يكـ كؿ السميف

 قمت: ىك صدكؽ حسف الحديث، كىك مف شيكخ مسمـ، كقد احتج بو في الصحيح.
، تاريخ ُْٕ/ِ، المغني البف عدم: ّٗ/ُركاية ابف محرز:  -مصادر الترجمة: )تاريخ ابف معيف

 (.ّْْ، تقريب التيذيب: ِِ/ِٓ، تيذيب الكماؿ: ُٕ/ّبغداد: 
 ـ عف البخارم.انفرد بإخراجو مسم ثانيان: تخريج الحديث:

نىاًقًب صحيح البخارم؛ كتاب )( ُ) نىاًقًب )باب (، المى ًميٍّ  مى ًشيٍّ  طىاًلبو  أىًبي ٍبفً  عى سىفً  أىًبي اليىاًشًميٍّ  القيرى (،  الحى
 .ُٗ-ُٖ/ٓ: (َّّٕالحديث )

ٍبدي العىًزيزً قاؿ اإلماـ البخارم: ( ِ) د ثىنىا عى ٍسمىمىةى، حى ٍبدي الم ًو ٍبفي مى د ثىنىا عى اًزـو  حى ٍبدي ] ٍبفي أىًبي حى مىمىة العىًزٍيزً  عى  بف بفي سى
مىمىة] ، عىٍف أىًبيوً [ًدٍينىار اءى ًإلىى سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو [األىٍعرىج ًدٍينىار بف سى ، جى  ،...، كذكر الحديث. ، أىف  رىجيبلن

اًلؾو أىبيك العىب اًس، ( ىك: ّ) ٍزرىًجي الس اًعًدمُّ سىٍيؿي بفي سىٍعًد بًف مى ،  الخى اًرمُّ الميعىمٍّر، بقية أصحاب رسكؿ اهلل، األىٍنصى
كىك ابف خمسة عشر سنة، كىك  ، كتكفي النبي أبكه مف الصحابة الذيف تكفكا في حياة رسكؿ اهلل 

كسير ، ُُِّ/ّ)انظر: معرفة الصحابة: ىػ( كقيؿ بعدىا. ٖٖآخر مف مات بالمدينة مف الصحابة سنة )
 .(ِِْ/ّأعبلـ النببلء:

اًزـو  أىبيكالقائؿ: ىك  (ْ) مىمىةي  ،حى  . سىٍيؿً ، الراكم عف سيدنا األىٍعرىجي ، ًدٍينىار بفي  سى
 الحديث: دراسة( ٓ)

 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:
: ىك  ٍبدي ، تىم اـو  أىبيكعبد العزيز بف أبي حاـز مىمىةى  بف العىًزٍيزً  عى ـي ، المىدىًنيُّ  ًدٍينىارو  بف سى ا ٌفي الفىًقٍيوي، اإًلمى  سنة ساجدنا تيكي

"، كالنسائي، كالعجمي، كابف نمير، كالذىبي، كذكره ابف صدكؽ ليس بو بأسىػ(، كثقو ابف معيف كزاد: "ُْٖ)
"، كقاؿ لحديثصالح ا"، كقاؿ أبك حاتـ: "ـيً يٍ نً قً تٍ يار أىؿ المدينة كمي مف خً حباف في الثقات، كقاؿ في المشاىير: "
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نان السائؿ الذم أخبره بأف أمير المدينة دعا ئً مٍ طى مي  فقد ضحؾ سيدنا سيؿ بف سعد  
ف أراد أف ينتقص ك بأبي تراب، فظف أنو انتقص منو، فأخبره بأنو   سيدنا عميان  مف سيدنا ا 

ألف )أبا تراب( كانت أحب لـ يصؿ إلى مراده، إنو ف كيذكره بشيء غير مرضيٍّ   عميٍّ 
مىا كىافى لىوي اٍسـه  ًو مىا سىم اهي ًإال  الن ًبيُّ كىالم  لو: " ر عف ذلؾ بضحكو كقكلواألسماء إليو، فعب   كى

ب  ًإلىٍيًو ًمٍنوي   لو أبا تراب. ، ثـ أخبره قصة تسمية النبي "أىحى

                                                                                                                                                                         

الدراكردم، لرازياف: "ابف أبي حاـز أفقو مف "، كقاؿ أبك زرعة كأبك حاتـ اليس بو بأسالنسائي في مكضع: "
 :نيـ يقكلكفإبيو فأال كتب إ لـ يكف يعرؼ بطمب الحديثكالدراكردم أكسع حديثان منو"، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "

 ف كتب سميماف بف بالؿ كقعت إليو كلـ: إفقو منو، كيقاؿألـ يكف بالمدينة بعد مالؾ  ،نو سمعيا، ككاف يفقوأ
قـك يككف فييـ ابف أبي حاـز "، كقاؿ اإلماـ مالؾ: "نو سمع منيـأعرؼ قكاـ لـ يكف يي أيسمعيا، كقد ركل عف 

ااًإف  :قيؿ لمصعب بف عبد اهلل"، كقاؿ ابف أبي خيثمة: "ال يصيبيـ العذاب ًديث بف أبي حى ًعيؼ ًإالَّ ًفي حى ًزـ ضى
قد قىاليكا :قىاؿى  ،أىًبيو مىٍيمىاف أكصى بكتبو ًإلىٍيًو فىكىانىت اأما  !كى ؿ فىمىمَّا مىاتى سي مىٍيمىاف بف ًبالى اًزـ فىسمع مىعى سي بف أبي حى
مىٍييىا الفاًعٍند  اًزـ قد بىاؿ عى ًديث أىًبيو  ،ا الى يعرؼر فىذىب بىٍعضيىا فىكىافى يٍقرىأ مىا استباف كيدع مى أبف أبي حى كىأما حى

لـ أسمعوي ًمٍنو ًديث أىًبيو كى قد أخذت كتابا فىكتبت عىنوي حى "، كقاؿ ابف أبي خيثمة عف ابف معيف: فىكىافى يحفظو كى
 أبيو، في حجة ىك بؿ: قمت"، كقاؿ الذىبي معمقان في تاريخ اإلسبلـ: "ابف أبي حاـز ليس بثقة في حديث أبيو"

 ونى لي  "، ك ثبت منوأكقد يككف غيره أقكل ك  ،بؿ ىك ثقة حجة في أبيو :قمتكقاؿ في تذكرة الحفاظ: ""، أبيو كغير
"، كقاؿ مصنٍّفا تحرير فقيو صدكؽم، كذكره العقيمي في الضعفاء، كقاؿ ابف حجر: "اليعمر  اسالن   ديٍّ سٌ  ابف

 ".بؿ ثقةالتقريب: "
 عف أبيو.قمت: ىك ثقة، خاصةن في حديث أبيو، كركايتو ىنا 

، ضعفاء العقيمي: ُّٔ/ِ، تاريخ ابف أبي خيثمة: ٔٗ/ِمصادر الترجمة: )الثقات لمعجمي: 
، التعديؿ ّّٖ-ِّٖ/ٓ، الجرح كالتعديؿ: ُُٕ، مشاىير األمصار: ُُٕ/ٕ، ثقات ابف حباف: ْٕٕ/ّ

تذكرة الحفاظ: ، ُّٔ/ْ، ميزاف اإلعتداؿ: ُِْ/ُٖ، تيذيب الكماؿ: ََُِ/ِكالتجريح ألبي الكليد الباجي: 
 (.ّٓٔ/ِ، تحرير التقريب: ّّٕ، تقريب التيذيب: ِٕٔ/ُِ، تاريخ اإلسبلـ لمذىبي: ِٖٔ/ُ

، ًبأىًبي الت كىنٍّي(، باب )األىدىًب أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو؛ كتاب ) ثانيان: تخريج الحديث:  تيرىابو
فٍ  ، بمعناه بدكف ذكر سبب اإليراد، مف طريؽ خالد بف مخمد، ْٓ/ٖ(: َِْٔ(، الحديث )أيٍخرىل كيٍنيىةه  لىوي  كىانىتٍ  كىاً 
 .سميماف بف ببلؿعف 

اؿً  نىٍكـً (، باب )الص بلىةً كفي كتاب ) ٍسًجدً  ًفي الرٍّجى ، بمعناه مطكالن، بدكف ذكر سبب ٔٗ/ُ(: ُْْ(، الحديث )المى
، بمعناه مطكالن، بدكف ذكر ّٔ/ٖ(: َِٖٔالحديث )(، المىٍسًجدً  ًفي القىاًئمىةً (، باب )ااًلٍسًتٍئذىافً اإليراد، كفي كتاب )

اًئؿً سبب اإليراد أيضان. كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ كتاب ) ابىة(، باب ) فىضى حى اًئؿً  ًمفٍ الص  ًمىٍّ  فىضى  أىًبى ٍبفً  عى
ف ، بمعناه مطكالن كفيو ذكر سبب إيراد الحديث أف رجؿ مُْٕٖ/ْ(: َِْٗ(، الحديث )عنو اهلل رضى طىاًلبو 

، كبلىما عبد العزيز بف أبي حاـزآؿ مركاف أمر سيبلن أف يسب سيدنا عمي، مف طريؽ قتيبة بف سعيد، عف 
( عف أبي حاـز سممة بف دينار، عف سيؿ بف سعد   .)سميماف بف ببلؿ، كعبد العزيز بف أبي حاـز
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 ضحؾ سيدنا المقداد بف عمرك: 
 الحديث في  اٍلًمٍقدىادً  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل– مسمـأخرج اإلماـ 

يد، فاستضافيـ النبي  فيو الذم الطكيؿ ككاف  أنو جاء مع صاحبيف لو كقد أصابيـ الجى
نىٍرفىعي  نىًصيبىوي، ًمنَّا ًإٍنسىافو  كيؿُّ  فىيىٍشرىبي  نىٍحتىًمبي  فىكينَّا": عنده ثبلثة أعنز، فيو قاؿ   ًلمنًَّبيّْ  كى

ـي  المٍَّيؿً  ًمفى  فىيىًجيءي : قىاؿى  نىًصيبىوي، مّْ ا فىييسى ييٍسًمعي  نىاًئمنا، ييكًقظي  الى  تىٍسًميمن ، كى  يىٍأًتي ثيَـّ : قىاؿى  اٍليىٍقظىافى
مّْي، اٍلمىٍسًجدى  ، شىرىابىوي  يىٍأًتي ثيَـّ  فىييصى قىدٍ  لىٍيمىةو  ذىاتى  الشٍَّيطىافي  فىأىتىاًني فىيىٍشرىبي : فىقىاؿى  نىًصيًبي، شىًرٍبتي  كى
مَّده  ارى  يىٍأًتي ميحى ييًصيبي  فىييٍتًحفيكنىوي، اأٍلىٍنصى ا ًعٍندىىيـٍ  كى ةه  ًبوً  مى اجى ٍرعىةً  ىىًذهً  ًإلىى حى  فىأىتىٍيتييىا ،(ّ)اٍلجي

مىتٍ  أىفٍ  فىمىمَّا فىشىًرٍبتييىا، ًمٍمتي  بىٍطًني، ًفي (ْ)كىغى ، ًإلىٍييىا لىٍيسى  أىنَّوي  كىعى ، نىدَّمىًني: قىاؿى  سىًبيؿه  الشٍَّيطىافي
،: فىقىاؿى  ؾى ٍيحى نىٍعتى  مىا كى ،ميحى  شىرىابى  أىشىًرٍبتى  صى مىٍيؾى  فىيىٍدعيك يىًجديهي  فىالى  فىيىًجيءي  مَّدو  فىتىٍذىىبي  فىتىٍيًمؾي  عى
، ديٍنيىاؾى  مىيَّ  كىآًخرىتيؾى ٍعتييىا ًإذىا شىٍممىةه  كىعى ضى مىى كى رىجى  قىدىمىيَّ  عى ذىا رىٍأًسي، خى اً  ٍعتييىا كى ضى مىى كى رىجى  رىٍأًسي عى  خى

، عىؿى  قىدىمىامى جى اًحبىامى  كىأىمَّا النٍَّكـي، يىًجيئيًني الى  كى لىـٍ  فىنىامىا صى ا يىٍصنىعىا كى ، مى نىٍعتي اءى : قىاؿى  صى  النًَّبيُّ  فىجى
ـى  ، مَّ ـي، كىافى  كىمىا فىسى مّْ مَّى، اٍلمىٍسًجدى  أىتىى ثيَـّ  ييسى ٍنوي، فىكىشىؼى  شىرىابىوي  أىتىى ثيَـّ  فىصى  ًفيوً  يىًجدٍ  فىمىـٍ  عى
مىيَّ  يىٍدعيك اٍْلفى : فىقيٍمتي  السَّمىاًء، ًإلىى رىٍأسىوي  فىرىفىعى  شىٍيئنا، ، عى َـّ،: فىقىاؿى  فىأىٍىًمؾي  أىٍطعىمىًني، مىفٍ  أىٍطًعـٍ  الميي
، فىشىدىٍدتييىا الشٍَّممىةً  ًإلىى فىعىمىٍدتي : قىاؿى  أىٍسقىاًني، مىفٍ  كىأىٍسؽً  مىيَّ ٍذتي  عى  ًإلىى فىاٍنطىمىٍقتي  الشٍَّفرىةى  كىأىخى
، أىيُّيىا اأٍلىٍعنيزً  يىا أىٍسمىفي اًفمىةه، ًىيى  فىًإذىا ، اهللً  ًلرىسيكؿً  فىأىٍذبىحي ذىا حى اً  فَّؿه  ىيفَّ  كى ، حي  فىعىمىٍدتي  كيمُّييفَّ

مَّدو  ًْلؿً  ًإنىاءو  ًإلىى مىٍبتي : قىاؿى  ًفيًو، يىٍحتىًمبيكا أىفٍ  يىٍطمىعيكفى  كىانيكا مىا  ميحى تَّى ًفيوً  فىحى مىٍتوي  حى  رىٍغكىةه، عى
ـي  أىشىًرٍبتيـٍ : فىقىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى فىًجٍئتي   اٍشرىٍب، اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي : قىاؿى  ،المٍَّيمىةى  شىرىابىكي
، لىًني، ثيَـّ  فىشىًربى ، اٍشرىٍب، اهلًل، رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  نىاكى لىًني، ثيَـّ  فىشىًربى  النًَّبيَّ  أىفَّ  عىرىٍفتي  فىمىمَّا نىاكى
ًكمى  قىدٍ   ٍبتي  رى تىوي، كىأىصى ًحٍكتي  دىٍعكى تَّى ضى :  النًَّبيُّ  فىقىاؿى : قىاؿى  اأٍلىٍرًض، ًإلىى أيٍلًقيتي  حى
كىذىا كىذىا أىٍمًرم ًمفٍ  كىافى  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  ،(ٓ)ًمٍقدىادي  يىا سىٍكآًتؾى  ًإٍحدىل فىعىٍمتي  كى  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  كىذىا، كى

ا:  اًحبىٍينىا فىنيكًقظى  آذىٍنتىًني كيٍنتى  أىفىالى  اهلًل، ًمفى  رىٍحمىةه  ًإالَّ  ىىًذهً  مى : قىاؿى  ًمٍنيىا، فىييًصيبىافً  صى
ؽّْ، بىعىثىؾى  كىالًَّذم: فىقيٍمتي  ا ًباٍلحى ٍبتىيىا ًإذىا أيبىاًلي مى ٍبتييىا أىصى ابىيىا مىفٍ  مىعىؾى  كىأىصى  .(ٔ)"...النَّاسً  ًمفى  أىصى

                                                            

ٍيؼً  ًإٍكرىاـً )باب (، اأٍلىٍشًربىةً صحيح مسمـ؛ كتاب )( ُ) فىٍضؿً  الض   .ُِٔٔ-ُِٓٔ/ّ: (َِٓٓ(، الحديث )ًإيثىاًرهً  كى
د ثىنىاقاؿ اإلماـ مسمـ: ( ِ) د ثىنىا شىٍيبىةى، أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى ، ٍبفي  شىبىابىةي  حى د ثىنىا سىك ارو مىٍيمىافي  حى  ثىاًبتو  عىفٍ  اٍلميًغيرىًة، ٍبفي  سي

ٍبدً  عىفٍ  ،]ابف أسمـ البناني[  .]بف عىٍمرك[  اٍلًمٍقدىادً  عىفً  لىٍيمىى، أىًبي ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى
كًب  ىي (ّ) ٍثكىةي مف اٍلمىٍشري  .ُٓ/ُْشرح مسمـ لمنككم:  .اٍلحى
مىتٍ  (أىمٍ ْ) تىمىك نىٍت ًمٍنوي  دىخى  المصدر السابؽ نفسو. .كى
ًت  ًمفى  سكءة فعمت نؾأ أم (ٓ) ا اٍلفىعىبلى  .؟. المصدر السابؽ نفسوًىيى  مى
 دراسة الحديث:( ٔ)



َُٔ 

مىٍيًو النًَّبيُّ قاؿ النككم: "  ٍكفنا ًمٍف أىٍف يىٍدعيكى عى ٍزفه شىًديده خى ٍعنىاهي أىنَّوي كىافى ًعٍندىهي حي  مى
ـى أىفَّ النًَّبيَّ  ًلكىٍكًنًو أىٍذىىبى نىًصيبى النًَّبيّْ  ًم تىعىرَّضى أًلىذىاهي فىمىمَّا عى ًكمى كىأيًجيبىٍت  كى قىٍد رى

تَّى سىقى  ًحؾى حى ضى تيوي فىًرحى كى ٍزًف دىٍعكى ًحًكًو ًلذىىىاًب مىا كىافى ًبًو ًمفى اٍلحي طى ًإلىى اأٍلىٍرًض ًمٍف كىٍثرىًة ضى
كرنا ًبشيٍرًب النًَّبيّْ  ًبًو سيري مىى يىًد  كىاٍنًقالى يىاًف ذىًلؾى عى رى جى سىقىاهي كى ًتًو ًلمىٍف أىٍطعىمىوي كى ابىًة دىٍعكى جى كىاً 

ٍسًنًو آًخرنا حي ًبًو ًمٍف قيٍبًح ًفٍعًمًو أىكَّالن كى ًلتىعىجُّ ظيييكًر ىىًذًه اٍلميٍعًجزىًة كى  .(ُ)"اٍلًمٍقدىاًد كى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         

 إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو: دراسة اإلسناد:أكالن: 
ق تقريبان(، ثقة، كاتيـ باإلرجاء، قاؿ َِٓ، تكفي سنة )الفىزىاًرمٌ  سىك ارو  بفي  شىبىابىةي  ،عىٍمرك أىبيكشبابة بف سكار: ىك 

 فقد قاؿ إذا :قاؿ ؟كعمالن  قكالن  اإليماف أليس لو قيؿ"، كقاؿ العجمي: "ثقة حافظ رمي باإلرجاءابف حجر: "
 ".عمؿ

قد كثقو األئمة مع عمميـ بأنو يرل اإلرجاء، ككأف ذلؾ إشارة إلى أف ىك ثقة ك قمت: ال يضره ذلؾ ك 
اإلرجاء لـ يؤثر عمى حديثو عندىـ، كما أف أبا زرعة الرازم ذكر أنو تراجع عنو.)انظر: سؤاالت البرذعي ألبي 

 (.َِٓ، كتقريب التيذيب: َْٕ/ِزرعة الرازم: 
 انفرد مسمـ بإخراجو عف البخارم. ثانيان: تخريج الحديث:

 .ُٓ/ُْ: شرح صحيح مسمـ( ُ)



ُُٔ 
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ىوالمجتمعىالنغسىعلىىوالضحكىالتبدمىآثار
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 المجتمعىعلىىوالضحكىالتبدمىآثار
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 الرابعالمبحث 

 كالمجتمع النفس عمى كالضحؾ التبسـ آثار

 س.النف عمى كالضحؾ التبسـ آثارالمطمب األكؿ: 
إف لمتبسـ كالضحؾ آثاران طيبة تعكد عمى النفس، كقد ذكرت سابقان كيؼ كاف النبيُّ  
كانت  ككيؼ أف بسمتو  المطيفة، المشرقة بابتسامتو  أصحابو قمكب يمتمؾ 

قباليـ دٍّىـ كالتفافيـ حكلو، كا  ألمره، كقد ظير ذلؾ  تيـباجاستك  ،دعكتو عمى سببان في كىٍسًب كي
ًميٍّ  في  الذم تأثر تأثران كبيران مف تبسـ النبي  جميان في حديث جرير بف عبد اهلل البىجى

بىًني النًَّبيُّ " فأخبر عف ذلؾ بقكلو: كمما يراه كجيو جى ا حى ـى  مى ، كىالى رىآًني ًإالَّ تىبىسَّ ميٍنذي أىٍسمىٍمتي
ٍجًيي ألف االبتسامة مفتاح  ، كأريد أف أنبو عمى أىمية التبسـ في الدعكة إلى اهلل (ُ)"ًفي كى

لمقمكب المؤصدة، كليا تأثيره عجيبه في المدعكيف، كىي مف الدفع بالتي ىي أحسف الذم ذكره 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ صديقان حميمان. قاؿ اهلل تعالى:  اهلل في القرآف كالذم يجعؿ العدك  

ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک  گ  گ  گ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

فقد بيف اهلل فضيمة الدعكة إلى  ،[ّْ-ّّ فصمت:] ڇگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ
ما ك اهلل كأنيا أحسف األعماؿ ثـ أعقب ببياف ضركرة إظيار األخبلؽ الحسنة، كمنيا االبتسامة، 

ًع المؤدٍّم  إلى ىذه االبتسامة الحانية، الدعاة أحكج كىذه األسارير الجاذبة، الدال ة عمى التكاضي
فإف االبتسامة تؤثر في المدعكيف أكثر مف المكاعظ  ،لدل المدعكيف إلى القىبكؿ كاالرتياح
 -رحمو اهلل– الترمذمأخرج اإلماـ عمى التبسـ كرغب فيو، فقد  النبي  كالكتب، كلذلؾ حث

ٍجًو أىًخيؾى لىؾى " :قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  :قىاؿ  أىًبي ذىرٍّ  عف (ّ)بسنده (ِ)سننوفي  تىبىسُّميؾى ًفي كى
دىقىةه  دىقىةه  ،صى نىٍيييؾى عىٍف اٍلميٍنكىًر صى كًؼ كى ًؿ لىؾى  ،كىأىٍمريؾى ًباٍلمىٍعري الى ؿى ًفي أىٍرًض الضَّ ٍرشىاديؾى الرَّجي كىاً 

                                                            

، كالحديث ِْ/ٖ: (َٖٗٔ)التبسـ كالضحؾ(، الحديث )باب أخرجو البخارم في صحيحو؛ كتاب )األدب(،  (ُ)
 (.َْسبؽ تخريجو كدراستو ص )

كؼً )باب الم و(،  رىسيكؿً  عىفٍ  الط يىارىةً  سنف الترمذم؛ كتاب )ًكتىاب( ِ) نىاًئًع اٍلمىٍعري اءى ًفي صى (، الحديث مىا جى
(ُٗٓٔ) :ّ/َٓٔ. 
د  قاؿ اإلماـ الترمذم: ( ّ) اًميُّ حى رىًشيُّ اٍليىمى م دو اٍلجي د ثىنىا الن ٍضري ٍبفي ميحى ٍبًد اٍلعىًظيـً اٍلعىٍنبىًرمُّ حى ب اسي ٍبفي عى د ثىنىا عى ثىنىا حى

ٍيؿو  ،ًعٍكًرمىةي ٍبفي عىم ارو  د ثىنىا أىبيك زيمى ٍرثىدو عىٍف أىًبيوً  ]سماؾ بف الكليد الحنفي[، حى اًلًؾ ٍبًف مى ٍرثىدو ] عىٍف مى بف عبد اهلل مى
 .]جندب بف جنادة[  عىٍف أىًبي ذىرٍّ  الزماني[



ُّٔ 

دىقىةه  دى  ،صى ًر لىؾى صى ًؿ الرًَّدمًء اٍلبىصى ريؾى ًلمرَّجي بىصى ـى عىٍف الطًَّريًؽ  ،قىةه كى رى كىالشٍَّككىةى كىاٍلعىٍظ جى مىاطىتيؾى اٍلحى كىاً 
دىقىةه  دىقىةه  ،لىؾى صى ٍلًك أىًخيؾى لىؾى صى ٍفرىاغيؾى ًمٍف دىٍلًكؾى ًفي دى اً   .(ُ)"كى

                                                            

 دراسة الحديث:( ُ)
 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كلكف فيو:

ىػ(، سبقت ُٗٓسنة ) عكرمة بف عمار بف عقبة العجمي اليمامي، تكفي. عكرمة بف عمار: ىك أبك عمار، ُ
 (، كخبلصة حالو أنو ثقة، لكف حديثو عف يحيى بف أبي كثير فيو اضطراب، كربما دلس.ْٕدراستو ص )

قمت: كركايتو ىنا عف أبي زميؿ، سماؾ الحنفي، كليس عف ابف أبي كثير، كأما تدليسو فقد جعمو 
ضره ألنو صر ح بالتحديث مف (، كال يِْ: )طبقات المدلسيف المدلسيف مراتب مف ثالثةال المرتبةالحافظ في 

 سماؾ.
(، كخبلصة حالو أنو ْٖاليمامي ثـ الككفي، سبقت دراستو ص ) -بالزام مصغران -. سماؾ بف الكليد الحنفي، ِ

 ثقة.
اًلؾ بف مىرثىد، قاؿ العجمي:ّ ٌماًنٌي، كالد مى "، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ تابعي، ثقة" . مىرثىد بف عبد اهلل الزٍّ

الى ييتىابع عمى "، كقاؿ العقيمي: "مجيكؿ"، كفي مكضع آخر: "ييعرىؼ ال"، كقاؿ الذىبي: "مقبكؿابف حجر: "
ًديثو  ".حى

 .-كما سيأتي في التخريج-قمت: لعمو صدكؽ حسف الحديث، كقد تيكًبع، 
، ِٖٗ/ِ، المغني في الضعفاء: َْْ/ٓ، ثقات ابف حباف: ِٗٔ/ِ)ثقات العجمي:  :مصادر الترجمة

 (.ُْٗ، تقريب التيذيب: ِّٖ/ُديكاف الضعفاء: 
 اإلحساف(، باب )حسف ك أخرجو ابف حباف في صحيحو؛ في كتاب )البر ثانيان: تخريج الحديث:

، مختصران، كفي باب ُِِ/ِ(: ْْٕالحديث )بتبسمو...(،  لممسمـ الصدقة كعبل جؿ اهلل ًكتبة ذكر -الخمؽ
، بنحكه، كأخرجو البزار في ِٕٖ-ِٖٔ/ِ(: ِٗٓ...( الحديث )ذكر بياف الصدقة لممرء بإرشاد الضاؿ)

ًزٌم في تعظيـ قدر الصبلةْْٔ/ٗ(: ِّْْالحديث ) -مسنده ٍركى الحديث  -، بنحكه بتقديـ كتأخير، كأخرجو المى
كتأخير، كميـ مف طرقيـ عف النضر بف محمد، عف عكرمة بف عمار، ، بنحكه بتقديـ ُٖٖ-ُٕٖ/ِ(: ُّٖ)

 .عف سماؾ الحنفي، عف مالؾ بف مرثد، عف أبيو، عف أبي ذر 
، بنحكه ُْٖ-َْٖ(: ُٖٗطريقان(، الحديث ) أك زقاقان  ىدل كأخرجو اإلماـ البخارم في األدب المفرد؛ باب )مف

ا سىٍقيً  الط عىاـً  ًإٍطعىاـً  ًفي اءى جى  بتقديـ كتأخير، كالبييقي في الشعب؛ باب )مى اًء(، الحديث ) كى -ٔٔ/ٓ(: َُّٓاٍلمى
المسمـ(،  أخيو كجو في الرجؿ تبسـ ، بنحكه بتقديـ كتأخير، كالطبراني في مكاـر األخبلؽ، باب )فضؿٕٔ

كه ، بنحُٕٖ/ِ(: ُِٖالحديث ) -، بنحكه بتقديـ كتأخير، كالمركزم في تعظيـ قدر الصبلةّْ(: َِالحديث )
بتقديـ كتأخير، كميـ مف طرقيـ عف عبد اهلل بف رجاء، عف عكرمة بف عمار، عف سماؾ الحنفي، عف مالؾ بف 

 .مرثد، عف أبيو، عف أبي ذر 
ًزٌم في تعظيـ قدر الصبلة ٍركى يحيى،  بف ، بنحكه، مف طريؽ محمدُٖٖ-ُٕٖ/ِ(: ُّٖالحديث ) -كأخرجو المى

 []كىك ثقة حكيـ بف حراـ سمع أنو زبر، بف العبلء بف بشر عف ، حمزة بف يحيى ، عف المبارؾ بف محمد عف
 .ذر  أبي عف يحدث ،-متابعان لمرثد–( ُُٓلتيذيب: )تقريب ا
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تكمؼ ديناران كال درىمان، كال تستيمؾ جيدان، كال تأخذ كقتان، كلكنيا تفكؽ  إنيا صدقةه ال  
 كالتفاؤؿ في اآلخريف. ةكتؤثر في النفس تأثيران إيجابيان، كتنشر المحب، مالعطاء الماد

، ـعمى ضركرة التبسـ عند المقاء لما فيو مف األثر اإليجابي العظي كقد أكد النبي  
 ًليى  قىاؿى قاؿ:   أىًبي ذىرٍّ  عف (ِ)بسنده (ُ)في صحيحو -رحمو اهلل–أخرج اإلماـ مسمـ فقد 
ٍجوو طىٍمؽو الى : " الن ًبي اؾى ًبكى لىٍك أىٍف تىٍمقىى أىخى كًؼ شىٍيئنا، كى فَّ ًمفى اٍلمىٍعري بكجو أم  .(ّ)"تىٍحًقرى

                                                                                                                                                                         

نو اإلماـ الحديث إسناده حسف، ألجؿ مرثد الزٍّم اًنٌي، كقد تكبع، كقد حس  ثالثان: الحكـ عمى الحديث: 
سىفه غىرً فقاؿ: " الترمذم ًديثه حى (، كحكـ عميو األلباني بأنو حسف لغيره َٕٓ/ّ" )سنف الترمذم: يبه ىىذىا حى

 (،ِٕٖ/ِ(، كصح حو شعيب األرنؤكط في تحقيؽ ابف حباف )صحيح ابف حباف: ُُٔ/ِ)السمسمة الصحيحة: 
مىةً  صحيح مسمـ؛ كتاب )اٍلًبرٍّ ( ُ) قىةً  )اٍسًتٍحبىاًب باب كىاآٍلدىاًب(،  كىالصٍّ : (ِِٔٔالمٍّقىاًء(، الحديث ) ًعٍندى  اٍلكىٍجوً  طىبلى
ْ/َِِٔ. 
د ثىًني( ِ) د ثىنىا اٍلًمٍسمىًعيُّ ]مالؾ بف عبد الكاحد[، غىس افى  أىبيك قاؿ اإلماـ مسمـ: حى ، ٍبفي  عيٍثمىافي  حى د ثىنىا عيمىرى  أىبيك حى

اًمرو  [، يىٍعًني عى ز ازى ]صاًلح بف ريٍستـي ٍكًنيٍّ ]عب ًعٍمرىافى  أىًبي عىفٍ  اٍلخى ًبيب[،اٍلجى ٍبدً  عىفٍ  د الممؾ بف حى  ٍبفً  اهللً  عى
اًمًت، نىادىة[ أىًبي عىفٍ  الص  نديب بف جي  .ذىرٍّ ]جي

 دراسة الحديث:( ّ)
 أكالن: دراسة اإلسناد: إسناده متصؿ كرجالو ثقات إال أف فيو:

اًمرو  أىبيك : ىك عى ز ازي اًلحي  الخى ًنيُّ مكالىـ البصرم، تكفي  ريٍستيـى  بفي  صى  ىػ(، مختمؼ فيو:ُِٓسنة )الميزى
_ فكثقو أبك داكد السجستاني، كأبك داكد الطيالسي، كالبزار، كمحمد بف كضاح، كالذىبي، كقاؿ أبك نعيـ 

مف الحفاظ الذيف كانكا "، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ في المشاىير: "مف ثقات أىؿ البصرةاألصبياني: "
 ".يخطكف

، فقاؿ ابف حجر "، كقاؿ صالح الحديث"، أحمد بف حنبؿ: "صدكؽ كثير الخطأفي التقريب: " _ كتكسط فيو قـك
ال بأس "، كقاؿ ابف عدم: "شيخ، يكتب حديثو كال يحتج بو"، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "جائز الحديثالعجمي: "

 ".بو، لـ أر لو حديثان منكران جدان 
"، كضعفو فيو ضعؼفي المطالب العالية: ""، كقاؿ ابف حجر ليس بالقكم_ كضعفو آخركف، فقاؿ الدارقطني: "

 ".كاف ضعيفان ليس بشيء"، كقاؿ ابف المديني: "ال شيءابف معيف، كقاؿ في مكضع: "
 ".أعمـ كاهلل فيو، كيحيى أحمد الختالؼ التكقؼ يكجب رستـ بف صالح في الكالـ كىذا _ كقاؿ ابف شاىيف: "
كجانب التكثيؽ فيو قكم كىك أقرب الى الصدؽ، صدكؽ يخطيء كثيران،  -كما قاؿ الحافظ-قمت: ىك 

( بنحكه، فمعؿ االماـ ِّٕٗكلمحديث شاىد عف ابف حباف عف ابف جرم اليجيمي كىك جابر بف سميـ )رقـ: 
ما عمـ أنو لـ يخطيء فيو، كلـ يخرج لو مسمـ سكل ىذا ممف حديثو  أخرج لو بناءا عمى ذلؾ، اك انتقاءن  مسمـ

 كاهلل أعمـ.–الحديث
ركاية  -، تاريخ ابف معيفََْالقسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة:  -ر الترجمة: )الطبقات الكبرلمصاد

، ِٓٓ/ُ، سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: ّْٔ/ُ، ثقات العجمي: ْٖٓ/ِ، المعرفة كالتاريخ: ِْٔ/ِالدكرم: 
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ضاحؾ مستبشر، كذلؾ لما فيو مف إيناس األخ المؤمف كدفع اإليحاش عنو كجبر خاطره، كبذلؾ 
 .(ُ)يفنيحصؿ التأليؼ المطمكب بيف المؤم

 فإف إليو متبسما عميو يسمـ أف المسمـ أخاه لقي إذا المسمـ عمى الكاجبقاؿ ابف حباف: " 
 استحؽ كقد يبس إذا الشتاء في الشجر كرؽ تحات كما خطاياىما عنيما تحات ذلؾ فعؿ مف

 .(ِ)"كجيو بشر أعطاىـ مف المحبة
أنيا تيكًسب صاحبيا جماالن كحسنان كركنقان دائمان، كمف تأثير التبسـ كالضحؾ عمى النفس  

جماؿ  كبشرةن صافيةن خالية مف التجاعيد، كلذلؾ عندما كصؼ سيدنا عمر بف الخطاب 
،قاؿ: " ضحؾ النبي  ًحؾى كىافى  فىضى   عمرسيدنا  . كًذٍكري (3)"ثىٍغرنا النَّاسً  أىٍحسىفً  ًمفٍ  كى

مما يدؿ عمى الجماؿ الذم ييكسبو الضحؾ ،  ضحكوكاف مرتبطان ب لجماؿ فـ النبي 
 لئلنساف.
كما أف التبسـ كالضحؾ يساعد عمى تحسيف المزاج كالحالة النفسية لمشخص، كييبعد جك  

 التكتر كالقمؽ كالكآبة عف اإلنساف.
 يقمؿ، ك الدمكية كالدكرة التنفس يعززكمف آثار الضحؾ اإليجابية عمى النفس أنو  
 العدكل مقاكمة عمى القدرة تزيد كبذلؾ المناعي جيازال ينشطك  ،جسـال في التكتر ىرمكنات
 ةطبيعي آالـ ةمسكن يكى،  اإلندركفيف مادة إفراز يساعد عمى الضحؾ ، كما أفكاألمراض

 .بالسعادة غامران  شعكران  اإلنساف منحت بالجسـ

                                                                                                                                                                         

سؤاالت ابف أبي شيبة ، َّْ/ْ، الجرح كالتعديؿ: ُٗٔ، الضعفاء كالمترككيف لمنسائي: ُْٖ/ٖمسند البزار: 
، ٗٗالبف شاىيف:  -، ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيوْٕٓ/ٔ، ثقات ابف حباف: ُُْالبف المديني: 

، مكضح أكىاـ ُّٓ/ّألبي نعيـ األصفياني:  -، حمية األكلياء كطبقات األصفياءُُِ/ٓالكامؿ البف عدم: 
 -، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽُْٔ/ُكاشؼ: ، الَٓ/ُّ، تيذيب الكماؿ: ُِٖ/ِالجمع كالتفريؽ: 

 -، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانيةُّّ-َّّ/ٔلميغيٍمطىام:  -، إكماؿ تيذيب الكماؿَُُلمذىبي: 
 (.ِٖٓ، تقريب التيذيب: ُْٗ/ِ، تيذيب التيذيب: َّّ/ِالبف حجر: 

 انفرد مسمـ بإخراجو عف البخارم. ثانيان: تخريج الحديث:
 .ُِِ/ِ: البف عبلف -دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف( ُ)
 .(ٕٓص ): البف حباف -ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء( ِ)
ًء، ًفي بىابه )باب أخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب )الطبلؽ(،  (ّ) يبلى تىٍخًييًرًىف   النٍّسىاًء، كىاٍعًتزىاؿً  اإلًٍ (، الحديث كى
 (.ْٔسبؽ تخريجو كدراستو ص )، كالحديث َُُٖ-َُُٓ/ِ: (ُْٕٗ)
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 عشر قضاء يعادؿ مرة مائة الضحؾ أف األبحاث كتقدر. جيد تمريف بمثابة الضحؾكيعتبر 
 .(ُ)كمو لمجسد تمريف ىك القمب مف كالضحؾ، التمريف دراجة عمى دقائؽ

 المجتمع. عمى كالضحؾ التبسـ آثارالمطمب الثاني: 
فكما أف لمتبسـ كالضحؾ آثاران إيجابيةن عمى النفس، فميما أيضان آثاران إيجابيةن طيبةن عمى  

المجتمع، فالمجتمع الذم يتصؼ أفراده بالتبسـ كالضحؾ كالبشاشة تنتشر فيو المحبة كاأللفة، 
كالحب في المجتمعات يؤدم إلى الكثير مف األمكر التي يحتاجيا األفراد كالتي مف خبلليا 

 التعاكفكيمتاز المجتمع الذم يتصؼ أفراده بالتبسـ كالضحؾ ب ، كمابلحـ أفراد ىذا المجتمعيت
كىذا بدكره  ،فإف لبلبتسامة أثران نفسيان عجيبان في اإلخبلص كالتحمؿ كالكفاء، كاإلنجاز كالتكاتؼ

سابقان كقد ذكرت  ،(ِ)يؤدم إلى التعاكف كاإلنجاز الذم يسعى إليو كؿ مجتمع مف المجتمعات
بابتسامتو المشرقة المطيفة كبشاشة كجيو أف يأسر قمكب أصحابو  النبي  عكيؼ استطا

 .كيجمعيـ حكلو 
قمة المشاكؿ، فاالبتسامة تساعد في احتكاء غضب  كمف آثار التبسـ كالضحؾ عمى المجتمع

 اآلخريف، فيعكد نفعيا عمى المجتمع بقمة حدكث المشاكؿ كالجرائـ كغيرىا.
يمنع حدكث المشاكؿ كيعالجيا بالتبسـ كالضحؾ، ففي حديث  كقد كاف النبي 

 رىسيكؿً  ًإلىى  اهللً  رسكؿ بنت فىاًطمىةى  أرسمف مسمـ الطكيؿ الذم فيو أف أزكاج النبي
ٍكجً  ،ثـ إرساليف زينب بنت جحشو  ، يسألنو العدؿ في عائشة ، اهللً   الن ًبيٍّ  زى

قىعىتٍ  ثيَـّ ": كفيو قالت عائشة ، ، فىاٍستىطىالىتٍ  ًبي، -تعني زينب– كى مىيَّ  اهللً  رىسيكؿى  أىٍرقيبي  كىأىنىا عى
ٍينىبي  تىٍبرىحٍ  فىمىـٍ : قىالىتٍ  ًفييىا، ًلي يىٍأذىفي  ىىؿٍ  طىٍرفىوي، كىأىٍرقيبي  ، تَّى زى  اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  عىرىٍفتي  حى
، أىفٍ  يىٍكرىهي  الى   قىٍعتي  فىمىمَّا: قىالىتٍ  أىٍنتىًصرى تَّى (ّ)أىٍنشىٍبيىا لىـٍ  ًبيىا كى ٍيتي  حى مىٍييىا، أىٍنحى  فىقىاؿى : قىالىتٍ  عى
ـى :  اهللً  رىسيكؿي  تىبىسَّ  .(ٓ)"(ْ)بىٍكرو  أىًبي اٍبنىةي  ًإنَّيىا" كى

                                                            

معمكمات صحية  -(، مدكنة )صحتؾ بالدنياالمناعة جيازك  لمقمب الضحؾ فكائدانظر: مقاؿ بعنكاف: )( ُ)
 http://healthblogentries.blogspot.com/َُِِ/ُِ/blog-post_ُٓ.htmlمكثكقة(. 

منشكر عمى مكقع المسمـ التربكم، بتاريخ: استفدت مف مقاؿ لمدكتكر نيار العتيبي، بعنكاف: )دعكة لمتبسـ(، ( ِ)
 ّْٖٔٗ/http://www.almoslim.net/nodeىػ. ُِْٗ/ٕ/ُٔ
ت ى شىٍيء ًفي تنشب أتركيا لـ أم (ّ) مىٍييىا أثخنت حى  (.ّْٓ/ْ)كشؼ المشكؿ البف الجكزم:  .أفرطت أىم: عى
 (.َِٕ/ٓ)فتح البارم:  كأبييا عارفة عاقمة شريفة إنيا :أم (ْ)
اًئؿً أخرجو مسمـ في صحيحو؛ كتاب ) (ٓ) ابىة فىضى حى اًئشىةى  فىٍضؿً  ًفي)باب (،  الص  (، الحديث عى
 (.ْٗص ) و، كالحديث سبؽ تخريجو كدراستُِٖٗ-ُُٖٗ/ْ :(ِِْْ)
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، بعد تحقيقو لمعدؿ بيف أزكاجو، فقد انتيت المشكمة كانتيى الخبلؼ بتبسـ النبي 
 تصفكا النفكس.فبالعدؿ يحسـ الخبلؼ كبالتبسـ 

اًئشىةى  ثكفي حدي ًزيرىةو   النًَّبيَّ  أىتىٍيتي ": قىالىتٍ  : عى ًبخى
 فىقيٍمتي  لىوي، طىبىٍختييىا قىدٍ  (ُ)

بىٍينىيىا بىٍيًني  كىالنًَّبيُّ - ًلسىٍكدىةى  فَّ  أىكٍ  لىتىٍأكيًمفَّ : فىقيٍمتي  فىأىبىٍت، كيًمي،: -كى يلىطّْخى ٍجيىًؾ، ألى  فىأىبىٍت، كى
ٍعتي  ضى ًزيرىًة، ًفي يىًدم فىكى ٍجيىيىا، فىطىمىٍيتي  اٍلخى ًحؾى  كى عى  ، النًَّبيُّ  فىضى ضى قىاؿى  لىيىا، ًبيىًدهً  فىكى : لىيىا كى
ٍجيىيىا، اٍلطىًخي ًحؾى  كى ، فىمىرَّ  لىيىا،  النًَّبيُّ  فىضى ٍبدى  يىا: فىقىاؿى  عيمىري ٍبدى  يىا المًَّو، عى  أىنَّوي  فىظىفَّ  المًَّو، عى
، ؿي ا، فىاٍغًسالى  قيكمىا: ؿى فىقىا سىيىٍدخي اًئشىةي  فىقىالىتٍ  كيجيكىىكيمى  المَّوً  رىسيكؿً  ًليىٍيبىةً  عيمىرى  أىىىابي  ًزٍلتي  فىمىا: عى
"(ِ). 

ىذه المشكمة كىذا الخبلؼ بيف زكجتيو بالضحؾ لكؿ كاحدة منيما  النبي  فقد حؿ   
بيا، ثـ أمرىما  تكما فعم  ةمف أف تفعؿ بعائش ف سكدة بعد أف عدؿ بينيما فمك  

، حتى يعمـ البشرية جمعاء كيؼ يككف حسف العشرة، مما يعكد بالنفع عمى ابغسؿ كجكىيم
المجتمع فتقؿ الخبلفات بيف األيسىر كاألفراد. فنسأؿ اهلل أف يرزقنا االقتداء الكامؿ بنبينا 

في بشاشتو كتبسمو كضحكو كحسف أخبلقو، كأف يرزقنا المحبة، كأف يجنبنا  الكريـ
كمجتمعاتنا الشركر كاآلثاـ. إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو، كصمى اهلل كسمـ عمى سيدنا محمد كآلو 

 .فالطيبيف الطاىريف كصحابتو المباركيف كمف تبعيـ بإحسافو إلى يـك الديف، آمي
 

 

 

 

 

 

                                                            

يصبالخزيرة ( ُ) مىٍيًو مىاء كثير ف لحـ يقطع صغىارنا كى مىٍيًو الد ًقيؽ ر  ا نضج ذي إذعى قتيبة: . )غريب الحديث البف عى
ِ/ُْٓ-ُْٔ). 
، كالحديث سبؽ تخريجو َْٓ -ْْٗ/ٕ: (ْْٕٔالحديث ) -مسند عائشة  -أخرجو أبك يعمى في مسنده  (ِ)

 .، كىك حديثه حسف اإلسناد(َُٖكدراستو ص )
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 الخاتمة
ليو تتخذ الكسائؿ كالقربات،  الحمد هلل رب العالميف، الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كا 

قراره التبسـى كالبشاشة في كؿ الحاالت، سيدنا كا لصبلة كالسبلـ عمى مف عممنا بقكلو كفعمو كا 
 ، كبعد:المخمكقاتمحمد سيد 

فقد تـ بحمد اهلل كتكفيقو كعكنو االنتياء مف ىذا البحث، كفي ىذه الخاتمة أسجؿ النتائج 
 كالتكصيات:

 النتائج:
 يطمؽ الضحؾ يراد بو التبسـ ، فقدفمصطمحا التبسـ كالضحؾ مصطمحاف متداخبل، 

خبلصة تعريؼ التبسـ ىك إبداء مقدـ الفـ بسبب السركر ك  كيكجد بعض الفركؽ بينيما،
 غالبأ كىك أكؿ الضحؾ كأحسنو.

  الضحؾ يدؿ عمى التفتح كالكضكح كالظيكر كاالنكشاؼ كالبركز، كمعناه في االصطبلح
لصكت بحيث يسمع مف بعد انبساط الكجو حتى تظير األسناف مع الصكت، فإف قكم ا

 فيك القيقية.
  ذكر التبسـ كالضحؾ في القرآف الكريـ عشر مرات، منيا ما ىك الضحؾ المحمكد

كضحؾ المؤمنيف في الجنة كمنيا ما ىك الضحؾ المذمـك كضحؾ الكافريف استيزاءان 
 بآيات اهلل كعباد اهلل.

  اهلل، فأما السمؼ كردت بعض األحاديث الصحيحة الثابتة التي تنسب الضحؾ إلى
كفكضكا  بدكف تفسير فتعاممكا معيا كغيرىا مف آيات كأحاديث الصفات بأف آمنكا بيا

ككيفيتيا هلل سبحانو كىذا المذىب ىك األسمـ كاألحكط الذم أختاره، كأما  بحقيقتياالعمـ 
في الرد  جيد الخمؼ فتأكلكا ىذه األحاديث بحسب ما يميؽ بجبلؿ اهلل، كىذا المذىب

د تنزيو اهلل تعالى عما ال  عمى أصحاب الزيغ كالشبيات، ككؿه مف السمؼ كالخمؼ قىصى
 يميؽ بو.

  ف كاف ال يمتنع كصفيـ بذلؾ كما ذكر لـ يثبت ضحؾ المبلئكة في السنة الصحيحة، كا 
 بعض العمماء، كلكف ثبت في السنة أف الشيطاف يضحؾ مف ابف آدـ.

 كا يتبسمكف كيضحككف كضحكيـ فيو معاني سامية األنبياء كىـ أكمؿ الناس كان
 كالرحمة كالشفقة عمى المخمكقات.



ُٔٗ 

  كثير التبسـ كالبشاشة مع أىؿ بيتو كأزكاجو كأصحابو بؿ حتى مع  كاف رسكؿ اهلل
مف يؤذيو، كحتى في حاؿ غضبو، مما جعؿ أصحابو يمتفكف حكلو كيقبمكا عمى دعكتو 

أف ينشر في األمة ىذا الخمؽ الجميؿ بقكلو باإلخبلص كالمحبة، كقد استطاع النبي 
قراره كمشاركتو ألصحابو في ضحكيـ، كالسنة تفيض بذلؾ.  كفعمو كا 

  كاف يضحؾ أيضان لكف ليس كثيران كالتبسـ، بؿ كيًصؼى  كفي مقابؿ كثرة تبسمو
ككاف قميبلن جدان ما يضحؾ ضحكان تبدك فيو بأنو قميؿ الضحؾ، كأف ضحكو أكثره تبسـ، 

 ضراسو.أكاخر أ
  كضحكو أسباب تناسب ككنو بشران، كالتعجب، كككنو نبيان رسكالن  كاف لتبسـ النبي

كمعممان كالمبلطفة كالتعميـ كالممازحة. ككميا أسباب تصب في مصمحة الدعكة 
 كاألخبلؽ.

  إال أف ىناؾ  كتحث عميو صؿ لمشركعية الضحؾبالرغـ مف كثرة األحاديث التي تؤ
راعاتيا مثؿ: عدـ اإلكثار مف الضحؾ، كعدـ الكذب ضكابط كآداب ال بد مف م

 بات، كغيرىا.ري إلضحاؾ الناس، كعدـ الضحؾ استيزاءان أك شماتةن كفي كقت الكي 

 التكصيات:
 ضركرة العكدة لكتاب اهلل  في كؿ جكانب الحياة لتحقيؽ السعادة   كسنة رسكلو

 في الدنيا كاآلخرة.
  ،مف خبلؿ كالتبسـ كالضحؾ، االىتماـ بالدراسات التي تؤصؿ لعمـ النفس اإلسبلمي

آيات القرآف الكريـ كنصكص السنة المشرفة، كآثار العمماء، كذلؾ لتكضيح الصكرة 
الصحيحة لمديف اإلسبلمي كأنو يحث عمى التبسـ كالبشاشة دائمان كىي مف الصدقات، 

 التديف كالعبكس. الصكرة القاتمة التي تربط بيفكمحك 
  ألبحاث مستقمة سكاء ىناؾ بعض الجكانب التي أشرت ليا في البحث بإيجاز كتحتاج

كأحاديث كالتبسـ كالضحؾ دراسة فقيية،  كانت رسائؿ جامعية أك أبحاث عممية مصغرة
تعجب كضحؾ اهلل بيف المفكضيف كالمؤكليف كالمثبتيف مف عمماء أىؿ السنة كالجماعة 

 .حديثيةدراسة عقدية 
  قتدل بو في حتى يي  ال بد مف إظيار جانب البشاشة كالتبسـ في حياة نبي الرحمة

 جماؿ أخبلقو كحسف عشرتو.
  ضركرة التبسـ كالضحؾ في مجاؿ الدعكة إلى اهلل  ،فيي أنجع في قبكؿ الدعكة

 كأكثر تأثيران مف المكاعظ الجافة.



َُٕ 

، كأف يرزقنا البشاشة ة الرسكؿ أف يرزقنا الحياة عمى سن نسأؿ اهلل كفي الختاـ 
 ، الميـ آميف.كاالبتسامة دائمان كما كاف رسكؿ اهلل 

 كمف تبعيـ بإحسافو إلى يـك الديف.كآلو كصحبو،  كصمى اهلل كسمـ عمى سيدنا محمدو 
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 الفيارس العامة

 أكالن: فيرس اْليات القرآنية
 )مرتبةن حسب كركدىا في المصحؼ(

 الصحيفة السكرة اْلية 

 َٔ ٕٓلبقرة: ا ڇائ     ائ  ەئ  ەئ   وئوئ  ڇ 

 ُ َُِآؿ عمراف:  ڇٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڇ

 ُِٕ ُِِآؿ عمراف:  ڇ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ

 ُّٕ ُٗٓآؿ عمراف:  ڇ...ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ ڇ

 ُّٔ ُْٓالنساء:   ڇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڇ 

 ََُ ٕٓالمائدة:  ڇۅ  ۉۉ ۅ ڇ

 ٗٓ َٖالتكبة:  ڇٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ڇ

 ،ُٖ ِٖالتكبة:  ڇ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڇ
َُٖ 

﮵ ڇ ﮴  ﮳   ٖٓ ْٖالتكبة:   ڇۅ ۉۉڇ: قىٍكًلو ًإلىى ڇے ۓ ۓ﮲ 

 ِٔ ِٗالتكبة:  ڇھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ڇ 

 ٖٕ ٓٗالتكبة:  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  ڇ

 ُٗ ُٕىكد:  ڇىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئڇ

 ِٔ ٓالرعد:  ڇۅ ٴۇ ۋ ۋڇ

–َُٗالمؤمنكف:  ڇ ڎ ڎ ڌ...ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڇ
َُُ 

ُٕ 

 ُٖ ُُُالمؤمنكف:  ڇ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڇ

 ُِٓ ُِالنكر:  ڇ...ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڇ 

 ّٕ ُٗ-ُٕالنمؿ:  ڇں  ں     ڻ    ڻ       ... ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ

، ُ، ك ُٗالنمؿ:  ڇ...ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڇ
ُٖ ،ّٕ 

 ِٕ ُٖفاطر:  ڇۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉېڇ

 َُِ ُْفاطر:  ڇک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڇ 

 ُُٗ ٕٔ: الزمر  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ڇ 



ُِٕ 

 ُُٔ ّْ-ّّ فصمت:  ڇڱ  ڱ  ڱ... چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌڇ 

 ِٖ،ِّ ُُ الشكرل: ڇ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٿ ڇ

 ُّٕ ِٗالفتح:  ڇڀ ڀڀڇ

 ُٓ ْٕ–ْٔ الزخرؼ:  ڇ جئ ی ...ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ڇ

، ٗٗ ُُالحجرات:  ڇىت  يت  جث ...ەئ    وئ  وئ ى  ى  ائ  ائ    ەئڇ
ََُ 

 ُٓ، ُ ّْالنجـ:  ڇ جس مح جخ حخ مخ ڇ

 ُٔ َٔ-ٗٓ: النجـ  ڇ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڇ

 ِٗ ٗالحشر: ڇ حب يئ جب ... ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی  ی ڇ

 َْ ْ القمـ: ڇڱ ڱ ڱ ںںڇ

 ُٗ ّٗ-ّٖعبس:  ڇ ىث مث جث يت ىت مت خت ڇ

 ُٗ ِْ–َْعبس:  ڇ حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح مج يثحجڇ

 َٕ ِٗالتككير:   ڇوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئڇ

 ُٗ ّْالمطففيف:  ڇ جح مج حج يث ىث مث جث ڇ

 ُٖ ِّ-ِٗالمطففيف:  ڇ... ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئڇ

 ُْٓ ِالميؿ:  ڇڱڱ ڱ ڱڇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُّٕ 

 ثانيان: فيرس األحاديث كاْلثار 
 التي في بداية المقطع()مرتبةن ىجائيان بدكف اعتبار )أؿ( 

 الصحيفة الحديث مسمسؿ
، فىقىاؿى عيمىري أىتىى بىابى عيمىرى  ُ  َُٔ ...اًحدىةه، ثيَـّ اٍستىٍأذىفى كى  :، فىاٍستىٍأذىفى
ؿه  أىتىى ِ ،: فىقىاؿى   النًَّبيَّ  رىجي قىٍعتي  ىىمىٍكتي مىى كى ، ًفي أىٍىًمي عى افى  َُِ، ٕٖ ...رىمىضى
ًزيرىةو   النًَّبيَّ  أىتىٍيتي  ّ  ُٔٔ، َُٗ ...ًلسىٍكدىةى  فىقيٍمتي  لىوي، طىبىٍختييىا قىدٍ  ًبخى
طَّابً أى  ْ عىؿى يى   تىٍيتي عيمىرى ٍبفى اٍلخى  َُٓ ...ٍفًرضي ًفي أينىاسو ًمٍف قىٍكًمي فىجى
ؾي  األىٍغرىاضً  بىٍيفى )يىٍشتىدُّكفى  أىٍدرىٍكتيـٍ  ٓ يىٍضحى ـٍ  كى يي ، إلىى بىٍعضي  ُْٖ ...فىًإذىا بىٍعضو
مىى رىسيكًؿ المَّوً  ٔ طَّاًب عى  َُٕ ...، كىًعٍندىهي ًنٍسكىةه ًمفٍ اٍستىٍأذىفى عيمىري ٍبفي الخى
ٍبتي  ٕ ، ًمفٍ  ان ًجرىاب أىصى ، يىٍكـى  شىٍحـو ٍيبىرى  ُٔ ...أيٍعًطي الى : فىقيٍمتي  فىاٍلتىزىٍمتيوي،: قىاؿى  خى
ٖ  ، يىٍكرىهي التَّثىاؤيبى ، كى ًمدى المَّوى ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ العيطىاسى  ّْ ...فىًإذىا عىطىسى فىحى
ؿه ًمٍف أىٍىًؿ البىاًديىًة: أىفَّ النًَّبيَّ  ٗ دّْثي كىًعٍندىهي رىجي ا ييحى  ُُٕ ...أىفَّ  كىافى يىٍكمن
مىى ًنطٍ أىفَّ النًَّبيَّ  َُ عى عى مىٍيـو  عو اٍضطىجى فىعىًرؽى، فىقىامىٍت أيُـّ سي

ًقوً    ُِِ ...ًإلىى عىرى
مىٍيـو  أيَـّ  أىفَّ  ُُ ذىتٍ  سي نىٍيفو  يىٍكـى  اتَّخى رنا، حي ةى... أىبيك فىرىآىىا مىعىيىا، فىكىافى  ًخٍنجى  ُُِ طىٍمحى
مىٍيـو  أيَـّ  أىفَّ  ُِ ؽّْ، ًمفى  يىٍستىًحي الى  المَّوى  ًإفَّ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قىالىتٍ  سي  ُْٔ ...الحى
اءىتٍ  سىٍكدىاءى  اٍمرىأىةن  أىفَّ  ُّ ا أىنَّيىا فىزىعىمىتٍ  جى عىٍتييمى أىٍرضى

 ّٔ ...، ًلمنًَّبيّْ  فىذىكىرى ، 
ا: فىقيٍمفى  ًنسىاًئوً  ًإلىى فىبىعىثى  ،النًَّبيَّ  أىتىى رىجيالن أف  ُْ ... مىعىنىا مى  ِٗ ًإالَّ
مىى اٍستىٍأذىفى  رىجيالن  أىفَّ  ُٓ  ٖٕ ...العىًشيرىةً  أىخيك ًبٍئسى : قىاؿى  رىآهي  ،فىمىمَّاالنًَّبيّْ  عى
اءى ًإلىى النًَّبيّْ  ُٔ ميعىًة، كىىيكى يىٍخطيبي ًباٍلمى  أىفَّ رىجيالن جى  ٗٔ ...ًدينىًة،يىٍكـى الجي
مىى رىجيالن  أىفَّ  ُٕ ٍبدى  اٍسميوي  كىافى   النًَّبيّْ  عىٍيدً  عى كىافى  المًَّو، عى  َُِ ...ييمىقَّبي  كى
اءى ًإلى  ُٖ ، جى ، يوً أىفَّ رىجيالن : ىىذىا فيالىفه ًميِّا، فىقىاؿى ًدينىًة، يىٍدعيك عى  ُٓٓ ...أًلىًميًر المى
رَّاحً  ٍبفى  عيبىٍيدىةى  أىبىا بىعىثى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ُٗ ٍيفً  ًإلىى الجى  ْٓ ...يىٍأًتي البىٍحرى
يىا طىالىقىيىا، فىبىتَّ  اٍمرىأىتىوي  طىمَّؽى  القيرىًظيَّ  ًرفىاعىةى  أىفَّ  َِ جى كَّ ٍبدي  بىٍعدىهي  فىتىزى  ٔٔ .عى
اًب النًَّبيّْ  ُِ ي  ًمٍف أىٍحيى  أىفَّ نىاسنا ًمٍف أىٍصحى مىى حى  ٕٔ ...اًء العىرىبً أىتىٍكا عى
فَّ قيمكبىنا لىتىٍمعىنيييـ ِِ  ٖ إنَّا لىنىٍكًشري في كيجكًه أىٍقكىاـو كا 
 ُٕ ...قىاؿى  ثيَـّ ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،اٍنطىمىٍقتي مىعى أىًبى نىٍحكى النًَّبىّْ  ِّ



ُْٕ 

ٍفدو  ًفي اٍنطىمىٍقنىا ِْ  ُِٖ ...رىسيكؿى  يىا: ًمنَّا قىاًئؿه  فىقىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿى  فىأىتىٍينىا كى
اءى عيٍثمىافى ٍبفى عىفَّافى  أنو ِٓ ا، ثي  جى تَّى اٍرتىفىعىٍت أىٍصكىاتيييمى  ُّٗ ...َـّ ًإفَّ حى
اًلسي  أىكيٍنتى  سيًئؿى  أنو ِٔ ـٍ : قىاؿى  ؟ اهللً  رىسيكؿى  تيجى  ُْٖ، ِٓ ...كىًثيرنا نىعى

اًحكنا قىطُّ  أىنَّوي قىاؿى ًلًجٍبًريؿى  ِٕ ـٍ أىرى ًميكىاًئيؿى ضى ا ًلي لى  ّْ ...مى
كىافى دىًقيؽ أىنَّوي  ِٖ يحي  السَّاقىٍيفً  كىافى يىٍجتىًني ًسكىاكناًمٍف اأٍلىرىاًؾ كى عىمىٍت الرّْ  َُْ ...فىجى
تٍ  ِٗ رىجى رىتٍ  ًحيفى  أنيا خى ٍبمىى كىًىىى  ىىاجى بىٍيرً  ٍبفً  المَّوً  ًبعىٍبدً  حي  ٔٓ ...فىقىًدمىتٍ  الزُّ
اًحيّْ فىٍكؽى ثىالى  نىيىى النًَّبيُّ أى " سيًئمىت أنيا َّ كـي األىضى  ُّْ ...ثو أىٍف تيٍؤكىؿى ليحي
كا أىنَّييـٍ  ُّ نىٍيفو  يىٍكـى  المًَّو  رىسيكؿً  مىعى  سىاري  َٖ ...السٍَّيرى  فىأىٍطنىبيكا حي
نَّةى، كىآًخرى أى  ِّ نًَّة ديخيكالن اٍلجى ـي آًخرى أىٍىًؿ اٍلجى ىٍعمى اًإنّْي ألى كجن  ُٗ ...ٍىًؿ النَّاًر خيري
ّّ ، نًَّة ديخيكالن ا ًمٍنيىا، كىآًخرى أىٍىًؿ الجى كجن ـي آًخرى أىٍىًؿ النَّاًر خيري ىٍعمى  َٗ ...ًإنّْي ألى
ميكسه كىأىبيك  سىاًجده  بىٍينىا رىسيكؿي المًَّو  ّْ ابه لىوي جي ٍيؿو كىأىٍصحى  ُٔ ...جى
 ٕٔ ...ثيَـّ رىفىعى  (ذىاتى يىٍكـو بىٍيفى أىٍظييًرنىا ًإٍذ أىٍغفىى ًإٍغفىاءىةن بىٍينىا رىسيكؿي اهللً  ّٓ
ادو  بىٍينىمىا رىسيكؿي المًَّو  ّٔ حى يىًسيري كى

ًحؾى    ُِّ ...يىٍحديك ًبًنسىاًئًو فىضى
دّْثي اٍلقىٍكـى  ّٕ كىافى ًفيًو ًمزىاحه -بىٍينىمىا ىيكى ييحى ـٍ فىطىعىنىوي  ،-كى  ٗٗ ...بىٍينىا ييٍضًحكييي
دىقىةه  ّٖ ٍجًو أىًخيؾى لىؾى صى نى  ،تىبىسُّميؾى ًفي كى كًؼ كى  ُِٔ ...ٍيييؾى عىفٍ كىأىٍمريؾى ًباٍلمىٍعري
ٍبزىةن  الًقيىامىةً  يىٍكـى  األىٍرضي  تىكيكفي  ّٗ بَّاري  يىتىكىفَّؤيىىا كىاًحدىةن، خي  ُِِ، ٖٖ ...ًبيىًدهً  الجى
ذيكا التٍَّمرى ًبمىا َْ اًئًو أىٍف يىٍأخي مىى غيرىمى ، فىعىرىٍضتي عى مىٍيًو دىٍيفه فّْيى أىًبي كىعى  ُِٕ ...تيكي
: ثيَـّ ًإفَّ رىسيكؿى اهللً  ُْ رىًة، قىاؿى انىا ًلٍمبىٍيعىًة ًفي أىٍصًؿ الشَّجى  ّٕ ...بىايىٍعتيوي فى دىعى
ـى  ،أىبيكالقىاًسـً  ًبي مىرَّ  ثيَـّ  ِْ  َٔ ...نىٍفًسي ًفي مىا كىعىرىؼى  رىآًني، ًحيفى  فىتىبىسَّ
ـى يىضٍ  ّْ : ًل قىاؿى ٍرطىًة، كى ـٍ ًمفى الضَّ ًحًكًي ـٍ ًفي ضى ـٍ ًممَّاثيَـّ كىعىظىيي ديكي ؾي أىحى  ََُ ...حى
قىعىتٍ  ثيَـّ  ْْ ، فىاٍستىطىالىتٍ  ًبي، كى مىيَّ  ُٔٔ، ْٗ ... اهللً  رىسيكؿى  أىٍرقيبي  كىأىنىا عى
ؿه ًإلىى النًَّبيّْ  ْٓ اءى رىجي : يىا رىسيكؿى اهلًل رىأىٍيتي فً  جى نىاـً كىأىفَّ فىقىاؿى  ُّّ ...ي اٍلمى
ؿه ًإلىى النًَّبيّْ  ْٔ اءى رىجي ، ًإفَّ  جى : يىا أىبىا القىاًسـً  َُِ ...ًمٍف أىٍىًؿ الًكتىاًب فىقىاؿى
اءىٍت سىٍيمىةي ًبٍنتي سييىٍيؿو ًإلىى النًَّبيّْ  ْٕ  ُٖ ...اهلًل، ، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى جى
رى  ْٖ اصى  َٕ ...غىدنا قىاًفميكفى  ًإنَّا: فىقىاؿى  يىٍفتىٍحيىا، فىمىـٍ  الطَّاًئؼً  أىٍىؿى  النًَّبيُّ  حى
رىٍجتي مىعى النًَّبيّْ  ْٗ ـٍ أىٍحًمؿ ًفي بىٍعًض أىٍسفىارًهً  خى اًريىةه لى ـى  كىأىنىا جى  ُِٓ، ُُُ ...المٍَّح
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رىٍجنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  َٓ اج خى تَّى ًإذىا كينَّا بً  ،ان حيجَّ ؿى حى  ّٖ ...اٍلعىٍرًج نىزى
رىسيكؿي المًَّو  ُٓ ؿى أىٍعرىاًبيّّ اٍلمىٍسًجدى كى اًلسه  دىخى َـّ اٍغًفرٍ المَّ  :فىقىاؿى  جى  ُُّ ...يي
ؿى  ِٓ مىى  المَّوً  رىسيكؿي  دىخى ، اٍبنىةً  عى افى ًحؾى  ثيَـّ  ًعٍندىىىا، فىاتَّكىأى  ًمٍمحى  ُّٓ ...ضى
مى دىخى  ّٓ ٍيشو عى ، فىقىالى ييىا ؿى شىبىابه ًمٍف قيرى كيكفى ـٍ يىٍضحى  َُٔ ...تٍ كىًىيى ًبًمننى، كىىي
ا النًَّبيُّ  ْٓ  ُُْ فىسىارَّىىا، ًفي شىٍككىاهي الًَّذم قيًبضى ًفيوً  فىاًطمىةى  دىعى
ٍجيىوي  ٓٓ مىٍضمىضى كىاٍستىٍنشىؽى ثيَـّ غىسىؿى كى أى كى ضَّ ا ًبمىاءو فىتىكى ثنا دىعى  ُِٓ،ُُٔ ...ثىالى
: ًبأىًبي شىًبيوه ًبالنَّ رىأىٍيتي أىبىا بىٍكرو  ٔٓ سىفى كىىيكى يىقيكؿي مىؿى الحى حى ،، كى  ُّْ ...ًبيّْ
اًلس  المَّوً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  ٕٓ رىهي  فىرىفىعى  :قىاؿى ، الرٍُّكفً  ًعٍندى  ان جى  ُُْ ...ًإلىى بىصى
ٍبدىالرٍَّحمىفً  ييعىاًتبي  كىىيكى  عيمىرى  رىأىٍيتي  ٖٓ ًريرو  ًمفٍ  قىًميصو  ًفي عىٍكؼو  ٍبفى  عى  ُّٓ ...حى
عى  ٗٓ  ٕٓ، َٓ ...أىًجدي  كىأىنىا ًباٍلبىًقيًع، ًجنىازىةو  ًمفٍ  يىٍكـو  ذىاتى   المَّوً  رىسيكؿي  ًإلىيَّ  رىجى

فىًة كىأىٍجممييىا،"قاؿ: ف سيًئؿى عىٍف ًصفىًة النًَّبيّْ  َٔ  ُُْ، ٖٔ ...أىٍحسىفي الصّْ
ابي رىسيكًؿ المًَّو سيًئؿى  ُٔ ؟  ىىٍؿ كىافى أىٍصحى كيكفى ،يىٍضحى ـٍ : نىعى  ُْٖ ...قىاؿى
ـٍ ًإلىى بىٍعضو  ِٔ يي ؾى بىٍعضي حَّ اًبًو تىضى ا أىنىا مىعى أىٍصحى  َُٓ فىبىٍينىمى
ـى النًَّبيُّ  ّٔ  ٗٔ، ْٗ  فىتىبىسَّ
ـي  فىتيٍدعىى ْٔ ا ًبأىٍكثىاًنيىا، اأٍليمى مى ؿي  تىٍعبيدي، كىانىتٍ  كى ؿي  اأٍلىكَّ  ُّ ...فىاأٍلىكَّ
ًحؾى النًَّبيُّ  ٓٔ تَّى بىدىٍت أىٍنيىابيوي  فىضى  ّٗ حى
 ّٔ ...قىاؿى  الدٍُّنيىا، السَّمىاءً  ًإلىى ًجٍئتي  فىمىمَّا الدٍُّنيىا، السَّمىاءً  ًإلىى ًبي فىعىرىجى  ٔٔ
نىٍرفىعي  نىًصيبىوي، ًمنَّا ًإٍنسىافو  كيؿُّ  فىيىٍشرىبي  نىٍحتىًمبي  فىكينَّا ٕٔ  ُٗٓ نىًصيبى   ًلمنًَّبيّْ  كى
ـى رىسيكؿي المَّوً  ٖٔ ًتيىا ًسٍتره  قىًد ًفى سىٍيكى ٍيبىرى كى ، ُُُ،ْٗ ...،ًمٍف غىٍزكىًة تىبيكؾى أىٍك خى

ُِْ 
ـه  كىافى رىسيكؿي اهلًل  ٗٔ اًئ ؾي  "ييقىبّْؿي ًإٍحدىل ًنسىاًئًو، كىىيكى صى  ُْْ ثيَـّ تىٍضحى
ميقنا، النَّاسً  أىٍحسىفً  ًمفٍ اهللً  رىسيكؿي  كىافى  َٕ مىًني خي ا فىأىٍرسى ةو... يىٍكمن اجى  ُِٓ، ٖٓ ًلحى
مىٍيـو  أيْـّ  ًعٍندى  كىانىتٍ  ُٕ ، أيُـّ  كىًىيى  يىًتيمىةه، سي  ُِٖ ... اهللً  رىسيكؿي  فىرىأىل أىنىسو
رىسيكؿي المًَّو  ِٕ اًريىةه تيغىنّْي كى  ُُٗ، ُُٕ ...يىٍستىًمعي، فىمىمَّا سىًمعىتٍ  كىانىٍت ًعٍنًدم جى
؟ كينَّا ًعٍندى رىسيكًؿ اهلًل  ّٕ ؾي َـّ أىٍضحى كفى ًم : ىىٍؿ تىٍدري ، فىقىاؿى ًحؾى  ُُٓ ...فىضى
ٍبًد  ْٕ ٍمقىًة عى ذىٍيفىةي كينَّا ًفي حى اءى حي مىٍينىا -بف اليماف– المًَّو فىجى ـى عى تَّى قىا  ُّٖ ...حى
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اًشيىةً  المَّوً  مىعى رىسيكؿً  أىٍمًشي كيٍنتي  ٕٓ ًميظي الحى مىٍيًو بيٍرده نىٍجرىاًنيّّ غى  ٓٔ ...كىعى
ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو ،  كيٍنتي مىعى اٍبًف عىبَّاسو  ٕٔ  ُٔٓ ...: تيٍفًتي أىفٍ  ًإٍذ قىاؿى زى
ٍجوو طىٍمؽو  ٕٕ اؾى ًبكى لىٍك أىٍف تىٍمقىى أىخى كًؼ شىٍيئنا، كى فَّ ًمفى اٍلمىٍعري  ُْٔ الى تىٍحًقرى
كا الى  ٖٕ ، تيٍكًثري ًحؾى ًحؾً  كىٍثرىةى  فىًإفَّ  الضَّ  ٔٗ اٍلقىٍمبى  تيًميتي  الضَّ
 ك الى يىٍشكيري المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى  ٕٗ
: لىقىٍد رىأىٍيتي النًَّبيَّ  َٖ تَّى بىدىٍت نىكىاًجذيهي. قىاؿى ٍندىًؽ حى ًحؾى يىٍكـى اٍلخى  ُِٖ، ِٗ ...ضى
 ُْٓ ...ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًعرىاؽً  :قيٍمتي  ؟ًممٍَّف أىٍنتى  ي:فىقىاؿى لً   لىًقيتي أىبىا الدٍَّردىاءً  ُٖ
مَّؼٍ  لىـٍ  ِٖ ٍزكىةو  ًفيالمَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  أىتىخى  ٖٕ ...تىبيكؾى  غىٍزكىةً  ًفي ًإالَّ  غىزىاىىا غى
ده أىٍشبىوى ًبالنًَّبيّْ  ّٖ ـٍ يىكيٍف أىحى ًمي   لى سىًف ٍبًف عى  ُّْ ًمفى الحى
 ُْٓ ...المَّوى  اٍدعي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  نىٍفسو  ًطيبى   النًَّبيّْ  ًمفى  رىأىٍيتي  لىمَّا ْٖ
ٍبدي  مىاتى  لىمَّا ٖٓ ميكؿى  ٍبفي  أيبىي   ٍبفي  اهللً  عى  ٖٓ ... اهللً  رىسيكؿي  لىوي  ديًعيى  سى
ا تىٍعمىميكفى  لىكٍ  ٖٔ ـي  مى ًحٍكتيـٍ  أىٍعمى ، لىضى ٍيتيـٍ  قىًميالن لىبىكى   ٖٗ كىًثيرنا كى

بىًني ٕٖ جى مىا حى
ـى  النًَّبيُّ   ، كىالى رىآًني ًإالَّ تىبىسَّ ٍجًيي ميٍنذي أىٍسمىٍمتي  ُِٔ، ُٔ ًفي كى

ٍمرىاءى ًمفى النًَّبيّْ  ٖٖ مَّةو حى دنا أىٍحسىفى ًفي حي  ُٓٓ مىا رىأىٍيتي أىحى
د رىأىٍيتي  مىا ٖٗ  ِْ  المَّوً  رىسيكؿً  ًمفٍ  ان تىبىسُّم أىٍكثىرى  ان أىحى
ميٍستىٍجًمعان   النًَّبيَّ  رىأىٍيتي  مىا َٗ

اًحكان  قىطُّ   تَّى ،ضى  ّٗ، ٕٖ، ْٓ ...لىيىكىاًتوً  ًمٍنوي  أىرىل حى
ًحؾي  كىافى  مىا ُٗ ا ًإالَّ   المَّوً  رىسيكؿً  ضى  ٕٖ، ْٔ تىبىسُّمن
ؿي ًممَّا يىٍخريجي ًمفى األىٍنفيسً  نىيىى النًَّبيُّ  ِٗ ؾى الرَّجي  ََُ أىٍف يىٍضحى
تىرىؾى  أىًبي ىىمىؾى  ّٗ ، ًتٍسعى  أىكٍ  بىنىاتو  سىٍبعى  كى ٍجتي  بىنىاتو كَّ  ُُّ ...فىقىاؿى  ثىيّْبنا، اٍمرىأىةن  فىتىزى
ابيوي كى  ْٗ كىافى أىٍصحى ًحًؾ كى ٍمًت قىًميؿى الضَّ كفى ًعٍندىهي  كىافى طىًكيؿى الصَّ ، ٕٖ، ْٓ ...يىٍذكيري

ٗٔ 
ٍحينا  ٓٗ لىًكٍف كىالمًَّو مىا كيٍنتي أىظيفُّ أىفَّ المَّوى ميٍنًزؿه ًفي شىٍأًني كى  ُِٔ ...ييٍتمىى،كى
يىٍبقىى ٔٗ ـٍ  رىجيؿه  كى ٍجًيوً  ميٍقًبؿه  ًمٍنيي مىى ًبكى : النَّارً  عى  ُّ ..قىشىبىًني. قىدٍ  رىبّْ  يىا فىيىقيكؿي
ٍيؿه  ٕٗ دّْثي  لمذم كى ٍيؿه  اٍلقىٍكـى  ًبوً  ًلييٍضًحؾى  فىيىٍكًذبي  ييحى ٍيؿه  لىوي  كى  َُُ لىوي  كى
ٍمتي  ًإنّْي اهلًل، رىسيكؿى  يىا ٖٗ ى يىٍنكيتيكفى  كىاٍلميٍسًمميكفى  اٍلمىٍسًجدى  دىخى ، ُُْ، ْٕ ...ًباٍلحىصى

ُٔٓ 
نَّةى  ٗٗ ًف اٍلجى رى يىٍدخيالى ا اٍْلخى ديىيمى مىٍيًف يىٍقتيؿي أىحى ؾي المَّوي ًإلىى رىجي  ِٗ، ِٔ ...يىٍضحى
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 ثالثان: فيرس تراجـ الركاة كاألعبلـ

 الصحيفة االسـ مسمسؿ
ًعيُّ  مسمسؿ ـي بفي يىًزٍيد بًف قىٍيس النَّخى  ُُٗ، َُٓ، َٗ ًإٍبرىاًىٍي

 ِٕ أبك ًرٍمثىةى البمكم ُ  
 َٔ أحمد بف نصر األزدم الداكدم ِ
 ُُ أحمد بف يكسؼ الحمبي، المعركؼ بالسًَّميف ّ
يَّاًش الًحٍمًصيٌ  ٓ اًعٍيؿي بفي عى  ّْ ًإٍسمى
ًعي ٔ دي بفي يىًزٍيدى بًف قىٍيسو النَّخى  ُّٗ األىٍسكى
 َُ أبك البقاء الكفكم ،أيكب بف مكسى ٕ
 ُْٗ بالؿ بف سعد بف تميـ األشعرل ٖ
ٍيدىةى بىٍيزي  ٗ ًكٍيـً بًف ميعىاًكيىةى بف حى  َُِ بفي حى
بّْيُّ  َُ ًمٍيًد بًف يىًزٍيدى الضَّ ٍبًد الحى ًرٍيري بفي عى  َُٔ جى
ًميُّ  ُُ اًبًر اٍلبىجى ٍبًد اهلًل ٍبًف جى ًريري ٍبفي عى  ُْ جى
ٍعفىري بف بيٍرقىاف الًكالبيُّ  ُِ  َُْ جى
 َُ حسف بف منصكر األكزجندم المعركؼ بقاضيخاف ُّ
مىًميُّ  ُْ ٍبًد الرٍَّحمىًف السُّ ٍيفي بفي عى  ٗٗ حيصى
ًعيٌ  ُٓ ٍفصي بفي ًغيىاث بف طىٍمؽ النَّخى  ُّٗ-َُِ حى
ـي بفي ميٍكسىى بفي أىًبي زيىىٍير القىٍنطىًرمٌ  ُٔ كى  ٕٓ الحى
ٍيدىةى اٍلقيشىٍيًرمُّ  ُٕ ـي ٍبفي ميعىاًكيىةى ٍبًف حى ًكي  َُُ حى
مىمىةى بًف  ُٖ مَّادي بفي سى  ُِّ-َُٓ ًدٍينىارو البىٍصًرمُّ حى
رَّاط ُٗ ٍيدي ٍبفي ًزيىاد الخى مى  ُْٔ حي
 ٖٖ حميد بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم َِ
ٍكلىى بىًني اٍلميعىمَّى ُِ ٍيدى ٍبفى عيبىٍيدو مى مى  ّْ حي
اًلدي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف اٍلعىاصً  ِِ  ٕٔ خى
مىًمي ِّ ٍفكىافى السُّ الَّدي بفي يىٍحيىى بًف صى  ُْْ خى
رىاسىاًنيٌ  ِْ دي بفي أىًبي ًىٍندو ًدٍينىاًر بًف عيذىاًفرو الخي  ُْٓ دىاكي
ـى العىدىًكمُّ العيمىًرم ِٓ ٍيدي بفي أىٍسمى  َٗ زى
 ْٔ سالـ بف أبي أمية ِٔ
 ّٓ سعيد بف أبي سعيد كيساف، المقبرم ِٕ
ٍكبىةى  ِٖ  ُُٔ سىًعٍيدي بفي أىًبي عىري
ؿ  ِٗ  َُْ، ٖٗ المٍَّيًثيٌ سعيد بف أبي ًىالى



ُٕٖ 

ٍكؽو الثٍَّكًرمٌ  َّ  ُُٔ سيٍفيىافي بفي سىًعٍيًد بًف مىٍسري
ٍيميكف ُّ  ُْٓ، ّٖ، ُٕ سيفياف بفي عييىٍينىةى بف أىبي ًعٍمرىاف مى
ٍمًرك ٍبًف اأٍلىٍككىع ِّ مىمىةي ٍبفي عى  ْٕ سى
مىٍيمىافي بفي ًمٍيرىافى األىسىًدمُّ  ّّ ، ُّْ، َُِ، ِٗ األعمش سي

ُّٗ 
 ُّٔ، ْٖ سماؾ بف الكليد الحنفي ّْ
ٍرب بف أىكس الذُّىىمي ّٓ  ْٓ ًسمىاؾ بف حى
اًرمُّ  ّٔ ٍنظىًميًَّة اأٍلىٍنصى  ُٖ سىٍيؿي اٍبفي اٍلحى
 َُٔ شىبىابىةي بفي سىكَّارو الفىزىاًرمٌ  ّٕ
ٍبًد الرٍَّحمىًف القيرىًشي ّٖ اؽى بًف عى  ٕٓ شيعىٍيبي بفي ًإٍسحى
بىًطيشىيباف بف أبي  ّٗ كخ الحى  ّٔ شىٍيبىة فىرُّ
اًلحي بفي ريٍستيـى الميزىًنيُّ  َْ  ُْٔ صى
 ُّْ طمحة بف نافع ُْ
، اٍلكيكًفي، اٍلقىاًرئي  ِْ كًد، بىٍيدىلىةى، األىسىًدمُّ ـي ٍبفي أىًبي النَّجي اًص  َُْ عى
اًرمٌ  ّْ ٍبًد اهلًل األىٍنصى ٍعفىًر بًف عى ًمٍيًد بفي جى ٍبدي الحى  ٕٗ عى
ٍبدي  ْْ ًبير عى  ٕٔ الرٍَّحمىف بف الزَّ
زَّاًؽ بفي ىىمَّاـً بًف نىاًفعو الًحٍميىًرمُّ  ْٓ ٍبدي الرَّ ، ُْٗ، ٖٔ، ُّ عى

ُْٓ 
مىمىةى بف ًدٍينىارو المىدىًنيُّ  ْٔ ٍبدي العىًزٍيًز بف سى  ُٕٓ عى
ٍزءً  ْٕ اًرًث ٍبًف جى ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلحى  ِْ عى
مىٍيمىافى بفً  ْٖ ٍبدي اهلًل بفي سي  ُُ أبك بىٍكرو السًّْجٍستىاًني ،األىٍشعىًث  عى
 ّْ عىبدي اهلًل بفي لىًيٍيعىة ْٗ
 ُٔٓ، ِّ عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج َٓ
مَّدً  ُٓ ًمًؾ بفي ميحى ٍبدي المى  ُّ أبك منصكر الثَّعىاًلًبيٌ ، عى
ٍمًت  ِٓ ًجٍيًد بًف الصَّ ٍبًد المى ٍبدي الكىىَّاًب بفي عى  ُِٕ عى
 ّْ عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي اٍلميًغيرىًة ٍبًف ميعىٍيًقيبو السَّبىًئيُّ  ّٓ
ًد بًف أىًبي شىٍيبىةى  ْٓ مَّ  ُٗ عيٍثمىافي بفي ميحى
رىاسىاًني ٓٓ  ُٓ عىطىاءي ٍبفي أىًبي ميٍسًمـو اٍلخي
، ْٕ، ٖٓ، ْٖ عكرمة بف عمار بف عقبة العجمي ٔٓ

ُِٗ ،ُّٔ 
ٍضرىًميّْ   ٕٓ ءي ٍبفي اٍلحى  ٓٓ العىالى
 ُٓ عمى بف محمد بف إبراىيـ الصكفي خازف الكتب ٖٓ



ُٕٗ 

اًرمُّ  ٗٓ اًرًث األىٍنصى ًزيَّةى ٍبًف اٍلحى  ْٗ عيمىارىةي ٍبفي غى
ٍفصو اٍلميعىٍيًطيُّ  ْ  ُُِ عيمىري بف حى
 ُْٓ، ُٕ السًَّبٍيًعيٌ  أبك إسحاؽ، عمرك بف عبد اهلل َٔ
مىٍيمىافى بًف أىًبي  ُٔ زىاًعيفيمىٍيحي بفي سي  ُُٗ الميًغٍيرىًة الخي
كّْؿو العىٍسقىالىًنيُّ  ِٔ مَّدي بفي أىًبي السًَّرمّْ ميتىكى  ُُٕ ميحى
دىًنيُّ   ّٔ اؽى بًف يىسىار المى مَّدي بفي ًإٍسحى  ْٖ، ُٓ ميحى
ٍيميٍكف، البىٍغدىاًدمُّ  ْٔ اًتـً بًف مى مَّد بفي حى  ُٔٓ ميحى
ٍنبىرو  ٓٔ مَّدي بفي سىكىاًء بًف عى  َٖ السَّديكسيُّ ميحى
 ِّ الزٌاىد المعركؼ بغالـ ثعمبمحمد بف عبد الكاحد  ٔٔ
قَّاصو المٍَّيًثيُّ  ٕٔ ٍمقىمىةى بًف كى ٍمًرك بًف عى مَّدي بفي عى  ُُّ، َُُ ميحى
مَّدي ٍبفي كىًثيرو اٍلعىٍبًدمٌ  ٖٔ  ْٔ ميحى
مد ٍبف األىسكد القرشي ٗٔ مد ٍبف ميحى  ِٗ ميحى
 ُّ المكيمحمد بف مسمـ بف تدرس  َٕ
ٍعمىر بف ًرٍبًعٌي القيسي البصرم البىٍحراني ُٕ  ُِْ محمد بف مى
مَّدي ٍبفي ميكسىى اٍلًفٍطًرمُّ المدنيُّ  ِٕ  ُِّ ميحى
مَّدي بفي يىٍحيىى بًف أىًبي عيمىر ّٕ  ّٖ ميحى
 ٕٕ اٍلميٍختىاري ٍبفي فيٍمفيًؿ الكيكًفيٌ  ْٕ
 ُِٔ مىرثىد بف عبد اهلل الزٌّْماًنيٌ  ٕٓ
، ُّٖ، ٖٔ، ٖٔ مىٍعمىر بف راًشد األزدم ٕٔ

ُّٓ 
، الكيٍكًفيُّ  ٕٕ بّْيُّ  ُُٓ ميًغٍيرىةي بفي ًمٍقسىـو الضَّ
بىٍيًر بف العىكَّاـ ٖٕ  ُْْ، ََُ ًىشاـ بف عيٍركىةى بف الزُّ
ًثٍيرو الطَّاًئيُّ  ٕٗ  َُٓ يىٍحيىى بفي أىًبي كى
ًمٌي،  َٖ اؽى اٍلبىجى  ْٕ السٍَّيمىًحيًنيُّ يىٍحيىى ٍبفي ًإٍسحى
، الًمٍصًرمٌ  ُٖ  ٓٗ يىٍحيىى بفي أىيٍُّكبى الغىاًفًقيّْ
ٍعًفيٌ  ِٖ  ْٔ يحيى بف سميماف الجي
، ٖٗ، ٖٗ، ٗٓ يحيى بف عبد اهلًل بًف بيكىٍيرو  ّٖ

َُْ 
ٍبًد الرٍَّحمىف األسدم ْٖ  َُّ يىًزيدي ٍبفي عى
مىمىةى، ًىٍندي ًبٍنتي أىًبي أيمىيَّةى  ٖٓ ٍكًميَّةي أيُـّ سى ذىيفىة المىٍخزي  ُْٕ حي
مىٍيـو  ٖٔ اًريَّةي ، أيُـّ سي افى األىٍنصى اءي ًبٍنتي ًمٍمحى اءي، كقيؿ: الغيمىٍيصى  ُِِ الرُّمىٍيصى

 



َُٖ 

اًدًر كالمىرىاًجعرابعان   : ًفٍيًرس المىصى
 القرآف الكريـ 
 أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية، مع تحقيؽ كتابو الضعفاء كأجكبتو عمى 

 -أسئمة البرذعي، دراسة كتحقيؽ سعدم الياشمي، طبعة دار الكفاء لمطباعة كالنشر
المدينة المنكرة، الطبعة الثانية سنة  -المنصكرة، كمكتبة ابف القيـ لمنشر كالتكزيع

 ـ.ُٖٗٗ -ىػَُْٗ
 ( تحقيؽ عبد العميـ ِٗٓأحكاؿ الرجاؿ، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني ،)ىػ

 باكستاف. -طبعة حديث أكادميالبستكم، 
  ىػ(، ِِٕكحديثو، ألبي عبد اهلل محمد بف إسحاؽ الفاكيي )أخبار مكة في قديـ الدىر

 ىػ.ُُْْبيركت، الطبعة الثانية سنة  -تحقيؽ عبد الممؾ دىيش، طبعة دار خضر
  أخبلؽ النبي كأدابو، ألبي محمد عبد اهلل بف محمد المعركؼ بػ)أبي الشيخ( األصفياني

ىػ(، تحقيؽ عصاـ الصبابطي، طبعة الدار المصرية المبنانية، الطبعة الثانية سنة ّٗٔ)
 ـ.ُّٗٗ -ىػُُّْ

 ( تحقيؽ أحمد ِٔٓاألدب المفرد، ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم ،)ىػ
القاىرة، الطبعة الثانية، سنة  -البكرم، طبعة دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 .ـََِٓ-ىػُِْٓ
  األدب، ألبي بكر بف أبي شيبة، تحقيؽ محمد رضا القيكجي، طبعة دار البشائر

 اإلسبلمية.
  إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ، ألبي العباسي شياب الديف احمد بف محمد

ق( ، طبعة المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ مصر الطبعة السادسة ِّٗالقسطبلني )
 ق.َُّٓسنة

 ىػ(، ْْٔماء الحديث، ألبي يعمى خميؿ بف عبد اهلل الخميمي )اإلرشاد في معرفة عم
 ىػ.َُْٗالرياض، الطبعة األكلى سنة  -تحقيؽ محمد إدريس، طبعة مكتبة الرشد

  إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لمحمد ناصر الديف األلباني، تحقيؽ
األكلى سنة بيركت، الطبعة  -محمد زىير الشاكيش، طبعة المكتب اإلسبلمي

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُّٗٗ
 محمكد بف عمر الزمخشرم، تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد،  أساس الببلغة، لجار اهلل

 ـ.ُٖٗٗىػ، ُُْٗبيركت، الطبعة األكلى، سنة  -طبعة دار الكتب العممية



ُُٖ 

  ،أسامي مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف مشايخو في جامعو الصحيح
ىػ(، تحقيؽ عامر صبرم، طبعة دار ّٓٔعدم الجرجاني ) ألبي أحمد عبد اهلل بف

 ىػ.ُُْْبيركت، الطبعة األكلى سنة  -البشائر اإلسبلمية
  االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار فيما تضمنو المكطأ مف

ألبي عمر يكسؼ بف عبد  –معاني الرأم كاآلثار كشرح ذلؾ كمو باإليجاز كاالختصار
 -ىػ(، تحقيؽ عبد المعطي قمعجي، طبعة دار الكعئّْعبد البر األندلسي ) اهلل بف

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْالقاىرة، الطبعة األكلى، سنة 
  االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر األندلسي

-ىػُِّْىػ(، تحقيؽ عادؿ مرشد، طبعة دار األعبلـ، الطبعة األكلى سنة ّْٔ)
 ـ.ََِِ

 ( َّٔأسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الديف ابف األثير عمي بف محمد الجزرم ،)ىػ
 بيركت. -تحقيؽ عمي معكض كعادؿ عبدالمكجكد، طبعة دار الكتب العممية

 ( تحقيؽ عبد اهلل ْٖٓاألسماء كالصفات، ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي ،)ق
 -ىػُُّْجدة، الطبعة األكلى سنة  -الحاشدم، طبعة مكتبة السكادم لمتكزيع

 ـ.ُّٗٗ
 ( ِٖٓاإلصابة في تمييز الصحابة، لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،)ىػ

 ىػ.ُِّٕبيركت، سنة-طبعة دار الكتب العممية
 ( تحقيؽ أحمد الكاتب، طبعة ْٖٓاإلعتقاد، ألبي بكر احمد بف الحسيف البييقي ،)ق

 ىػ.َُُْة األكلى، سنةبيركت، الطبع -دار اآلفاؽ الجديدة
 ( ٍمد الخطابي ىػ(، تحقيؽ ّٖٖأعبلـ الحديث في شرح صحيح البخارم، ألبي سميماف حى

حياء التراث،  -محمد بف سعيد آؿ سعكد، طبعة جامعة أـ القرل معيد البحكث العممية كا 
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٗالطبعة األكلى، سنة 

 ييف، الطبعة اليامسة عشر، سنة األعبلـ، لخير الديف الزركمي، طبعة دار العمـ لممبل
 ـ.ََِِ

  االغتباط بمف رمي باالختبلط، لبرىاف الديف إبراىيـ بف محمد سبط ابف العجمي
القاىرة،  -ىػ(، كمعو نياية االغتباط لعبلء الديف عمي رضا، طبعة دار الحديثُْٖ)

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖالطبعة األكلى سنة 



ُِٖ 

 ىػ(، تحقيؽ ْْٓض بف مكسى اليحصبي )إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، ألبي الفضؿ عيا
يحيى إسماعيؿ، طبعة دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المنصكرة، الطبعة األكلى، 

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗسنة 
  إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لعبلء الديف ميغيٍمطىام بف قميج الحنفي

ة دار الفاركؽ الحديثة ىػ(، تحقيؽ عادؿ بف محمد، كأسامة بف إبراىيـ، طبعِٕٔ)
 ـ.ََُِ-ىػُِِْالقاىرة، الطبعة األكلى، سنة  -لمطباعة كالنشر

 ( تحقيؽ عادؿ العزازم، طبعة دار َّْاألمالي، لعبد الممؾ بف محمد بف بشراف ،)ىػ
 ـ.ُٕٗٗىػ، ُُْٖالرياض، الطبعة األكلى سنة  -الكطف

 ىػ(، تحقيؽ ِْٔالقفطي ) إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، ألبي الحسف عمي بف يكسؼ
 -القاىرة، كمؤسسة الكتب الثقافية -محمد أبي الفضؿ إبراىيـ،طبعة دار الفكر العربي

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔبيركت، الطبعة األكلى 
 ( طبعة دار الجناف، الطبعة األكلى ِٔٓاألنساب، لعبد الكريـ بف محمد السمعاني ،)

 ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖ
 يف مف االختبلؼ، البف عبد البر، تحقيؽ عبد المطيؼ اإلنصاؼ فيما بيف عمماء المسمم

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٕالمغربي، طبعة أضكاء السمؼ، الطبعة األكلى سنة 
  إيضاح الدليؿ في قطع حجج أىؿ التعطيؿ، لمحمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل، بدر الديف

ة ىػ(، تحقيؽ كىبي األلباني، طبعة دار إقرأ، الطبعة األكلى، سنِٖٕبف جماعة )
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٓ

  بحر الفكائد المشيكر بػ )معاني األخبار(، ألبي بكر محمد بف إبراىيـ الكبلباذم
حصؿ بتحقيقو عمى درجة الماجستير مف –ىػ(، تحقيؽ كجيو كماؿ الديف زكي َّٖ)

طبعة دار السبلـ لمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى، سنة  -كمية الشريعة بجامعة القاىرة
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ

 ىػ(، طبعة دار ٕٖٗاج التراجـ، ألبي الفداء زيف الديف قاسـ بف قطمكبغا السكدكني )ت
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْالعمـ، دمشؽ، الطبعة األكلى، سنة 

  ًبيدم، تحقيؽ تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمسيد محمد مرتضى الحػسيني الز 
 ـ.ُٓٔٗ -ىػُّٖٓمجمكعة مف المحققيف، طبعة مطبعة حككمة الككيت سنة 

 ( تحقيؽ د. أحمد َِٖىػ(، ركاية عثماف بف سعيد الدارمي )ِّّتاريخ ابف معيف ،)ىػ
 دمشؽ. -محمد نكر سيؼ، طبعة دار المأمكف لمتراث



ُّٖ 

  تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ألبي زرعة عبد الرحمف بف عمرك النصرم الدمشقي
 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٕبيركت، الطبعة األكلى سنة  -ىػ(، طبعة دار الكتب العمميةُِٖ)

 (تحقيؽ صبحي السامرائي، ّٖٓتاريخ أسماء الثقات، ألبي حفص عمر بف شاىيف ،)ىػ
 ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْطبعة الدار السمفية، الطبعة األكلى سنة 

 ( تحقيؽ عمر ْٖٕتاريخ اإلسبلـ، لشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،)ىػ
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْالثانية، سنة تدمرم، طبعة دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة 

  ،التاريخ الصغير ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم، تحقيؽ محمكد إبراىيـ زايد
 ـ.ُٖٔٗىػ، َُْٔبيركت، الطبعة األكلى، سنة  -طبعة دار المعرفة

 ( تحقيؽ فتحي ىمؿ، طبعة دار ِٕٗالتاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة ،)ىػ
 ـ.ََِٔىػ، ُِْٕيثة لمطباعة كالنشر، القاىرة، سنة الفاركؽ الحد

 ( طبعة دار الكتب ِٔٓالتاريخ الكبير، ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم ،)ىػ
 ـ.ُٖٔٗالعممية، بيركت، سنة 

  ،تاريخ مدينة السبلـ كأخبار محدثييا كذكر قطانيا العمماء مف غير أىميا ككاردييا
ىػ(، تحقيؽ بشار معركؼ، طبعة دار الغرب ّْٔم )لمخطيب أحمد بف عمي البغداد
 ـ.ََُِ-ىػُِِْاإلسبلمي، الطبعة األكلى، سنة 

 ( )ىػ(، ُٕٓتاريخ مدينة دمشؽ، ألبي القاسـ عمي بف الحسف المعركؼ بػ)ابف عساكر
 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٓبيركت، سنة  -تحقيؽ محب الديف العمركم، طبعة دار الفكر

 ىػ(، تحقيؽ محمد ِٕٔد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة )ألبي محم -تأكيؿ مختمؼ الحديث
قطر، الطبعة الثانية  -بيركت، كمؤسسة اإلشراؽ -األصفر، طبعة المكتب اإلسبلمي

 ـ.ُٗٗٗ -ىػُُْٗسنة 
  ،تحرير تقريب التيذيب، لبشار معركؼ، كشعيب األرنؤكط، طبعة مؤسسة الرسالة

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕالطبعة األكلى، سنة 
 ىػ(، طبعة دار ْٖٕلشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ) -تذكرة الحفاظ

 بيركت. -الكتب العممية
  ،تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لمذىبي، تحقيؽ غنيـ غنيـ، كمجدم أميف

 ـ.ََِْ -ىػُِْٓطبعة دار الفاركؽ، الطبعة األكلى سنة 
 المنذرم، تحقيؽ إبراىيـ  الترغيب كالترىيب، ألبي محمد عبد العظيـ بف عبد القكم

 ىػ.ُُْٕبيركت، الطبعة األكلى سنة  -شمس الديف، طبعة دار الكتب العممية
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  تسمية مشايخ النسائي الذيف سمع منيـ كذكر المدلسيف، ألبي عبد الرحمف أحمد بف
ىػ(، باعتناء حاتـ بف عارؼ العكني، طبعة دار عالـ َّّشعيب بف عمي النسائي )

 ىػ.ُِّْمكة المكرمة، الطبعة األكلى  -كزيعالفكائد لمنشر كالت
  ،تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربع، لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني

 -ىػُُْٔتحقيؽ إكراـ اهلل إمداد الحؽ، طبعة دار البشائر، الطبعة األكلى سنة 
 ـ.ُٔٗٗ

 بي الكليد سميماف بف التعديؿ كالتجريح لمف خرج عنو البخارم في الجامع الصحيح، أل
 -ىػ(، تحقيؽ أحمد لبزار، طبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةْْٕخمؼ الباجي )

 المغرب.
  ،)تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس المعركؼ بػ )طبقات المدلسيف

ىػ(، تحقيؽ عاصـ القريكتي، طبعة ِٖٓلمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني )
 األردف، الطبعة األكلى. -منارمكتبة ال

 (تحقيؽ عبد الرحمف الفريكائي، ّْٗتعظيـ قدر الصبلة، لمحمد بف نصر المركزم ،)ىػ
 ىػ.َُْٔالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى سنة  -طبعة مكتبة الدار

  تفسير الفخر الرازم المشتير بالتفسير الكبير، كبمفاتيح الغيب، لئلماـ فخر الديف محمد
-ىػَُُْىػ(، طبعة دار الفكر، بيركت، الطبعة األكلى، سنة َْٔالرازم )بف عمر 

 ـ.ُُٖٗ
  تفسير القرآف الجميؿ المسمى )لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ(، لعمي بف محمد

ىػ(،كبيامشو تفسير الشيخ محيي الديف بف ُْٕالبغدادم المعركؼ بػ )الخازف( )
برخصة نظارة المعارؼ التي ال بد  العربي، طبعة حسف حممي، كمحمد حسف الحمبي،

 ىػ.ُُّٕمنيا، سنة 
 مصر، سنة  -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، لمحمد سيد طنطاكم، طبعة دار السعادة

ََِٕ. 
  التفسير، لمقاتؿ بف سميماف، تحقيؽ عبد اهلل شحاتة، طبعة مؤسسة التاريخ العربي

 ـ.ََِِ-ىػُِّْبيركت، الطبعة األكلى، سنة 
 رفة لكتاب الجرح كالتعديؿ ألبي محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم تقدمة المع

اليند، الطبعة  -حيدر آباد الدكف -ىػ(، طبع مطبعة دائرة المعارؼ العثمانيةِّٕ)
 ـ.ُِٓٗ-ىػُُّٕاألكلى، سنة 
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 ( تحقيؽ محمد ِٖٓتقريب التيذيب، لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،)ىػ
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖحمب، الطبعة السادسة، سنة -شيدعكامة، طبعة دار الر 

  التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ألبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد
ىػ(، تحقيؽ مصطفى العمكم، كمحمد البكرم، طبعة مؤسسة ّْٔالبر األندلسي )

 ـ.ُٕٔٗ-ىػُّٕٖقرطبة، سنة 
  ىػ(، تحقيؽ إبراىيـ ِٖٓالعسقبلني )تيذيب التيذيب، لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر

 الزيبؽ كعادؿ مرشد، طبعة مؤسسة الرسالة.
 ( ِْٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لجماؿ الديف أبي الحجاج يكسؼ المزم ،)ىػ

 ـ.ُّٖٗ -ىػَُّْتحقيؽ بشار معركؼ، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 
 ىػ(، تحقيؽ أ. عبد الكريـ َّٕزىرم )تيذيب المغة، ألبي منصكر محمد بف أحمد األ

 العزباكم، طبعة الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة.
  ثبات صفات الرب عز كجؿ، ألبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة التكحيد كا 

الرياض، الطبعة األكلى،  -ىػ(، تحقيؽ عبد العزيز الشيكاف، طبعة دار الرشدُُّ)
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖسنة 

 ىػ(، َْٖمع الصحيح، لسراج الديف أبي حفص عمر ابف الممقف )التكضيح لشرح الجا
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗدمشؽ، الطبعة األكلى، سنة  -طبعة دار النكادر

 ( طبع مطبعة دائرة المعارؼ ّْٓالثقات، ألبي حاتـ محمد بف حباف البستي ،)ىػ
 ـ.ُّٕٗ-ىػُّّٗاليند، الطبعة األكلى، سنة  -حيدر آباد الدكف -العثمانية

  البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم، تحقيؽ عبد اهلل جامع
 ـ.ََُِ-ىػُِِْبف عبد المحسف التركي، طبعة دار ىجر، الطبعة األكلى، سنة 

 ( تحقيؽ ُٕٔجامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لصبلح الديف أبي سعيد العبلئي ،)ىػ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػَُْٕلطبعة الثانية بيركت، ا -حمدم السمفي، طبعة عالـ الكتب

 ( تحقيؽ بشار معركؼ، ِٕٗالجامع الكبير، ألبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم ،)ىػ
 ـ.ُٔٗٗطبعة دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة األكلى، سنة 

  جامع بياف العمـ كفضمو، البف عبد البر، تحقيؽ أبي األشباؿ الزىيرم، طبعة دار ابف
 ـ.ُْٗٗ -ىػُُْْكلى سنة الجكزم، الطبعة األ
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  الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كآم القرآف، ألبي عبد اهلل محمد بف
ىػ(، تحقيؽ عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، كغيره، طبعة مؤسسة ُٕٔأحمد القرطبي )

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕالرسالة، الطبعة األكلى، سنة 
 ق(، مكتبة الرشد ْٖٓمد بف الحسيف البييقي )الجامع لشعب اإليماف، ألبي بكر أح

 ـ.ََِّق_ ُِّْلمنشر كالتكزيع_الرياض ، الطبعة األكلى سنة 
 ( طبع مطبعة ِّٕالجرح كالتعديؿ ألبي محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم ،)ىػ

-ىػُُّٕاليند، الطبعة األكلى، سنة  -حيدر آباد الدكف -دائرة المعارؼ العثمانية
 ـ.ُِٓٗ

 ىػ(، طبعة دار صادر لمطباعة كالنشرُِّرة المغة، لمحمد بف الحسف بف دريد )جمي- 
 ىػ.ُُّٓبيركت، مصكرة عف دائرة المعارؼ العثمانية حيدر آباد، سنة 

  حسنف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، ألبي بكر جبلؿ الديف عبد الحمف بف أبي
يـ، طبعة دار إحياء الكتب ىػ(، تحقيؽ محمد أبي الفضؿ إبراىُُٗبكر السيكطي )

 ـ.ُٕٔٗ-ىػُّٕٖعيسى البابي الحمبي كشركاه، الطبعة األكلى، سنة  -العربية
 ( ُِٖالحمـ، ألبي بكر عبد اهلل بف محمد القرشي المعركؼ بابف أبي الدنيا ،)ق

 ـ.ُّٗٗق_ُُّْمتكسطة الكتب الثقافية، الطبعة األكلى سنة 
  ىػ(، تحقيؽ محمد عبد القادر ُِٖأبي الدنيا )الحمـ، ألبي بكر عبد اهلل بف محمد بف

 -ىػُُّْبيركت، الطبعة األكلى سنة  -أحمد عطا، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية
 ـ.ُّٗٗ

 ( َّْحمية األكلياء كطبقات األصفياء، ألبي نيعىيـ أحمد بف عبد اهلل األصفياني ،)ىػ
 ـ.ُٖٖٗىػ، َُْٗبيركت، الطبعة األكلى سنة  -طبعة دار الكتب العممية

 ( َّْحمية األكلياء، كطبقات األصفياء، ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصفياني ،)ىػ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٗطبعة دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، سنة 

  دراسة حديثية لجامع معمر بف راشد، د. سمير نقد، كىك بحث منشكر في مجمة جامعة
 ـ.ََِٓ، سنة ّالعدد  ،ِالشارقة لمعمـك اإلنسانية، المجمد

  الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْىػ(، طبعة دار الجيؿ، بيركت، سنة ِٖٓ)
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 ( تحقيؽ ٕٗٓدفع شبو التشبيو بأكؼ التنزيو، ألبي الفرج عبد الرحمف بف الجكزم ،)ىػ
 -ىػُِْٖبيركت، الطبعة الرابعة سنة  -سحسف السقاؼ، طبعة دار اإلماـ الركا

 ـ.ََِٕ
  دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة، ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي

القاىرة، الطبعة  -ق(، تحقيؽ عبد المعطي قمعجي، طبعة دار الرياف لمتراثْٖٓ)
 ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖاألكلى سنة 

 كثقات فييـ ليف، لمذىبي، تحقيؽ حماد  ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف
 مكة المكرمة. -األنصارم، طبعة مكتبة النيضة الحديثة

 القاىرة ،  -ذخيرة عمـك النفس، د. كماؿ دسكقي ، طبعة الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع
 ـ.َُٗٗسنة 

  ذكر أسماء مف تكمف فيو كىك مكثؽ، لمذىبي، تحقيؽ محمد شككر المياديني، طبعة
 ـ.ُٖٔٗ -ىػَُْٔالزرقاء، الطبعة األكلى سنة  -منارمكتبة ال

  ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو، ألبي حص عمر بف أحمد المعركؼ بػ)ابف
الرياض، الطبعة -ىػ(، تحقيؽ حماد األنصارم، مكتبة أضكاء السمؼّٖٓشاىيف( )

 ـ.ُٗٗٗ -ىػُُْٗاألكلى سنة 
  ىػ(، تحقيؽ بدر البدر، طبعة دار َِٔالمقدسي )ذـ التأكيؿ، لمكفؽ الديف ابف قدامة

 ـ.ُْٗٗ -ىػُُْْالشارقة، الطبعة األكلى سنة  -الفتح لمطباعة كالنشر
  زاد المعاد في ىدم خير العباد، ألبي عبد اهلل محمد ابف قيـ الجكزية، تحقيؽ شعيب

ركف، األرنؤكط، كعبد القادر األرنؤكط، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة كالعش
 ـ.ُْٗٗىػ ُُْٓسنة 

 بيركت، الطبعة األكلى سنة  -الزىد، ألحمد بف حنبؿ، طبعة دار الكتب العممية
 ـ.ُّٖٗ -ىػَُّْ

 ( تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي، طبعة ُُٖالزىد، لعبد اهلل بف المبارؾ المركزم ،)ىػ
 دار الكتب العممية.

 ( تحقيؽ عبد الرحمف الفِّْالزىد، ليناد بف السرم ،)ريكائي، طبعة دار الخمفاء ىػ
 ـ.ُٖٓٗىػ َُْٔلمكتاب اإلسبلمي، الطبعة األكلى سنة 

  ،السخرية في األدب العربي حتى نياية القرف الرابع اليجرم، د. نعماف محمد أميف طو
 ىػ.ُّٖٗطبعة دار التكفيقية لمطباعة باألزىر، الطبعة األكلى، سنة 
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 ئدىا، لمحمد ناصر الديف األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكا
 ـ.ََِِ -ىػُِِْالرياض، الطبعة األكلى سنة -طبعة مكتبة المعارؼ

 ( تحقيؽ عطية الزىراني، طبعة دار ُُّالسنة، ألبي بكر أحمد بف محمد الخبلؿ ،)ىػ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػَُُْالراية لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى سنة

 ق(، طبع مطبعة دائرة ْٖٓحسيف البييقي )السنف الكبرل، ألبي بكر أحمد بف ال
 ىػ.ُّْٓاليند، الطبعة األكلى، سنة  -حيدر آباد الدكف -المعارؼ العثمانية

 ( تحقيؽ شعيب َّّالسنف الكبرل، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ،)ىػ
 ـ.ََُِ -ىػُُِْاألرنؤكط كحسف شمبي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى سنة 

 ( تحقيؽ شعيب األرنؤكط ّٖٓالسنف، ألبي الحسف عمي بف عمر الدارقطني ،)ىػ
 كأخريف، طبعة مؤسسة الرسالة.

 ( تحقيؽ محمد عكامة، ِٕٓالسنف، ألبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني ،)ىػ
بيركت  -جدة كمؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر -طبعة دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗمكة المكرمة، الطبعة األكلى سنة  -ةكالمكتبة المكي
 ( تحقيؽ بشار ِّٕالسنف، ألبي عبد اهلل محمد بف يزيد بف ماجو القزكيني ،)ىػ

 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٖبيركت، الطبعة األكلى سنة  -معركؼ، طبعة دار الجيؿ
 المدينة -سؤاالت ابف الجنيد البف معيف، تحقيؽ أحمد محمد نكر سيؼ، مكتبة الدار 

 ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖالمنكرة، الطبعة األكلى سنة 
  سؤاالت أبي بكر البرقاني لمدارقطني في الجرح كالتعديؿ كعمؿ الحديث، تحقيؽ محمد

القاىرة، الطبعة األكلى  -بف عمي األزىرم، طبعة دار الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر
 ـ.ََِٔ -ىػُِْٕسنة 

 ىػ( لئلماـ أحمد بف حنبؿ ِٕٓتاني )سؤاالت أبي داكد سميماف بف األشعث السجس
المدينة المنكرة، الطبعة  -ىػ(، تحقيؽ زياد منصكر، طبعة مكتبة العمـك كالحكـُِْ)

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْاألكلى، سنة 
  سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني، تحقيؽ عبد العظيـ البستكم، طبعة

بيركت، الطبعة األكلى سنة  -مكة المكرمة كمؤسسة الرياف -مكتبة دار اإلستقامة
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖ

  ،سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني في الجرح كالتعديؿ، تحقيؽ مكفؽ عبد القادر
 ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْالرياض، الطبعة األكلى سنة  -طبعة مكتبة المعارؼ



ُٖٗ 

  سؤاالت السجزم لمحاكـ النيسابكرم، تحقيؽ مكفؽ عبد القادر، طبعة دار الغرب
 ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖمي، الطبعة األكلى سنة اإلسبل

 ( تحقيؽ ِّْسؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف عبد اهلل المديني ،)ىػ
 ىػ.َُْْمكفؽ عبد القادر، طبعة مكتبة المعارؼ الرياض، الطبعة األكلى سنة 

 ( ْٖٕسير أعبلـ النببلء، لمحافظ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،)ىػ
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓبعة مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة الثالثة، سنة ط

  شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، البف العماد عبد الحي بف أحمد الحنبمي
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔىػ(، طبعة دار ابف كثير، دمشؽ، الطبعة األكلى، سنة َُٖٗ)

 )لشرؼ شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بػ)الكاشؼ عف حقائؽ السنف ،
ىػ(، تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم، طبعة مكتبة ّْٕالديف الحسيف بف عبد اهلل الطيبي )

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٕالرياض، الطبعة األكلى  -نزار الباز، مكة المكرمة
  ىػ(، طبعة دار الشئكف ُْٔشرح الفصيح في المغة، ألبي منصكر ابف الجباف )بعد

 .ُِْـ تحقيؽ د.عبد الجبار القزاز ُُٗٗ الثقافية العامية _ بغداد الطبعة األكلى
 بف عبد الممؾ ابف بطاؿ، تحقيؽ لبخارم، ألبي الحسيف عمي بف خمؼ شرح صحيح ا

 الرياض. -ياسر بف إبراىيـ، طبعة مكتبة الرشد
 ( تحقيؽ ٕٓٗشرح عمؿ الترمذم، ألبي الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي ،)

 لمطباعة كالنشر. نكر الديف عتر، طبعة دار المبلح
 ( تحقيؽ شعيب ُِّشرح مشكؿ اآلثار، ألبي جعفر أحمد بف محمد الطحاكم ،)ىػ

 ـ.ُْٗٗ -ىػُُْٓاألرنؤكط، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى سنة 
 ( تحقيؽ عبد اهلل الدميجي، َّٔالشريعة، ألبي بكر محمد بف الحسيف اآلجرم ،)ىػ

 ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْالثانية سنةالرياض، الطبعة  -طبعة دار الكطف
  الشمائؿ المحمدية كالخصائؿ المصطفكية، ألبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم

مكة المكرمة، الطبعة األكلى  -ىػ(، تحقيؽ سيد الجميمي، طبعة المكتبة التجاريةِٕٗ)
 ـ.ُّٗٗ -ىػُُّْسنة 

 تحقيؽ ىػ(ّّٗتاج المغة كصحاح العربية، إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم ) -الصحاح ،
أحمد عبد الغفكر عطا، طبعة دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة الثانية، سنة 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ



َُٗ 

 ( ّٕٗصحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي ،)ىػ
 -ىػُُْْبيركت، الطبعة الثانية-تحقيؽ شعيب األرنؤكط، طبعة مؤسسة الرسالة

 ـ.ُّٗٗ
  ىػ(، تحقيؽ محمد ُُّيمة، ألبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة )صحيح ابف خز

 ـ.َُٖٗ -ىػََُْمصطفى األعظمي، طبعة المكتب اإلسبلمي، سنة 
 .صحيح األدب المفرد لمبخارم، لمحمد ناصر الديف األلباني، طبعة مكتبة الدليؿ 
 ( دار طكؽ النجاة، الطِٔٓصحيح البخارم لئلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم )بعة ق

 ـ.ََُِق_ ُِِْاألكلى سنة
  صحيح الجامع الصغير كزيادتو، لمحمد ناصر الديف األلباني، طبعة المكتب

 بيركت. -اإلسبلمي
 الرياض،  -صحيح سنف ابف ماجو، لمحمد ناصر األلباني، طبعة مكتبة المعارؼ

 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗالطبعة األكلى سنة 
 ة مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيعصحيح سنف أبي داكد، لمحمد ناصر األلباني، طبع- 

 ـ.ََِِ -ىػُِّْالككيت، الطبعة األكلى سنة 
  صحيح سنف الترمذم، لمحمد ناصر الديف األلباني، طبعة مكتبة المعارؼ لمنشر

 ـ.َََِ -ىػَُِْالرياض، الطبعة األكلى سنة  -كالتكزيع
 )ألبي صحيح مسمـ بشرح النككم المسمى )المنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،

ىػ(، طبعة المطبعة المصرية باألزىر، الطبعة ٕٔٔزكريا يحيى بف شرؼ النككم )
 ـ.ُِٗٗ -ىػُّْٕاألكلى 

 ( تحقيؽ محمد فؤاد ُِٔصحيح مسمـ، ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم ،)ىػ
عيسى البابي الحمبي كشركاه، الطبعة  -عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية

 ـ.ُُٗٗ-ىػُُِْنة األكلى، س
 ( تحقيؽ عبد اهلل الغنيماف، ّٖٓالصفات، ألبي الحسف عمي بف عمر الدارقطني ،)ىػ

 ىػ.َُِْالمدينة المنكرة الطبعة األكلى سنة  -طبعة مكتبة الدار
 ( تحقيؽ مكفؽ ّٖٓالضعفاء كالمترككيف، ألبي الحسف عمي بف عمر الدارقطني ،)ىػ

 ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْلرياض، الطبعة األكلى سنة ا -عبد القادر، طبعة مكتبة المعارؼ
 ( تحقيؽ عبد اهلل ٕٗٓالضعفاء كالمترككيف، ألبي الفرج عبد الرحمف بف الجكزم ،)ىػ

 بيركت. -القاضي، طبعة دار الكتب العممية



ُُٗ 

 ( َّّالضعفاء كالمترككيف، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي ،)ىػ
بيركت، الطبعة  -اكم، طبعة مؤسسة الكتب الثقافيةتحقيؽ كماؿ الحكت كبكراف الضن

 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓاألكلى، سنة 
 ( تحقيؽ حمدم السمفي، طبعة دار الصميعي ِِّالضعفاء، ألبي جعفر العقيمي ،)ىػ

 ـ.َََِ -ىػَُِْلمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى سنة 
  المكتب الصغير كزيادتو، لمحمد ناصر الديف األلباني، طبعة ضعيؼ الجامع

 بيركت. -اإلسبلمي
  ،طبقات الحنابمة، ألبي الحسيف محمد بف أبي يعمى الفراء، تحقيؽ عبد الرحمف العثيميف

طبع األمانة العامة لئلحتفاؿ بمركر مائة عاـ، عمى نفقة الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد، 
 ـ.ُٗٗٗ -ىػُُْٗسنة 

 ( تحقيؽ عميَِّالطبقات الكبير، لمحمد بف سعد الزىرم ،)عمر، طبعة مكتبة  ىػ
 ـ.ََُِ -ىػُُِْالقاىرة، الطبعة األكلى سنة  -الخانجي

  طرح التثريب في شرح التقريب، ألبي الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي، طبعة
 دار إحياء التراث العربي مصكرة عف الطبعة المصرية القديمة.

 اف الذىبي العبر في خبر مف غبر، لمحافظ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثم
ىػ(، تحقيؽ محمد السعيد زغمكؿ، طبعة دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة ْٖٕ)

 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓاألكلى، سنة 
 ( َُُّالعجالة السنية عمى ألفية السيرة النبكية لمعراقي، لعبد الرؤكؼ المناكم ،)ق

 ـ.ََِْىػ_ ُِْْبيركت، الطبعة األكلى سنة  -طبعة دار الكتب العممية
 مطبكع مع السنف، تحقيؽ مشيكر سمماف، طبعة مكتبة  -ترمذم الصغيرعمؿ ال

 الرياض، الطبعة األكلى. -المعارؼ
  عمؿ الترمذم الكبير بترتيب أبي طالب القاشي، تحقيؽ صبحي السامرائي كغيره، طبعة

 ـ.ُٖٗٗ -ىػَُْٗبيركت، الطبعة األكلى سنة  -عالـ الكتب
  ،ىػ(، ّٖٓألبي الحسف عمي بف عمر الدارقطني )العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية

 ىػ.ُِْٕسنة دار ابف الجكزم، الطبعة األكلى  تحقيؽ محمد الدباسي، طبعة
 عباس، طبعة دار الخانيالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، لئلماـ أحمد، تحقيؽ كصي اهلل - 

 ـ.ََُِ-ىػُِِْ، الطبعة الثانية سنة الرياض



ُِٗ 

 معجـ معاني كممات القرآف الكريـ، ألبي  -عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ
ىػ(، صكرة ٕٔٓالعباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ الحمبي المعركؼ بالسميف )

لممخطكطة المحفكظة في خزانة مكتبة نكر عثمانية في اسطنبكؿ، تحقيؽ محمكد محمد 
 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕالسيد الدغيـ، طبعة دار السيد، لمنشر، الطبعة األكلى، سنة 

 ىػ(، ٖٓٓ) العينيمحمكد بف أحمد  صحيح البخارم، لبدر الديف حارم شر عمدة الق
-ىػُُِْبيركت، الطبعة األكلى سنة  -طبعة دار الكتب العمميةتحقيؽ عبد اهلل عمر، 

 ـ.ََُِ
  العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ، لمحمد بف إبراىيـ الكزير اليماني

بيركت، الطبعة الثانية،  -مؤسسة الرسالة ىػ(، تحقيؽ شعيب األرنؤكط، طبعةَْٖ)
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْسنة 

 آبادم العظيـ الحؽ شمس محمد الطيب ألبي ،داكد أبي سنف شرح المعبكد عكف ،
المدينة المنكرة، الطبعة الثانية سنة  -تحقيؽ عبد الرحمف عثماف، طبعة المكتبة السمفية

 ـ.ُٖٔٗ-ىػُّٖٖ
 ،براىيـ السامرائي، تحقيؽ ،ىػ(ُٕٓ)حمد الفراىيدملمخميؿ بف أ العيف  ميدم المخزكمي كا 

 ـ.ُٖٗٗىػ_َُْٖسنة  بيركت، الطبعة األكلي -منشكرات مؤسسة األعممي
 ـ اليركم، تحقيؽ حسيف شرؼ كعبد السبلـ  غريب الحديث، ألبي عبيد القاسـ بف سبل 

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْْالقاىرة، سنة  –ىاركف، طبعة الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية
 ( تحقيؽ عبد اهلل ِٕٔغريب الحديث، ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة ،)ىػ

 ىػ.ُّٕٗبغداد، الطبعة األكلى سنة  -الجبكرم، طبعة مطبعة العاني
 ( تحقيؽ محمد أديب َِّغريب القراف، ألبي بكر محمد بف عزيز السجستاني ،)ق

 ـ.ُٓٗٗق_ُُْٔالطبعة األكلى سنة جمراف، طبعة دار قتيبة، 
 ( ّٖٓالفائؽ في غريب الحديث، ألبي القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم ،)ق

تحقيؽ محمد أبي الفضؿ إبراىيـ، كعمي البجاكم، طبعة دار الفكر لمطباعة كالنشر 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُّٗٗكالتكزيع، الطبعة الثالثة سنة 

 افظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني فتح البارم بشرح صحيح البخارم، لمح
شراؼ محب الديف الخطيب، طبعة ِٖٓ) ىػ(، تحقيؽ عبد العزيز بف باز، تصحيح كا 

 بيركت. -دار المعرفة
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  فتح البارم شرح صحيح البخارم، ألبي الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي
 -رباء األثرية(، تحقيؽ مجدم عبد الخالؽ الشافعي كأخريف، طبعة مكتبة الغٕٓٗ)

 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٔالقاىرة، الطبعة األكلى سنة 
  فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ، لمكسى شاىيف الشيف، طبعة دار الشركؽ، الطبعة

 ـ.ََِِ -ىػُِّْاألكلى سنة 
 ،"نمر نادرلمباحث  )رسالة ماجستير( الفرح كالحزف في السنة النبكية "دراسة مكضكعية 

زة، كمية أصكؿ الديف، قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو، غ -، الجامعة اإلسبلميةكادم
 ـ.ََُِ-ىػُُّْ

  فضؿ الرمي كتعممو، لمطبراني، تحقيؽ د. محمد حسف الغمارم، طبعة مكتبة الممؾ فيد
 ىػ.ُُْٗالكطنية، السعكدية، سنة 

 ( تحقيؽ فائز محمد، طبعة دار َّْفقو المغة كسر العربية، ألبي منصكر الثعالبي ،)ىػ
 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٔربي، الطبعة الثانية سنة الكتاب الع

 سمسمة  -الفكاىة كالضحؾ_ رؤية جديدة، د. شاكر عبد الحميد، طبعة عالـ المعرفة
 .ََِّالككيت، سنة  -كتب ثقافية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب

  ( َُُّفيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد المدعك بعبد الرؤكؼ المناكم ،)ق
بيركت، الطبعة األكلى سنة  -طبعة دار كمكتبة اليبلؿ لمطباعة كالنشر 

 ـ.ُِٕٗق_ُُّٗ
  قامكس الطفؿ الطبي، كضع نخبة مف أساتذة كميات الطب كالعمماء في مصر كالعالـ

العربي، إعداد محمد رفعت، طبعة دار كمكتبة اليبلؿ لمطباعة كالنشر، طبعة األكلى 
 ـ.ُٕٖٗ

 ىػ(، تحقيؽ، طبعة دار الفكر ُٕٖ)حمد بف يعقكب الفيركزآبادم ط، لمالقامكس المحي
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبيركت، سنة  -لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

 لمذىبي، كحاشيتو لبرىاف الديف  -الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة
 ىػ(، تحقيؽ محمد عكامة، طبعة دار القبمةُْٖإبراىيـ بف محمد سبط ابف العجمي )
 جدة. -لمثقافة األسبلمية، كمؤسسة عمـك القرآف

 ( تحقيؽ ّٓٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ألبي أحمد عبد اهلل بف عدم الجرجاني ،)ىػ
 بيركت. -عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض، طبعة دار الكتب العممية



ُْٗ 

  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، ألبي القاسـ جار اهلل
 ق( ، طبعة دار المعرفة بيركت.ّٖٓحمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي )م

 ( ٕٗٓكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، ألبي الفرج عبد الرحمف بف الجكزم ،)ىػ
 -ىػُِْٖالرياض، الطبعة الرابعة سنة  -تحقيؽ عمي البكاب، طبعة دار الكطف

 ـ.ََِٕ
  ىػ(، تحقيؽ أبي أحمد ِْٕالث عمىًبي )الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، ألحمد بف محمد

 ـ.ََِِ-ىػُِِْبف عاشكر، طبعة دار إحياء التراث، بيركت، الطبعة األكلى، سنة 
 معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، ألبي البقاء أيكب بف مكسى  -الكميات

ىػ(، تحقيؽ عدناف دركيش، كمحمد الميدم، طبعة مؤسسة َُْٗالحسيني الكفكم )
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْبيركت، الطبعة الثانية،سنة  -الرسالة

 ( تحقيؽ عبد الرحيـ ُِٔالكنى كاألسماء، ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم ،)ىػ
القشقرم، طبع عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة 

 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْاألكلى، سنة 
 رماني، طبعة دار إحياء التراث العربيالككاكب الدرارم شرح صحيح البخارم، لمك- 

 بيركت،
  الككاكب النيرات في معرفة مف اختمط مف الركاة الثقات، ألبي البركات محمد بف أحمد

ىػ(، تحقيؽ عبد القيـك عبد رب النبي، طبعة المكتبة ّٗٗالمعركؼ بػ )ابف الكياؿ( )
 ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْمكة المكرمة، الطبعة الثانية سنة  -اإلمدادية

  ،تحقيؽ عبد اهلل لساف العرب، ألبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر
 .القاىرة -المعارؼطبعة دار الكبير كمحمد حسب اهلل، كىاشـ الشاذلي، 

  ،لساف الميزاف، البف حجر، تحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة، طبعة دار البشائر اإلسبلمية
 ـ.ََِِ -ىػُِّْالطبعة األكلى سنة 

 يف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف، البف حباف، تحقيؽ محمكد زايد، طبعة المجركح
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْبيركت، سنة  -دار المعرفة

  مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، لنكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي، تحقيؽ عبد اهلل
 ـ.ُْٗٗ -ىػُُْْالدركيش، طبعة دار الفكر، سنة 

 ق( تحقيؽ عبد ْٖٓالحسف عمي بف إسماعيؿ بف ًسٍيدىه ) المحكـ كالمحيط األعظـ ألبي
 ـ.َََِق_ُِِْالحميد ىنداكم، دار الكتب العممية_ بيركت الطبعة األكلى سنة



ُٗٓ 

 ( طبعة إدارة الطباعة المنيرية، ْٔٓالمحمى، ألبي محمد عمي بف حـز األندلسي ،)ىػ
 ىػ.ُّْٗالطبعة األكلى، سنة 

 ىػ(، تحقيؽ محمد حسف آؿ ياسيف، طبعة ّٖٓ) المحيط في المغة، إلسماعيؿ بف عباد
 ـ.ُْٗٗ -ىػُُْْعالـ الكتب، بيركت، الطبعة األكلى، سنة 

 عماف،  -المختصر المفيد في شرح جكىرة التكحيد، د. نكح القضاة، طبعة دار الرازم
 الطبعة األكلى.

 ( تحقيؽ د. رفعت فكزم عبد ُٕٔالمختمطيف لصبلح الديف أبي سعيد العبلئي ،)ىػ
 القاىرة. -مطمب، كعمي عبد الباسط مزيد، طبعة مكتبة الخانجيال

  مداراة الناس البف أبي الدنيا، طبعة دار ابف حـز بيركت ، الطبعة األكلى سنة
 ـ.ُٖٗٗق_ ُُْٖ

 ( تحقيؽ محمد خير ُِٖمداراة الناس، ألبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي الدنيا ،)ىػ
بيركت، الطبعة األكلى سنة  -عة كالنشررمضاف يكسؼ، طبعة دار ابف حـز لمطبا

 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٖ
 ( تحقيؽ د. رفعت فكزم ِٖٔالمدلسيف، ألبي زرعة أحمد بف عبد الرحيـ العراقي ،)ىػ

المنصكرة، الطبعة األكلى سنة  -عبد المطمب، كد. نافذ حماد، طبعة دار الكفاء
 ـ.ُٓٗٗىػ ُُْٓ

 القاىرة، سنة  -لفكر العربيالمرجع في عمـ النفس، د. سعد جبلؿ، طبعة دار ا
 ـ.ُٖٓٗ

 ( لممبل عمي بف ُْٕمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمخطيب التبريزم ،)ىػ
ىػ(، تحقيؽ جماؿ عيتاني، طبعة دار الكتب َُُْسمطاف محمد القارم اليركم )

 ـ.ََُِ-ىػُِِْبيركت، الطبعة األكلى سنة  -العممية
 التمخيص لمذىبي، طبعة دار المعرفة المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، كمعو- 

 بيركت.
 ( طبعة مكتبة َٖٓالمستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ، لمحمد بف أحمد األبشييي ،)ىػ

 مصر. -الجميكرية العربية
 ( تحقيؽ محمد بف َِْمسند أبي داكد الطيالسي، لسميماف بف داكد بف الجاركد ،)ىػ

الجيزة، الطبعة األكلى سنة  -عبد المحسف التركي، طبعة دار ىجر لمطباعة كالنشر
 ـ.ُٗٗٗ -ىػُُْٗ



ُٗٔ 

 بيركت، الطبعة  -مسند أبي عكانة األسفراييني، تحقيؽ أيمف عارؼ، طبعة دار المعرفة
 .ُٗٗٗىػ ُُْٗاألكلى سنة 

  مسند أبي يعمى المكصمي، تحقيؽ حسيف سميـ أسد، طبعة دار المأمكف لمتراث، الطبعة
 ىػ.ُٕٖٗ -ىػَُْٕاألكلى سنة 

 القاىرة،  -ىػ(، تحقيؽ أحمد شاكر، طبعة دار الحديثُِْـ أحمد بف حنبؿ )مسند اإلما
 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٔالطبعة األكلى سنة 

 ( تحقيؽ شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد، طبعة ُِْمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،)ىػ
 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٔمؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى سنة 

 طبعة ، تحقيؽ محفكظ الرحمف زيف اهلل، بزارمسند البزار، ألبي بكر أحمد بف عمرك ال
 ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٗمكتبة العمـك كالحكـ، الطبعة األكلى سنة 

 ( تحقيؽ كماؿ الحكت، ِِٔمسند عمر بف الخطاب، ليعقكب بف شيبة بف الصمت ،)ىػ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓبيركت، الطبعة األكلى سنة  -طبعة مؤسسة الكتب الثقافية

  ،البف حباف، تحقيؽ مجدم منصكر، طبعة دار الكتب مشاىير عمماء األمصار
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔالعممية، الطبعة األكلى سنة 

 ( تحقيؽ محمد ناصر ُْٕمشكاة المصابيح، لمحمد بف عبد اهلل الخطيب التبريزم ،)ىػ
 -ىػُّٗٗبيركت، الطبعة الثانية سنة  -الديف األلباني، طبعة المكتب اإلسبلمي

 ـ.ُٕٗٗ
  ىػ(، تحقيؽ دانياؿ جيماريو، طبعة َْٔبكر بف الحسف ابف فكرؾ )مشكؿ الحديث ألبي

 ـ.ََِّدمشؽ، سنة  -المعيد الفرنسي لمدراسات العربية
  مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، لمبكصيرم، مطبكع بحاشية السنف، تحقيؽ خميؿ

 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٔبيركت، الطبعة األكلى -شيحا، طبعة دار المعرفة
  ق(، َٕٕفي غريب الشرح الكبير لمرافعي، ألحمد بف محمد الفيكمي )المصباح المنير

 طبعة دار القمـ _ بيركت.
  ،المطالب العالية بزكائد النسانيد الثمانية، البف حجر العسقبلني، تحقيؽ سعد الشترم

 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗطبعة دار العاصمة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى سنة 
 مطبكع مع سنف أبي داكد، تحقيؽ عزت الدعاس  -كدمعالـ السنف شرح سنف أبي دا

، الطبعة األكلى   ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖكعادؿ السيد، طبعة دار ابف حـز



ُٕٗ 

  عرابو اج ) –معاني القرآف كا  ىػ(، تحقيؽ عبد ُُّألبي إسحاؽ إبراىيـ بف الس ًرٌم لمز ج 
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْالجميؿ شمبي، طبعة دار الحديث، القاىرة، الطبعة األكلى، سنة 

  معجـ البمداف، ألبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمكم، طبعة دار صادر، سنة
 ـ.ُٕٕٗ-ىػُّٕٗ

 ( طبعة دار ُٖٔمعجـ التعريفات، لعمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني ،)ىػ
 الفضيمة لمنشر كالتكزيع كالتصدير.

 ( تحقيؽ حمدم الَّٔالمعجـ الكبير، لسميماف بف أحمد الطبراني ،)سمفي، طبعة ىػ
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُْْمكتبة ابف تيمية، الطبعة الثانية، سنة 

 ( تحقيؽ ّٓٗمعجـ المقاييس في المغة، ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،)ىػ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػػُّٗٗعبد السبلـ ىاركف، طبعة دار الفكر لمطباعة كالنشر، سنة 

 كر مذاىبيـ كأخبارىـ، معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذ
ىػ(، َٕٖىػ(، بترتيب نكر الديف الييثمي )ُِٔألحمد بف عبد اهلل لف صالح العجمي )

 -ىػ(، تحقيؽ عبد العميـ البستكم، طبعة مكتبة الدارٕٔٓكتقي الديف ابف السبكي )
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى 

 ( تحقيؽ محمد القصار، طبعة ِّّمعرفة الرجاؿ، ألبي زكريا يحيى بف معيف ،)ىػ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓدمشؽ، سنة  -مجمع المغة العربية

 ( تحقيؽ عادؿ َّْمعرفة الصحابة، ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصفياني ،)ىػ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗالعزازم، طبعة دار الكطف لمنشر، الطبعة األكلى سنة

 لصبلح(، ألبي عمرك عثماف بف عبد معرفة أنكاع عمـ الحديث المعركؼ بػ)مقدمة ابف ا
ىػ(، تحقيؽ ماىر الفحؿ، كعبد المطيؼ اليميـ، طبعة دار ّْٔالرحمف الشيرزكرم )

 ـ.ََِِ-ىػُِّْالكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، سنة 
  المعرفة كالتاريخ، ألبي يكسؼ يعقكب بف سفياف الفسكم،تحقيؽ أكـر العمرم، طبعة

 ىػ.َُُْمنكرة، الطبعة األكلى، سنة المدينة ال -مكتبة الدار
 ( تحقيؽ الشيخ محمد ْٖٖالمعمـ بفكائد مسمـ، ألبي عبد اهلل محمد المازرم ،)ق

 .ُٖٖٗالشاذلي النيفر، طبعة الدار التكنسية، الطبعة الثانية، سنة 
  المغني عف حمؿ األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار، ألبي

أشرؼ عبد المقصكد، طبعة  ىػ(، تحقيػؽَٖٔيـ بف الحسيف العراقي )الفضؿ عبد الرح
 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٓالرياض سنة  -مكتبة دار طبرية



ُٖٗ 

  المغني في الضعفاء، لمذىبي، تحقيؽ نكر الديف عتر، طبعة إدارة إحياء التراث
 قطر. -اإلسبلمي

 ي المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ، ألبي العباس أحمد بف عمر القرطب
ىػ(، تحقيؽ محيي الديف مستك، كيكسؼ بديكم، كأحمد السيد، كمحمكد بزاؿ، ٔٓٔ)

 -ىػ ُُْٕطبعة دار ابف كثير كدار الكمـ الطيب، دمشؽ، الطبعة األكلى، سنة 
 ـ.ُٔٗٗ

  ،مكاـر األخبلؽ، لمطبراني، تحقيؽ فاركؽ حمادة، طبعة الرئاسة العامة لئلفتاء كالبحكث
 ـ.َُٖٗ -ىػََُْالطبعة األكلى سنة 

  مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد األثـر أبا عبد اهلل أحمد بف حنبؿ، ضمف ثبلث
رسائؿ في عمـ الجرح كالتعديؿ،تحقيؽ عمر صبرم، طبعة دار البشائر اإلسبلمية، 

 ـ.ََِْ -ىػُِْٓالطبعة األكلى سنة 
 دار  مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ، ركاية ابف طيماف، تحقيؽ أحمد نكر سيؼ، طبعة

 المأمكف لمتراث.
  منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم، لحمزة محمد قاسـ، تحقيؽ عبد القادر

 -ىػَُُْالطائؼ، سنة  -دمشؽ، مكتبة المؤيد -األرنؤكط، طبع مكتبة دار البياف
 ـ.َُٗٗ

 ( طبعة دار الكتاب ْْٕالمنتقى شرح المكطأ، ألبي الكليد سميماف بف خمؼ الباجي ،)ىػ
 ىػ.ُِّّ، القاىرة، الطبعة الثانية، سنة اإلسبلمي

 ( تحقيؽ مشيكر حسف َٕٗالمكافقات، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الشاطبي ،)ىػ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٕسمماف، طبعة دار ابف عفاف، الطبعة األكلى سنة 

  مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ، لمخطيب البغدادم، تحقيؽ عبد المعطي قمعجي، طبعة
 ىػ.َُْٕبيركت، الطبعة األكلى سنة  -دار المعرفة

  ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، لمذىبي، كمعو ذيؿ ميزاف اإلعتداؿ لمعراقي، تحقيؽ عمي
بيركت، الطبعة األكلى سنة  -معكض كعادؿ عبد المكجكد، طبعة دار الكتب العممية

 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٔ
  ىػ(، ُِٖعمي القمقشندم )نياية األرب في معرفة أنساب العرب، ألبي العباس أحمد بف

بيركت، الطبعة الثانية سنة  -تحقيؽ إبراىيـ اإلبيارم، طبعة دارالكتاب المبنانييف
 ـ.َُٖٗ -ىػََُْ



ُٗٗ 

  النياية في غريب الحديث كاألثر، ألبي السعادات المبارؾ بف محمد بف األثير الجزرم
ية، بيركت، ىػ(، تحقيؽ محمكد الطناحي، كطاىر الزكاكم، طبعة المكتبة العممَٔٔ)

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗسنة 
  ىدم السارم مقدمة فتح البارم، ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، تحقيؽ عبد

القادر شيبة الحمد، طبع عمى نفقة األمير سمطاف بف عبد العزيز آؿ سعكد، الطبعة 
 ـ.ََُِ-ىػُُِْاألكلى، سنة 

 كر سيؼ، طبعة مركز يحيى بف معيف ككتابو التاريخ، تحقيؽ كدراسة د. أحمد محمد ن
حياء التراث اإلسبلمي  -ىػُّٗٗمكة المكرمة، الطبعة األكلى سنة  -البحث العممي كا 

 ـ.ُٕٗٗ
 المصادر اإللكتركنية:

  .مكقع مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنةm.com/-http://quran 
 معمكمات صحية مكثكقة(.  -مدكنة )صحتؾ بالدنياhttp://healthblogentries.blogspot.com/  
  .مكقع المسمـ التربكمhttp://www.almoslim.net/  
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ََِ 

 المكضكعاتخامسان: فيرس 

 الصحيفة المكضكع
 ب آية

 ج ممخص البحث بالمغة العربية
 د ممخص البحث بالمغة اإلنجميزية

 ق اإلىداء
 ك شكر كتقدير

 ُ المقدمة
 ِ اختياره كبكاعث المكضكع أىميةأكالن: 
 ِ أىداؼ البحثثانيان: 
 ِ كعممي فيو منيج البحثثالثان: 

 ٓ رابعان: الدراسات السابقة
 ٔ خامسان: خطة البحث

 ٖ تمييد
 ٖ أكالن: مفيـك التبسـ كالضحؾ كمرادفات كؿ منيما كمراتبيما كالفرؽ بينيما

 ٖ التبسـ في المغة
 ٗ الضحؾ في المغة

ًحؾ الت عًريؼ  َُ االصًطبلًحيُّ لمت بىسُّـً كالض 
 َُ العمماء لمتبسـ كالضحؾ تعريفات

 ُِ الفرؽ بيف التبسـ كالضحؾ
 ُّ مراتب الضحؾ

 ُّ مفيـك التبسـ كالضحؾ عند عمماء النفس
 ُٓ ثانيان: التبسـ كالضحؾ في القرآف الكريـ

 كالمالئكة كاألنبياء الكراـ  ضحؾ اهلل الفصؿ األكؿ: 
 ِِ المبحث األكؿ: نسبة الضحؾ إلى اهلل 

 ِِ المطمب األكؿ: معنى ضحؾ اهلل 
 ِِ المسمؾ األكؿ: مذىب السمؼ



َُِ 

 ِٓ المسمؾ الثاني: مذىب الخمؼ
 ِٗ المطمب الثاني: األحاديث الكاردة في ضحؾ اهلل
 ّْ المبحث الثاني: ضحؾ المالئكة كاألنبياء الكراـ 

 ّْ المطمب األكؿ: ضحؾ المبلئكة الكراـ 
 ّٔ المطمب الثاني: ضحؾ األنبياء 

 ّٔ ضحؾ سيدنا آدـ أبي البشر 
 ّٖ ضحؾ سيدنا سميماف 

 كالصحابة الكراـ  الفصؿ الثاني: التبسـ كالضحؾ في حياة النبي 
 ُْ المبحث األكؿ: التبسـ في حياة النبي 

 ُْ كجماؿ ثغره حيف يتبسـ المطمب األكؿ: كثرة تبسمو 
 ْٗ ألزكاجو كأىؿ بيتو  المطمب الثاني: تبسمو 
 ّٓ ألصحابو  المطمب الثالث: تبسمو 

 ّٓ في ضحكيـمشاركتو أصحابو 
 ٓٓ لؤلنصار  تبسمو 

 ٔٓ لمصبياف تبسمو 
 ٗٓ لعمر بف الخطاب  تبسمو 
 ُٔ .ألبي ىريرة  تبسمو 
 ِٔ لجرير بف عبد اهلل   تبسمو

 ِٔ لعبد اهلل بف مغفؿ  تبسمو 

 ْٔ لعقبة بف الحارث   تبسمو
 ٓٔ لمف آذاه المطمب الرابع: تبسمو 
 ٔٔ  تبسمو أسبابالمطمب الخامس: 

 ٕٔ أكالن: التعجب
 ْٕ ثانيان: اإلعجاب

 ٕٓ ثالثان: المبلطفة كالممازحة
 ٕٔ رابعان: الفرح كالسركر

 ٖٕ خامسان: الغضب
 ٕٗ سادسان: المداراة، كاتقاء الشركر



َِِ 

 ُٖ سابعان: التفاؤؿ كاالستبشار:
 ِٖ ثامنان: التعميـ:

 ٖٔ المبحث الثاني: الضحؾ في حياة النبي 
 ٖٔ المطمب األكؿ: صفة ضحكو 

ًحًؾ النبي حتى بيديكٍّ نكاجذه الشريفة أحاديثي   ٖٖ ضى
 ٔٗ ؾالضح كآداب ضكابطالمطمب الثاني: 

 ٔٗ عدـ اإلكثار مف الضحؾ
 ََُ عدـ الضحؾ مما يخرج مف األنفس )الضرطة(

 َُُ عدـ الكذب إلضحاؾ اآلخريف
 َُْ شعكرىـ عدـ الضحؾ مف اآلخريف لما فيو مف جرح

 َُٔ عدـ الضحؾ عند كقكع المصيبة باآلخريف ككقت كربتيـ
 َُٖ يستحب قكؿ )أضحؾ اهلل سنؾ( لمف يضحؾ

 َُٗ مع أزكاجو ىىالمطمب الثالث: ضحكو

 ُُْ أصحابومع ى ضحكوالمطمب الرابع: 

 ُُٖ المطمب الخامس: أسباب ضحكو 
 ُُٖ أكالن: التعجب

 ُِِ ثانيان: اإلعجاب
 ُِٓ ثالثان: المبلطفة كالممازحة

 ُِٔ رابعان: الفرح كالسركر
 ُِٖ الفيـ  خامسان:

 ُِٗ سادسان: التعميـ
 ُّّ سابعان: الطمأنة

 ُّٓ ثامنان: االستبشار
 ُّٖ المبحث الثالث: التبسـ كالضحؾ في حياة الصحابة الكراـ 

 ُّٖ المطمب األكؿ: التبسـ في حياة الصحابة 
 ُّٖ تبسـ سيدنا عبد اهلل بف مسعكد 

 َُْ الًغفىاًرٌم  ذىرٍّ تبسـ سيدنا أبي 



َِّ 

 ُُْ كأزكاجو  المطمب الثاني: الضحؾ في حياة آؿ بيت النبي 
 ُُْ سركران ببشارة النبي  ضحؾ السيدة فاطمة الزىراء 

 ُّْ  فسيدنا عمي بف أبي طالب أمير المؤمني ضحؾ
 ُّْ  المؤمنيفضحؾ السيدة عائشة أـ 

 ُْٕ المخزكمية  ةضحؾ أـ المؤمنيف أـ سممة ىند بنت أبي أمي
 ُْٖ المطمب الثالث: الضحؾ في حياة الصحابة 

 ُُٓ  فسيدنا عمر بف الخطاب أمير المؤمني ضحؾ

 ُِٓ  فسيدنا عثماف بف عفاف أمير المؤمني ضحؾ

 ُّٓ سيدنا عبد الرحمف بف عكؼ  ضحؾ

 ُْٓ ضحؾ سيدنا أبي الدرداء 

 ُٓٓ بف عىاًزبو  البىرىاءو سيدنا  ضحؾ

 ُٔٓ سيدنا زيد بف ثابت  ضحؾ

 ُٕٓ سيدنا سيؿ بف سعد  ضحؾ

 ُٗٓ سيدنا المقداد بف عمرك ضحؾ
 ُِٔ كالمجتمع النفس عمى كالضحؾ التبسـ آثارالرابع:  المبحث
 ُِٔ سالنف عمى كالضحؾ التبسـ آثاراألكؿ:  المطمب
 ُٔٔ المجتمع. عمى كالضحؾ التبسـ آثارالثاني:  المطمب
 ُٖٔ الخاتمة
 ُٖٔ النتائج

 ُٗٔ  التكصيات
 الفيارس العامة

 ُُٕ أكالن: فيرس اآليات
 ُّٕ ثانيان: فيرس األحاديث

 ُٕٕ ثالثان: فيرس تراجـ األعبلـ كالركاة
 َُٖ رابعان: فيرس المصادر كالمراجع

 ََِ المكضكعاتخامسان: فيرس 



َِْ 

 


