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 اإلىداء
 .قربيما في باألمف كأشعر الحناف دؼء منيما أستقي المذيف الحبيبيف دمٌ كال إلى
 .الغالية زكجتي حبي، كصاحبة حياتي كشريكة دربي رفيقة إلى
 .المقاء يحمك كبكجكدىـ األسرة، جماؿ يكتمؿ فبيـ كأخكاتي إخكاني إلى
 .فييا العمـ طمبةك  أمتنا عمماء إلى دعكتيـ، في كالمخمصيف ا، مع العمؿ في الصادقيف إلى
 .كيفرح القمب ينتعش كبمقائيـ الدنيا تحمك فبذكركـ ا، في كأحبابي إخكاني إلى
 .ا سبيؿ في الجياد كىميـ عنيـ، ا يرضى أف أمميـ كاف الذيف الشيداء أركاح إلى
 .الحرية في حقيـ ينتزعكا كي الطعاـ عف اإلضراب معركة يخكضكف الذيف األبطاؿ أسرانا إلى
 فيو كانتشر الظمـ فيو ساد زمف في الجمر عمى القابضيف الحرية، كطالب السكرية الثكرة إلى

 .الفساد
 .كعرفانان  كفاءن  المتكاضع العمؿ ىذا أىدم جميعان  إلييـ

 
 الباحث
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 شكر وتقدير  
خراجو قبؿ أف أبدأ بشكر الخمؽ كالثناء عمييـ أحمد ا عز كجؿ الذم أكرمني بإتماـ ىذا ال بحث كا 

 بيذه الصكرة، فالميـ لؾ الحمد كما ينبغي لجالؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ.
أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى شيخي كأستاذم الحبيب فضيمة الشيخ الدكتكر )خالد عمكاف( حفظو ا 
كنفع بو، الذم تفضؿ عمٌي بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، ككسع صدره لقراءة كؿ حرؼ منيا، 

 ي كأسدل إلٌي النصيحة حتى سطرت آخر حرؼ في ىذا البحث، فجزاؾ ا عني كؿ خير.كتابعن
كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى العمة الغالية كالمربية الفاضمة )الحاجة نييمة( حفظيا ا كأكرميا 
 بحسف الختاـ، التي رافقتني في جميع مراحؿ دراستي بجميؿ دعائيا ككبير اىتماميا، فجزاؾ ا

 عني كؿ خير كأكرمؾ بما تحبيف.
كأتقدـ بجزيؿ الشكر ككبير االمتناف إلى شيخي الحبيب كأخي القريب فضيمة الشيخ الداعية المفكر 
)خباب الحمد( حفظو ا كرعاه، فقد تتممذت عمى يديو كنيمت مف عممو كتأثرت بأخالقو، فجزاؾ 

 فيعان لؾ يكـ القيامة.ا عني كؿ خير كنفعنا بعممؾ، كجعؿ عممؾ حجة لؾ كش
كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أخي الحبيب رفيؽ العمـ كالتعمـ األستاذ )سامح عبد اليادم( حفظو ا، 

 الذم لـ يبخؿ عمٌي بكقتو كنصيحتو، فبكركت مف أخو صادؽ كرفيؽ ناصح.
عبد  كالشكر مكصكؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة: فضيمة الدكتكر مكسى البسيط، كالدكتكر عكدة

بداء نصائحيما كمالحظاتيما.  ا المذيف تكرما بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة كا 
كأختـ شكرم كتقديرم لكؿ مف أعانني في بحثي ىذا كأبدل إلي النصيحة، كتفضؿ عمٌي بدعكة في 

 ظير الغيب.
 ليـ مني جميعان خالص الشكر كجميؿ العرفاف كعظيـ الثناء.
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 اإلقرار
 

 ا المكقع أدناه مقٌدـ األطركحة التي تحمؿ العنكاف:أن
 

 األحاديث الواردة في منياج التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية
 "دراسة نقدية"

 
أقٌر بأف ما اشتممت عميو ىذه األطركحة إنما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 

زء منيا لـ يقٌدـ مف قبؿ لنيؿ أية درجة عممية، أك إليو حيثما كرد، كأف ىذه األطركحة ككؿ أك أم ج
 بحث عممي لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
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 األحاديث الواردة في منياج التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية
 دية""دراسة نق
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 ميدي راسم اسميم
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 الممخص
–ىذا البحث يعنى بدراسة األحاديث النبكية الكاردة في كتاب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية 

 دراسة نقدية، كىذه الدراسة تنقسـ إلى قسميف: -كتشمؿ الصفيف األكؿ ثانكم كالثاني ثانكم

 حاديث الكاردة في كتاب المنياج كالحكـ عمييا.يختص بتخريج األ القسم األول:
ييعنىى بإظيار مدل الدقة في االستدالؿ بيذه األحاديث، بحيث يتـ التركيز عمى  القسم الثاني:

الطريقة المستخدمة في عزك األحاديث إلى مصادرىا األصمية كالتأكد مف مطابقة ألفاظيا، كبعد 
عيؼ منيا بآيات قرآنية، أك أحاديث نبكية صحيحة، ثـ تخريج األحاديث النبكية يتـ استبداؿ الض

حالتيا إلى مصادرىا  يقكـ الباحث بتكثيؽ ما كرد في كتاب المنياج مف معمكمات غير مكثقة كا 
 األصمية.

كقد ختمت ىذه الدراسة بخاتمة لخص فييا الباحث ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج، كأىـ ما ارتآه مف 
 تكصيات.

تمة بممحؽ يشتمؿ عمى مجمكعة مف الفيارس الفنية مرتبة حسب منيجية البحث كأتبع الباحث الخا
 العممي كأصكلو.
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                               مقدمة
الحمد  الممؾ األعمى، العزيز األبقى، الذم أعطى كؿ شيء خمقو ثـ ىدل، الحمد  الذم خمؽ 

 أينع.الخمؽ فأبدع، كأرسؿ رسكلو فأقنع، كنشر دينو ف
الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كبكرمو تمحى السيئات، كبفضمو تغفر الزالت كتقاؿ العثرات، 

رٍّ ناره يكـ الديف كأ جنة  سألوأحمده سبحانو حمد الشاكريف، كأدعكه دعاء المحتاجيف، كأستعيذ مف حى
 نعيـ.ال

كشفيع  ،كالرسكؿ األميف ،لمبيفاكالنذير  ،كأصمي كأسمـ عمى خير الخمؽ أجمعيف، اليادم البشير
 كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أما بعد: ،يـك الديف خمؽال

ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كالذم كصؿ الذم  فقد أكرمنا ا عز كجؿ بالقرآف الكريـ
تعالى  إلينا كما نزؿ مف غير تحريؼ كال تبديؿ، كىذا فضؿه مف ا كنعمو، فبحفظ القرآف حفظ ا

 .1﴾نَحَافِظُىنَ نَوُ وَإِنَّا انرِّكْرَ نَسَّنْنَا نَحْنُ إِنَّا﴿لنا الديف: 

ألف ا عز كجؿ أنزؿ النبكية؛  تعيد ا تعالى بحفظ القرآف يتضمف التعيد بحفظ بيانو مف السنةك 
لنا رسكلو ما إلينا القرآف لنعمؿ بمقتضاه، كال يمكف العمؿ بمقتضاه إال إف فيمنا معانيو، كفىصَّؿ 
 ركعاتيا عددأجمؿ فيو، فقد كرد في القرآف الكريـ األمر بالصالة، دكف بياف طريقة أدائيا، ك 

كسننيا، كىذا ما نجده مفصالن في السنة النبكية، كقؿ ذلؾ أيضا في الزكاة  كشركطيا ككاجباتيا
 كالصياـ، كغيرىا. كالحج

أىؿ ، فمف أىؿ الحديث لحفظيا كحمايتيا كقد عرفت األمة مكانة السنة النبكية، فنفرت طائفة
في ذلؾ باذليف  كالذب عف حماىا، رخصكا شبابيـ لحفظ السنة النبكيةأالحديث ىـ مف أفنكا حياتيـ ك 

كؿ طاقة إلخراج صحيح السنة كتمييزه عف الضعيؼ المردكد، كىذا الجيد المبارؾ ىك الذم ميَّز 
كغدا  ،األىكاء، حتى أضحى الحؽ كاضحان  ىؿمف أتباع أىؿ االكذلؾ البدعة، ك  ىؿأىؿ السنة مف أ

بر، لخطبت الزنادقةي عمى " لكال أىؿ المحا الشافعي حيف قاؿ:اإلماـ  ر  ك دى  ،الباطؿ بإذف ا زائفان 

                                                           

 (.9:حجر)ال - 1
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 صمى ا عميو كسمـمف أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي  إذا رأيت رجالن " :كقاؿ أيضان ، 1المنابر"

 .2"ان حيَّ 
فمكال أف ا حفظ الشريعة بنقاد الحديث الضمحؿ الديف ماـ السخاكم في فتح المغيث: "ككما قاؿ اإل

 بو اكلكال بقايا مف عمماء الحديث لكقع مف الكذب عميو كالتحريؼ لكالمو ما  ،كتيدمت أركانو
 .3"عالـ

 بِئِيَايِهِىْ أُنَاشٍ كُمَّ دْعُىنَ يَىْوَ ﴿ما قالو اإلماـ ابف كثير عند تفسير قكلو تعالى:  كيكفي أىؿ الحديث شرفان 

 .5" صمى ا عميو كسمـىذا أكبر شرؼ ألصحاب الحديث ألف إماميـ النبي " قاؿ رحمو ا: ،4﴾
كألىمية المنياج الدراسي الذم يتربى عميو طالبنا كيستقكف منو منابع العمـ كالمعرفة، آثرت أف 

 :بعنكاف الدراسة ىذه تانفك أخص دراستي بما يخدـ ىذه المناىج التعميمية،

 
 ."دراسة نقدية" األحاديث الواردة في منياج التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية

، أساتذتيفي جمع أفكارم كاستشارة  أسرعت جاىدان كبعد أف كفقني ا عز كجؿ الختيار ىذا المكضكع 
 .فممو الحمد كالمنةفي ىذا المكضكع  منيـ، كأسدكا إليَّ النصيحة بالكتابة  فىمىًقيىت ىذه الفكرة القبكؿ

ككمي أمؿه بعد تكفيؽ ا عز كجؿ أف تككف ىذه الدراسة سببان لالرتقاء بالمناىج الدراسية التي 
 جديدةن  في كؿ عاـ نسخةن  فتراىـ ييخرجكف، يعكؼ عمى خدمتيا أىؿ التخصص كأصحاب الخبرة 

 ، فجيدىـ مبارؾ كسعييـ مشككر.سبيال يقصدكف فييا اإلصالح ما استطاعكا إلى ذلؾمف المنياج 

                                                           

ىـ(. أدب اإلمالء واالستمالء. تحقيق: ماكس فايسفايمر )دار 562السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور)ت - 1
 (.1/153ىـ( الطبعة: األولى ) 1401 -بيروت  -الكتب العممية

ي اوغمي ىـ(، شرف أصحاب الحديث. تحقيق: د. محمد سعيد خط463الخطيب البغدادي، أحمد بن عمي بن ثابت)ت - 2
 (.1/46أنقرة( ) -)دار إحياء السنة النبوية

ىـ(. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. تحقيق: عمي حسين عمي )مكتبة 902السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )ت - 3
 (3/220ىـ( الطبعة األولى )1424 -القاىرة -السنة

 (.71:)اإلسراء - 4
ىـ( 1401 -بيروت  -ىـ(. تفسير القرآن العظيم )دار الفكر774شقي)تابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدم - 5
(3/53.) 
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فمف ا كحده،  كتكفيؽو  كأخيران فيذا ما تكصمت إليو، كأعانني ا عميو، فما كاف فيو مف خيرو 
كأف  و صالحان ا العظيـ أف يجعؿ عممي كمَّ  أسأؿك كالنىقصي كالنسياف مف نفسي كمف الشيطاف، 

 .، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميويجعمو لكجيو خالصان 
 

 مشكمة الدراسة: 
 سأحاكؿ جاىدان أف تفي دراستي باإلجابة عف التساؤالت التالية:

 ؟د في المنياج أحاديث كآثار ضعيفةىؿ كر  .1
 ىؿ تـ التزاـ الدقة في تكثيؽ األحاديث مف مصادرىا؟ .2
 االستدالؿ بحديث رغـ أف العدكؿ إلى غيره أنسب؟ جرلىؿ  .3
 ؟الدليؿ عميوكرد كالـ شرعي في المنياج مع عدـ ذكر ىؿ  .4
 ىؿ تـ الحكـ عمى األحاديث التي نقمت مف خارج الصحيحيف؟ .5
مع كجكد آية مف القرآف تسد مسده أك حديث االستدالؿ بحديث ضعيؼ  جرلىؿ  .6

 ؟صحيح
 

 أىمية الدراسة:
لمنياج التربية اإلسالمية المقرر في األراضي الفمسطينية أىمية كبيرة كدكره فعَّاؿ في تككيف 

عمميان كفكريان كركحيان كسمككيان، فمف ىذا المنيج يستقي الطالب أمكر دينو كتعاليـ شخصية الطالب 
حفظان كتفسيران، كشيئان مف أحاديث  شريعتو، كيزرع في ذاكرتو أيضان مقاطع مف كتاب ا عز كجؿ

، ثـ يتبمكر لدل الطالب مخزكف شرعي ال بأس بو مع تقدـ -صمى ا عميو كسمـ–المصطفى 
الدراسية، فيتعمـ جممة مف مبادئ العقيدة اإلسالمية، كجممة مف أحكاـ الفقو اإلسالمي، ثـ المرحمة 

 ييرشىدي الطالب إلى أخالؽ اإلسالـ العظيـ كفكره النير.
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 كتنبع أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ: 
 تكشؼ عف مدل دقة المنيج المتبع في االستدالؿ بالحديث النبكم الشريؼ. .1

ةن لخدمة الحديث النبكم، تيدؼ لالرتقاء بالمناىج التعميمية مف خالؿ ككنيا فكرةن جديد .2
 محاكلة كضع منيج عممي مؤصؿ لطرؽ االستدالؿ بالحديث النبكم.

أنيا تتعمؽ بالمنياج الدراسي الذم يتربى عميو طالبنا في عقيدتيـ كفكرىـ كأخالقيـ  .3
 . كسمككيـ

إلفادة القائميف عمى المناىج  ف النتائجم تتركز أىمية ىذه الدراسة فيما يتـ التكصؿ إليو .4
 الدراسية، ثـ تعميـ الفائدة عمى المعمميف كالطالب.

 

 أىداف الدراسة:
 االرتقاء بالمناىج الدراسية كتعميـ الفائدة عمى المرحمة المستيدفة في ىذه المناىج. .1
فيو حسب إخراج المنياج بصكرة عممية سميمة، بحيث يتـ تكثيؽ األحاديث النبكية الكاردة  .2

 خاليةن مف أم حديث ضعيؼ. - تعالىبعد التعديؿ بإذف ا –األصكؿ كتصبح 

أف يترسخ في ذىف الطالب كمنذ صغره منيج عممي مؤصؿ في الحديث النبكم،  .3
 باالقتصار عمى الصحيح منو كالدقة في االستدالؿ بو.

بو القائمكف كضع منيج عممي لسرد األحاديث النبكية كطرؽ االستدالؿ بيا، كي ينتفع  .4
 عمى المناىج الدراسية عند التطرؽ لتعديميا.

 
 الدراسات السابقة:

إلى أحد سبؽ لو أف أفرد دراسة مستقمة تتطرؽ لتخريج  -فيما أعمـ–سؤاؿ بعد البحث كاللـ أىتًد 
األحاديث النبكية في المناىج التعميمية كدراسة مدل دقة المنيج المتبع في ذلؾ، كىذا يزيد مف 

 ذه الدراسة إذ ليا سبؽ التفرد في التطرؽ لمكضكع ميـ كيذا.أىمية ى
 
 



 

5 
 

 سبب اختيار الدراسة:
المناىج الدراسية مف أكثر األمكر التي ترسخ في ذىف الطالب؛ ألنو يتربى عمييا منذ  .1

بتكثيؽ  -عناما استط–صغره، ألجؿ ىذا ينبغي لنا أف نكجو ليا الجيكد لنحاكؿ إخراجيا 
، كبصكرة تنأل عف كؿ أثر مى ا عميو كسمـص سب لرسكؿ اعممي دقيؽ لكؿ كالـ ين

مكضكع أك حديث ضعيؼ ال يثبت، كبمنيج سميـ لطرؽ االستدالؿ بالحديث النبكم 
 الشريؼ .

مف خالؿ النظر في طريقة التكثيؽ في منياج التربية اإلسالمية يتضح التساىؿ في عزك  .2
عميو صحةن كضعفان، كىناؾ مكاقؼ األحاديث إلى مصادرىا، كخمك الحديث مف الحكـ 

لتخصيص ىذه  لمنياج دكف تكثيؽ، كىذا سبب رئيسكقصص كآثار تـ االستدالؿ بيا في ا
 كالحكـ عمييا. النبكيةالدراسة بتخريج ما كرد في المنياج مف األحاديث 

 
 حدود الدراسة: 

اإلسالمية المقرر مف قبؿ  ىذه الدراسة محصكرة في دراسة األحاديث النبكية الكاردة في كتاب التربية
 ـ كالذم ييدرَّس في مدارس الضفة الغربية كقطاع غزة.2011كزارة التربية كالتعميـ كالمطبكع عاـ 

 -كتشمؿ الصفيف األكؿ ثانكم كالثاني ثانكم-كقد حددت دراستي لتككف في منياج المرحمة الثانكية 
م كمسمـ، كما يقارب الثمانيف حديثان مف كالذم يحكم ما يزيد عمى السبعيف حديثان مف خارج البخار 

 .1الصحيحيف
 

 الدراسة: يةمنيج
سأعتمد في دراستي ىذه المنيج االستقرائي في جمع األحاديث الكاردة في كتب المنياج، ثـ اتَّبع 

 المنيج التحميمي كالنقدم ألحقؽ اآلتي:

                                                           

ويشرع اآلن اثنان من اإلخوة األفاضل )سائد الشنتير، وساىر األسمر( من جامعة النجاح الوطنية بإكمال دراسة ما  - 1
 تبقى من كتب المنياج لمادة التربية اإلسالمية عمى الطريقة نفسيا.
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تفي بتكثيؽ الحديث مف إف كانت ىذه األحاديث مكجكدة في الصحيحيف أك أحدىما فإني أك أواًل:
 مكانو كيكفي ىذا تصحيحان لو.

إف كاف الحديث مف خارج الصحيحيف فإني أقـك بتخريجو مف كتب السنف األربعة، ثـ أقـك  ثانيًا:
ف اقتضى األمر ) لزيادة لفظو أك شاىدو أك متابعةو أك غير ذلؾ( فإني أىخريج عف  بالحكـ عميو، كا 

 يث مف غيرىا.كتب السنف األربعة، فأخٌرج الحد
إف تـ إيراد معمكمة أك فائدة حديثية في كتب المنياج دكف تكثيقيا، فإني أقـك بعزكىا إلى  ثالثًا:

 مصدرىا كتخريج ما رفع منيا إلى الرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ.
ثـ أذكر مف أخرج الحديث بيذا  في كتاب المنياج،عند تخريج الحديث فإني أنقمو كما كرد  رابعًا:

 المفظ كأكرد سنده، كأذكر مف أخرجو مف كتب السنف.
أبدأ كالمي عمى الحديث بالحكـ عميو صحة أك ضعفان، فإف لـ يصح فسأجتيد في بياف  خامسًا:

أك شاىد صحيح، كأختـ تخريجي بنقؿ أحكاـ العمماء السابقيف عمى  متابعةعمتو ثـ أبحث لو عف 
 الحديث.
 لركايات المثبتة في كتاب المنياج.التأكد مف مدل دقة ألفاظ ا سادسًا:
إف جرل االستدالؿ في مسألة بحديث ضعيؼ أك حسف في كتب المنياج، فقد اجتيدت في سابعًا: 

 البحث عف حديث صحيح أك آية قرآنية في المسألة نفسيا تسد مسد الحديث الضعيؼ أك الحسف.
تكثيقيـ، بدراسة حاليـ  خصصت في نياية الرسالة ممحؽ لترجمة الركاة المختمؼ في ثامنًا:

ال فإني أنقؿ اسمو مف كتاب سير  بالتفصيؿ؛ مبتدئان باعتماد اسمو مف كتاب التقريب إف كجد، كا 
 أعالـ النبالء كانقؿ أقكاؿ العمماء فيو ثـ أختـ ذلؾ بالحكـ عميو. 
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 خطة البحث

 
 تمييد: 

 أكالن: تعريؼ السنة لغة كاصطالحان.
 النبكية.ثانيان: حجية السنة 

 ثالثان: االقتصار عمى الحديث الصحيح في االستدالؿ.
 نبذة عامة عف منياج التربية اإلسالمية.: رابعان 
 

 : المنيج المتبع في كتاب التربية اإلسالمية إليراد الحديث واالستدالل بو.األولالفصل 
 الدقة في اختيار لفظ الحديث كعزكه كالحكـ عميو. المبحث األول:

 كؿ: مدل المطابقة بيف ألفاظ الحديث المستخدمة ككتب السنف.المطمب األ
 المطمب الثاني: عزك الحديث لمصادره كالحكـ عميو.

 األحاديث كاآلثار كالقصص المذككرة في المنياج دكف تكثيؽ. :انيالمبحث الث

 

 : دراسة األحاديث واآلثار الواردة في كتب المنياج والحكم عمييا.نيالفصل الثا
 .تخريج األحاديث الكاردة في منياج الصؼ األكؿ ثانكم األول:المبحث 

 تخريج األحاديث الكاردة في منياج الصؼ الثاني ثانكم. المبحث الثاني:
 .قرآنية اتصحيحة أك بآي حاديثاستبداؿ األحاديث الضعيفة بأ :المبحث الثالث
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 تمييد
 

 أواًل: تعريف السنة لغة واصطالحًا.
 حجية السنة النبوية.ثانيًا: 

 ثالثًا: االقتصار عمى الحديث الصحيح في االستدالل.
 نبذة عامة عن منياج التربية اإلسالمية.رابعًا: 
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 تمييد
 لغًة واصطالحًا. حديثأواًل: تعريف ال

بىري "الحديث:  ، قاؿ في القامكس:1"ضد القديـ ":الحديث لغة  .2"الجديدي كالخى
سكاء أضافو إليو  ،ا عميو كسمـ قكال لو أك فعال أك تقريرا لى النبي صمىما أضيؼ إاصطالحان: "

 .3"صحابي أك تابعي أك مف بعدىما
 

 :حجية السنةثانيًا: 
ثبتت حجية السنة النبكية كأنيا المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسالمي بأدلة كثيرة، كأكؿ ما 

صمى ا عميو فقد أمر ا عز كجؿ بطاعة رسكلو  يستدؿ بو عمى حجية السنة النبكية كتاب ا،
بؿ ىي مصدر  ،كالسنة النبكية ال يقتصر دكرىا عمى تبييف القرآف فحسبكامتثاؿ أمره،  كسمـ

تباعو كالعمؿ بو، فا عز اكجب  صمى ا عميو كسمـمستقؿ بالتشريع، فما صح مف سنة النبي 
 انهّوِ إِنَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُىْ فَئِن يِنكُىْ األَيْرِ وَأُوْنِي انرَّسُىلَ وَأَطِيعُىاْ انهّوَ أَطِيعُىاْ ىاْآيَنُ انَّرِينَ أَيُّهَا يَا ﴿ كجؿ يقكؿ:

 .4﴾ تَأْوِيالً وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَنِكَ اآلخِرِ وَانْيَىْوِ بِانهّوِ تُؤْيِنُىنَ كُنتُىْ إِن وَانرَّسُىلِ

أطيعكا( عند األمر بطاعة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، كلـ ييكىرر عند األمر ككيررَّ في اآلية فعؿ )
بطاعة أكلي األمر، فدلت اآلية بذلؾ عمى أف الطاعة المطمقة ال تككف إال  عز كجؿ كلرسكلو 

 صمى لو  كفيو أفٌ تكىـ بأنو ال يجكز امتثاؿ ما ليس في القرآف، ال ، كىذا يقطعي صمى ا عميو كسمـ

 
 

 

                                                           

 -ىـ(. النياية في غريب الحديث واألثر. تحقيق: طاىر أحمد الزاوى 606السعادات المبارك بن محمد )الجزري، أبو  - 1
 (.1/907م( )1979 -ىـ 1399بيروت ،  -محمود محمد الطناحي ) المكتبة العممية 

التراث في  ىـ(. القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق817الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب ) - 2
 (.1/214م( الطبعة: الثامنة )2005 -ه1426 -لبنان -بيروت -مؤسسة الرسالة. )مؤسسة الرسالة

 (.10/102السخاوي/ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) - 3
 (.59:)النساء - 4



 

10 
 

، كأف طاعة أكلي األمر إنما تجب 1مف البشر استقالؿ الطاعة التي لـ تثبت لغيره  عميو كسمـا
 ا، كسنة رسكلو صمى ا عميو كسمـ. كتابفي المعركؼ، فيما ال يخالؼ 
تباعيا كالسير عمى منياجيا، اب ا التي أمرنا صمى ا عميو كسمـكالسنة النبكية ميراث النبي 

صمى ا عميو مخالفتيا كاالنحراؼ عف طريقيا، فعف جابر بف عبد ا أف رسكؿ ا  كحذرنا مف
، كشر األمكر صمى ا عميو كسمـمحمد  خير الحديث كتاب ا، كخير اليدل ىدلقاؿ: " كسمـ

 .2"محدثاتيا، ككؿ بدعة ضاللة
 كمف اآليات التي يستدؿ بيا عمى حجية السنة النبكية:

ـٍ فى ﴿قكلو تعالى:  (1 ـٍ ثيَـّ الى يىًجديكا ًفي أىٍنفيًسًي رى بىٍينىيي كٍّميكؾى ًفيمىا شىجى تَّى ييحى بٍّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى الى كىرى
مٍّميكا تىٍسًميمنا ييسى ٍيتى كى ا ًممَّا قىضى رىجن  .3﴾حى

نيكا أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيٍكلً ﴿قكلو تعالى:  (2 ـٍ يىا أىي يىا الًَّذيفى آمى  .4﴾ي األىٍمًر ًمٍنكي
ٍنوي فىاٍنتىييكا﴿قكلو تعالى:  (3 ـٍ عى ا نىيىاكي مى ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي ا آىتىاكي مى  .5﴾كى
ا يىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍحيه ييكحىى﴿قكلو تعالى:  (4 مى  .6﴾كى
ٍف ييًطًع الرَّسيكؿى فىقىٍد أىطىاعى المَّوى ﴿قكلو تعالى:  (5  .7﴾مى

                                                           

 ممن قال باستقاللية التشريع لمسنة النبوية: - 1
-1/80ىـ( )1358 -لرسالة. تحقيق: أحمد محمد شاكر)القاىرةىـ(. ا204الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد ا)ت

85.) 
 (1405 -بيروت  -ىـ(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن )دار الفكر310والطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد)ت

قرآن العظيم ىـ(. روح المعاني في تفسير ال1270(. وااللوسي، أبو الفضل شياب الدين السيد محمود البغدادي)ت5/177)
ىـ(. تيسير 1376(. والسعدي، عبد الرحمن بن ناصر)ت5/65بيروت( ) -والسبع المثاني ) دار إحياء التراث العربي

 (.1/243ىـ( )1421 -بيروت  -الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان. تحقيق: ابن عثيمين )مؤسسة الرسالة
ىـ(. صحيح مسمم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )دار 261ي)تمسمم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابور  - 2

 (.2/592(، )867بيروت( كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة، ح) -إحياء التراث العربي
 (.65)النساء:  - 3
 (.59)النساء:  - 4
 (.7)الحشر:  - 5
 (.4-3)النجم:  - 6
 (.80)النساء:  - 7
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أمر باتباع سنتو كحث عمى  النبكية دلت عمى ما دؿ عميو القرآف، فقد ثبت أف رسكؿ ا كالسنة 
 :التمسؾ بيا، كمما كرد عنو 

ٍيرىةى  (1 ٍنوي عىٍف أىًبي ىيرى :  رىًضيى المَّوي عى ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ميكفى "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى كيؿ  أيمًَّتي يىٍدخي
نَّةى إً  ٍف أىبىىالجى : "الَّ مى ٍف يىٍأبىى؟ قىاؿى مى مىٍف "، قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، كى نَّةى كى ؿى الجى ٍف أىطىاعىًني دىخى مى

اًني فىقىٍد أىبىى  .1"عىصى

ٍنوي  يكرب عف اٍلًمٍقدىاـً بف معد (2 )أال إني أيكًتيتي  :أىنَّوي قاؿ عف رسكؿ المًَّو  ،رىًضيى المَّوي عى
ًمٍثمى  ؿه شىٍبعىافي عمى أىًريكىًتوً  أال ،وي معواٍلًكتىابى كى ييكًشؾي رىجي

ٍدتيـٍ  :يقكؿ 2 ـٍ بيذا اٍلقيٍرآًف فما كىجى مىٍيكي عى
ؿو فىأىًحم كهي  الى رٍّميكهي( ،فيو مف حى رىاـو فىحى ٍدتيـٍ فيو مف حى كما كىجى

3. 
، 4عمى ذلؾكحجية السنة النبكية كاستقالليا بالتشريع يكاد ال يخفى عمى مسمـ، فقد أجمعت األمة 

ثبكت حجية السنة المطيرة كاستقالليا بتشريع األحكاـ "قاؿ:  -رحمو ا–حتى أف الشككاني 
 .5"ضركرة دينية كال يخالؼ في ذلؾ إال مف ال حظ لو في ديف اإلسالـ

 
 
 

                                                           

ىـ(. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا 256بن إبراىيم بن المغيرة )البخاري، محمد بن إسماعيل  - 1
ىـ( الطبعة: 1422بيروت ،  -صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر )دار طوق النجاة

 (.9/92( )7280 عميو وسمم ح)األولى. كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنن رسول ا صمى ا
 َأِريَكِتِو: َأْي َسِريرِِه اْلُمَزيَِّن ِباْلُحَمِل َواأْلَْثَواِب.  - 2

 –ىـ(. عون المعبود شرح سنن أبي داود )دار الكتب العممية1329، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم)العظيم آبادي
 (.12/232( الطبعة الثانية )1415 -بيروت

 (.50. سيأتي تخريجو صفحة )حديث صحيح - 3
ابن حزم، أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاىري ىذا اإلجماع نقمو أكثر من واحد، منيم:  - 4
ابن (. و 1/97)بيروت(  -ىـ(. اإلحكام في أصول األحكام. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر ) دار اآلفاق الجديدة456)

ىـ(. إعالم الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: 751بي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )قيم الجوزية، محمد بن أ
(. والشوكاني، 1/49)م( الطبعة: األولى 1991 -ىـ 1411 -ييروت –محمد عبد السالم إبراىيم. ) دار الكتب العممية 

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية ىـ(. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول. 1250محمد بن عمي بن محمد )
 (.1/96م( الطبعة: األولى )1999 -ىـ 1419 -)دار الكتاب العربي

 (.1/97) المرجع السابق - 5
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 ثالثًا: االقتصار عمى الحديث الصحيح في االستدالل.
إال ما صح  لحذر، فال يجكز أف ننسب لو اعند سرد الحديث النبكم لالستدالؿ بو، فإف عمينا 

، فىييكى " ما قاؿ:حين عنو؛ حتى نتجنب الكقكع فيما حذر منو ًديثو ييرىل أىنَّوي كىًذبه دَّثى عىنٍّي ًبحى مىٍف حى
دي اٍلكىاًذًبيفى   .1"أىحى

يمان كالتزاـ الصحة في الحديث أمر الـز ال محالة، إذ إف االستشياد فيو يثبت عقائد كأحكامان كمفاى
كأخالقان، كيترتب عمى تطبيقو أجر كعمى مخالفتو في بعض األحياف إثـ، كبما أف األمر يتعمؽ 
بشرع ا كثكابو كعقابو فال ينبغي التفريؽ بيف األحكاـ كالفضائؿ، فكمو شرع مصدره كحي مف ا، 

، إذ الكؿ حديث في األحكاـ، أك في الفضائؿكال فرؽ في العمؿ بالقاؿ ابف حجر رحمو ا: "
 .2"شرع

كىناؾ مف العمماء المتقدميف مف أجاز االستدالؿ بالحديث الضعيؼ في فضائؿ األعماؿ كالترغيب 
مؿ عند الكثيريف عمى غير مراده، فميس 3كالترىيب كاشترط لذلؾ شركطان  ، لكف ىذا الكالـ حي

كال الحسف؛  المقصكد بالضعيؼ الذم أشار إليو أحمد بف حنبؿ كمف قبمو ىك ما ليس بالصحيح
كالضعيؼ ألف عمماء الحديث في ذلؾ الزماف كانكا يقسمكف الحديث إلى قسميف: صحيح كضعيؼ، 

لى ضعيؼ حسفينقسـ إلى ضعيؼ متركؾ ال يحتج بوعندىـ  كشيكع مصطمح الحسف  ،، كا 
 .4كانتشاره لـ يكف معركفان عندىـ، بؿ شاع ذلؾ عمى يد اإلماـ الترمذم كمف بعده

يث عف حد الصحيح كالحسف فال يجكز االستدالؿ بو كاالعتماد عميو، قاؿ ابف فما خرج مف الحد
ضعيفة التي ليست صحيحة كال كال يجكز أف ييعتمد في الشريعة عمى األحاديث ال"تيمية رحمو ا: 

                                                           

َواَيِة َعِن الثَّْقاِت، َوَتْرِك اْلَكذَّاِبيَن ) - 1  (.1/8مسمم/ صحيح مسمم. رواه في المقدمة في َباُب ُوُجوِب الرّْ
(. تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. إعداد: ىـ 852بن عمي العسقالني الشافعي)ابن حجر، أبو الفضل أحمد  - 2

 (.1/2م( ) 2010وائل عبد العظيم عبد الحميد يونس )
ىـ(. 463البغدادي، أحمد بن عمي بن ثابت) انظر: الخطيب اإلمام أحمد وعبد الرحمن بن ميديوممن قال ىذا  - 3

وابن (. 2/91( )1403 -الرياض –الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع. تحقيق: د. محمود الطحان )مكتبة المعارف 
ىـ(. ذيل طبقات الحنابمة. تحقيق: د. عبد الرحمن بن سميمان 795رجب الحنبمي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد )

 (.1/350) م( الطبعة: األولى 2005 -ىـ  1425 -الرياض –بة العبيكان العثيمين )مكت
عامر الجزار  -ىـ(. مجموع الفتاوى. تحقيق: أنور الباز 728ابن تيمية، أبو العباس أحمد عبد الحميم الحراني)انظر:  - 4

موقعين عن رب العالمين (. وابن قيم الجوزية/ إعالم ال1/251)م(الطبعة: الثالثة  2005ىـ /  1426 -)دار الوفاء
(1/31.) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
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كزي أىٍف ييٍجعىؿى الشٍَّيءي ، كقاؿ أيضان: "1"حسنة ده ًمٍف اأٍلىًئمًَّة إنَّوي يىجي ـٍ يىقيٍؿ أىحى لى ًديًث  كى بًّا ًبحى كىاًجبنا أىٍك ميٍستىحى
ًعيؼو  مىٍف قىاؿى ىى  ،ضى ٍجمىاعى كى الىؼى اإٍلً  .2"ذىا فىقىدى خى

 رابعًا: نبذة عامة عن منياج التربية اإلسالمية.
اعتمدت كزارة التربية كالتعميـ في األراضي الفمسطينية منياج التربية اإلسالمية كأقرتو في جميع 

(، كىذا المنياج يشرؼ عميو مختصكف كأكاديميكف كحممة شيادات 2005/2006مدارسيا عاـ )
عميا، كفي كؿ عاـ يخرجكف نسخة جديدة مف ىذا المنياج، يقصدكف في ىذا التجديد زيادة التنقيح 

 كالتدقيؽ ليذا المنياج.
 ككتاب التربية اإلسالمية لمصؼ األكؿ الثانكم يشرؼ عمى تأليفو مجمكعة مف األشخاص كىـ:

يد القيؽ، د. إسماعيؿ نكاىضة، د. زكريا الزميمي، د. مصطفى أبك صكم، حاـز بني )د. سع 
 عكدة، نجكل شكككاني(

، تحتكم كؿ كحدة عمى مكضكع مختمؼ يندرج تحتيا اتكىذا الكتاب مقسـ إلى مجمكعة مف الكحد
يـ التي يضميا ىذا الكتاب ىي: )القرآف الكر  اتعنكايف مختمفة تيـ الطالب في سنو، كالكحد

كعمكمو، العقيدة اإلسالمية، الحديث الشريؼ كعمكمو، السيرة النبكية، التراجـ كالسير، الفقو 
 اإلسالمي، الفكر اإلسالمي كالتيذيب(

مجمكعة مف األشخاص ىـ:  ككتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الثاني ثانكم يشرؼ عمى تأليفو أيضان 
غ، د. بركات فكزم القصراكم، تماـ الشاعر، )د. حمزة ذيب، د. مركاف القدكمي، د. أيمف الدبا

 محمكد مينا، نادية الدريممي(
تشابو الكحد التي يحكييا كتاب الصؼ األكؿ ثانكم كيزيد  اتكيحكم ىذا الكتاب مجمكعة مف الكحد

 عميو بكحدتيف ىما: )النظاـ اإلجتماعي، كالنظاـ اإلقتصادم(
يو لجنة خاصة ليذا المنياج، كدائرة فنية ككتاب التربية اإلسالمية بمختمؼ مراحمو يشرؼ عم

 لمتصميـ كالتدقيؽ، كعدة أشخاص لمتحكيـ العممي، كفريؽ إلثراء منياج التربية اإلسالمية.

                                                           

ىـ(. قاعدة جميمة في 728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبد ا ) - 1
ىـ( الطبعة: 2001 -ىـ 1422 -عجمان –التوسل والوسيمة. تحقيق: ربيع بن ىادي عمير المدخمي.)مكتبة الفرقان 

 (.2/175األولى )
 (.1/251ن تيمية/ مجموع الفتاوى )اب - 2
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 األولالفصل 
 واالستدالل بو. المنيج المتبع في كتاب التربية اإلسالمية إليراد الحديث

 
 زوه والحكم عميو.المبحث األول: الدقة في اختيار لفظ الحديث وع

 واعتماد ما صح من الدليل توثيق المعمومات: انيالمبحث الث
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 المبحث األول: الدقة في اختيار لفظ الحديث وعزوه والحكم عميو.
 المطمب األول: مدى المطابقة بين ألفاظ الحديث المستخدمة وكتب السنن.

عمى الميستىًدؿ أف يتحرل الدقة في نقؿ ألفاظ  ، فإف مف الكاجبلالستدالؿعند إيراد الحديث النبكم 
الدليؿ، كأف يعزكه لمرجعو األصمي، فعند سرد حديث نبكم ينبغي عمينا أف نتحرل الدقة في نقؿ كؿ 
لفظو مف ألفاظو، دكف زيادة أك نقص أك إخالؿ في إعادة النص إلى مرجعو األصمي، فكما أف الدقة 

يا األصمية دكف تحكـ بكمماتيا، فمف باب أكلى أف نراعي مطمكبة في نقؿ ألفاظ الخمؽ عمى طبيعت
 ذلؾ في نقؿ ألفاظ الحديث النبكم الشريؼ.

كبعد استقراء جميع األحاديث الكاردة في كتاب المنياج رأيت أف ىناؾ أحاديث افتقرت لمدقة في 
 ىاالنقؿ، كخمت مف الصحة في عزكىا إلى مصادرىا األصمية، كفي ىذا المطمب سأقكـ بإيراد

 كالتدقيؽ بألفاظيا ثـ عزك كؿو منيا إلى مصدره األصمي مف كتب الحديث.
 

 .1"ِمنّْي َمْن َغشَّ َفَمْيَس : "قال: قال رسول ا  : عن أبي ىريرة رضي ا عنو،ولالحديث األ 
عف أبي ىريرة  2ىذا الحديث كثؽ مف سنف الترمذم، كفي الحقيقة أف الذم أخرجو بيذا المفظ: مسمـ

 . 3"مىٍف غىشَّ فىمىٍيسى ًمنَّاا عنو، كلفظ الترمذم ىك: "رضي 
 
 
 
 

                                                           

 (.54كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 1
( 164ح)« َمْن َغشََّنا َفَمْيَس ِمنَّا»مسمم/ صحيح مسمم. كتاب اإليمان َباُب قْوِل النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم:  - 2
(1/99.) 
ىـ(. سنن الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون )مطبعة 279عيسى أبو عيسى السممي)الترمذي، محمد بن  - 3

م( الطبعة: الثانية. أبواب البيوع َباُب َما َجاَء ِفي َكَراِىَيِة الِغشّْ ِفي  1975 -ىـ  1395 -مصر –مصطفى البابي الحمبي 
 (.3/598( )1315الُبُيوِع ح)
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اِلِح َوالسَّْوِء، َكَحاِمِل الِمْسِك َوَناِفِخ الِكيرِ  : رسول ا : قالالثاني الحديث ، 1"َمَثُل الَجِميِس الصَّ
مَّا َأْن َتْبتَاَع ِمْنُو، َوا ِ 2َفَحاِمُل الِمْسِك: ِإمَّا َأْن ُيْحِذَيكَ  مَّا َأْن َتِجَد ِمْنُو ِريًحا َطيَّْبًة، َوَناِفُخ الِكيِر: ، َواِ 

مَّا َأْن َتِجَد ِريًحا َخِبيَثًة"  .3ِإمَّا َأْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك، َواِ 
نما ىك في  ىذا الحديث نيًسبى إلى الترمذم في سننو، كقد بحثت عنو فمـ أجده في سنف الترمذم، كا 

ٍف أىبً  5كمسمـ 4البخارم  .ى رىًضيى المَّوي عىٍنوي ي ميكسى عى
 

ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَمَفاِء اْلَمْيِديّْيَن الرَّاِشِديَن َتَمسَُّكوا بيا َفَعَمْيُكْم : ) : قال رسول اثالثال الحديث
وا عمييا ِبالنََّواِجذِ   .7(6َوَعضُّ

 الترمذم، أما 8اكدأبك د كالصحيح أف الذم أخرجو بيذا المفظ ىذا الحديث كثؽ مف سنف الترمذم،
ـٍ يىرىل "فقد أخرجو بمفظ:  بىًشيٌّ فىًإنَّوي مىٍف يىًعٍش ًمٍنكي ٍبده حى ٍف عى ـٍ ًبتىٍقكىل المًَّو، كىالسٍَّمًع، كىالطَّاعىًة، كىاً  أيكًصيكي

ٍف أىٍدرىؾى ذىًلؾى  لىةه، فىمى الى ميٍحدىثىاًت اأٍليميكًر فىًإنَّيىا ضى ـٍ كى يَّاكي فنا كىًثيرنا، كىاً  سينًَّة  اٍخًتالى ـٍ فىعىمىٍيًو ًبسينًَّتي كى ًمٍنكي
مىٍييىا ًبالنَّكىاًجًذ" كا عى ، عىض  ٍيًديٍّيفى مىفىاًء الرَّاًشًديفى اٍلمى   9.اٍلخي

 

                                                           

قّْ اْسَم اْلكِ  َناِفِخ اْلِكيِر: َحِقيَقُتوُ  - 1 قُّ: ُىَو الَِّذي ُيْنَفُخ ِفيِو، َفَأْطَمَق َعَمى الزّْ قُّ، َوالزّْ يِر َمَجازًا اْلِبَناُء الَِّذي ُيَركَُّب َعَمْيِو الزّْ
قُّ َنْفُسُو. ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري )  (.4/324ِلُمَجاَوَرِتِو َلُو، َوِقيَل: اْلِكيُر ُىَو الزّْ

 (.9/661ْحِذَيَك: يعطيك. المرجع السابق )يُ  - 2
 (.52كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 3
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الذبائح  - 4

 ظ لو.( والمف7/96( )5534والصيد َباُب الِمْسِك ح)
اِلِحيَن، َوُمَجاَنَبِة ُقَرَناِء السُّوِء  - 5 مسمم/ صحيح مسمم. كتاب البر والصمة واآلداب َباُب اْسِتْحَباِب ُمَجاَلَسِة الصَّ
(4/2026.) 
ىـ(. تحفة 1353النواجذ: األنياب، وقيل األضراس. المباركفوري، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم) - 6

 (.7/272بيروت( ) –جامع الترمذي )دار الكتب العممية  األحوذي بشرح
 (.46ىـ( )1432 -م2011 -رام ا -كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول )مركز المناىج - 7
(46.) 
حميد، ىـ(. سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد ال275أبو داود، سميمان بن األشعث السجستاني األزدي) - 8
 (.4/200بيروت( ) -حميد، وعميو تعميقات األلباني )المكتبة العصريةال
 (.5/44( )2676الترمذي/ سنن الترمذي ح ) - 9
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اَل َتُزوُل َقَدَما اْبِن آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن : ": عن معاذ بن جبل قال: َقاَل رسول ا الرابع الحديث
ى ُيْسَأَل َعْن َخْمٍس : َعْن ُعُمرِِه ِفيَم َأْفَناُه، َوَعْن َشَباِبِو ِفيَم َأْباَلُه، َوَماِلِو ِمْن َأْيَن ِعْنِد َربِّْو َحتَّ 

 .1اْكَتَسَبُو، َوِفيَم َأْنَفَقُو، َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِمَم"
ا بف ركاه عف عبد  الترمذمعف معاذ بف جبؿ، كالصحيح أف  ىذا الحديث كثؽ مف سنف الترمذم

 .كلـ يركه عف معاذ بف جبؿ ،2مسعكد رضي ا عنو
 

َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: "ِإنَّ  رضي ا عنو، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ : الخامس الحديث
 .3المََّو َتَجاَوَز َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنّْْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِىوا عميو"

ىذا الحديث نيًسبى لصحيح البخارم، كقد بحثت عنو فمـ أجده في البخارم، كالذم أخرجو بيذا المفظ 
 .ا عنو رضي أىًبي ذىرٍّ اٍلًغفىاًرمٍّ عىًف  4ماجوابف 
 

َأَما َوالمَِّو َلْواَل َأنَّ الرُُّسَل اَل ُتْقَتُل »لرسولي مسيممة الكذاب:  قال النبي : السادس الحديث
 .5«َرْبُت َأْعَناَقُكَماَلضَ 

ىذا الحديث نيًسبى لسنف الترمذم، كقد بحثت عنو فمـ أجده في سنف الترمذم، كالذم أخرجو بيذا 
ًعيٍّ  نيعىٍيـً  عف 6أبك داكد المفظ  .ٍبًف مىٍسعيكدو اأٍلىٍشجى

 
 

                                                           

 (. 98كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 1
رِب َوالحْبس ح - 2  (.4/190( )2416)الترمذي/ سنن الترمذي. كتاب قطع السارق باب امِتَحان السَّارق بالضَّ
 (.99كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 3
ىـ(. سنن ابن ماجو، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )دار إحياء 273ابن ماجو، محمد بن يزيد أبو عبد ا القزويني) - 4

 (.1/659ي )إحياء الكتب العربية(. كتاب الطالق َباُب َطاَلِق اْلُمْكَرِه َوالنَّاسِ 
 (.103كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 5
 (.3/83( )2761أبو داود/ سنن أبو داود. كتاب الجياد َباٌب ِفي الرُُّسِل ح) - 6
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ْجَناًدا: ُجْنًدا ِبالشَّاِم، "َسُتَجنَُّدوَن أَ  قال: : َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن َحَواَلَة عن النبي السابع الحديث
َيا َرُسوَل المَِّو. قاَل: َعَمْيَك ِبالشَّاِم، َفِإنََّيا ِخيَرُة المَِّو  1َوُجْنًدا ِباْلِعرَاِق، َوُجْنًدا ِباْلَيَمِن " فُقْمُت: ِخْر ِلي

 .2ِمْن َأْرِضِو، َيْجَتِبي ِإَلْيَيا ِخيَرَتُو ِمْن ِعَباِدِه"
في سنف أبي داكد كال في أمو مف  بيذا المفظ مـ أجدهفبي داكد، كقد بحثت عنو ىذا الحديث نيًسبى أل

 .كتب الحديث
 

كىالىةى، ىذا الحديث أبك داكد كقد أخرج ٍف اٍبًف حى :  عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى قىاؿى
نَّ » نيكدنا ميجى ٍنده ًباٍلًعرىاؽً سىيىًصيري اأٍلىٍمري ًإلىى أىٍف تىكيكنيكا جي ٍنده ًباٍليىمىًف، كىجي ، كىجي ٍنده ًبالشَّاـً ، قىاؿى اٍبفي «دىةن جي

 : ، فىقىاؿى كىالىةى: ًخٍر ًلي يىا رىسيكؿى المًَّو ًإٍف أىٍدرىٍكتي ذىًلؾى ، فىًإنَّيىا ًخيرىةي المًَّو ًمٍف أىٍرًضًو، »حى مىٍيؾى ًبالشَّاـً عى
تىوي ًمٍف عً  ، كىاٍسقيكا ًمٍف يىٍجتىًبي ًإلىٍييىا ًخيرى ـٍ ًنكي ـٍ ًبيىمى ، فىعىمىٍيكي ـٍ بىاًدًه، فىأىمَّا ًإٍف أىبىٍيتيـٍ كَّؿى ًلي ، 3غيديًركي فىًإفَّ المَّوى تىكى

 .4«ًبالشَّاـً كىأىٍىًموً 
 

 .اوالحكم عميي امصادرىى لإ حاديثالمطمب الثاني: عزو األ
 .أواًل: العزو إلى غير الصحيحين والحديث في الصحيحين

خريج األحاديث النبكية ينبغي عمينا أف نحرص عمى الترتيب في التكثيؽ كالدقة في النقؿ، عند ت
فأحاديث الصحيحيف تكثؽ مف الصحيحيف ثـ مف كتب السنف لمف أراد التكسع كالزيادة، كال يجكز 
لمف استخرج مف الصحيحيف أك أحدىما حديثان أف يعدؿ عنيما كيقتصر في تكثيقو مف غيرىما، ألف 

فإننا نحتاج لتخريجو كالتأكد مف  -عدا الصحيحيف–ديث عند عزكه ألم كتاب مف كتب الحديث الح
صحتو، أما عند تكثيقو مف الصحيحيف فنحف بغنىن عف ىذا كمو، فاألمة قد تمقت ىذيف الكتابيف 

 بالقبكؿ كحكمت عمى أحاديثيا بالصحة.

                                                           

 (.7/116خر لي: أي اختر لي أصمح األمرين. العظيم آبادي/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ) - 1
 (.87ية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي )كتاب الترب - 2
 (.7/116غدركم: جمع غدير وىو الحوض. العظيم آبادي/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ) - 3
 (.3/4( )2483أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب الجياد َباٌب ِفي ُسْكَنى الشَّاِم ح) - 4
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ان مف كتب السنف كمسند أحمد كبعد استقرائي ألحاديث كتاب المنياج عثرت عمى بعضيا مخرج
 كىك بمفظو في الصحيحيف أك أحدىما، كفيما يأتي بياف ذلؾ.

 
 .1"َمْن ُقِتَل َلُو َقِتيٌل َفُيَو ِبَخْيِر النََّظَرْينِ " :قال رسول ا الحديث األول: 

 عف أبي ىريرة بنفس المفظ. 3كمسمـ 2ىذا الحديث كثؽ مف سنف الترمذم، كقد أخرجو البخارم
 
 
 

 .4"ِإنَّ ُعْثَماَن َرُجٌل َحِييّّ " :قالت: قال  رضي ا عنيا، َعاِئَشةُ : عن ثانيالحديث ال
 عف عائشة رضي ا عنيا، بالمفظ نفسو. 6، كقد أخرجو مسمـ5أحمد ىذا الحديث كثؽ مف مسند

 
َعَمى  َبَعَث َأِميرًاِإَذا  صمى ا عميو وسممَكاَن َرُسوُل المَِّو الحصيب  بن الحديث الثالث: عن عامر

ِة َنْفِسِو ِبَتْقَوى المَِّو َوَمْن َمَعُو ِمَن اْلُمْسِمِميَن َخْيرًا، َوَقاَل: اْغُزوا ِبْسِم المَِّو " َجْيٍش، َأْوَصاُه ِفي َخاصَّ
ثُّْموا، َواَل َتْقُتُموا َوِليًدا، َفِإَذا َلِقيَت َوِفي َسِبيِل المَِّو، َقاِتُموا َمْن َكَفَر ِبالمَِّو، َواَل َتُغمُّوا، َواَل َتْغِدُروا، َواَل ُتمَ 

َك ِمَن الُمْشِرِكيَن َفاْدُعُيْم ِإَلى ِإْحَدى َثاَلِث ِخَصاٍل، َأْو ِخاَلٍل، َأيَُّتَيا َأَجاُبوَك، َفاْقَبْل ِمْنيُ  ْم، َوُكفَّ َعُدوَّ
ِل ِمْن َدارِ  ِىْم ِإَلى َداِر الُمَياِجِريَن، َوَأْخِبْرُىْم َأنَُّيْم ِإْن َفَعُموا َذِلَك َعْنُيْم، َواْدُعُيْم ِإَلى اإِلْساَلِم، َوالتََّحوُّ

ُلوا، َفَأْخِبْرُىمْ  ْن َأَبْوا َأْن َيَتَحوَّ َأنَُّيْم َيُكوُنوَن  َفِإنَّ َلُيْم َما ِلْمُمَياِجِريَن، َوَعَمْيِيْم َما َعَمى الُمَياِجِريَن، َواِ 

                                                           

 (.23صل األول )كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الف - 1
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الديات  - 2

 (.9/5( )6880َباُب َمْن ُقِتَل َلُو َقِتيٌل َفُيَو ِبَخْيِر النََّظَرْيِن ح)
( 447ِدَىا َوَخاَلَىا َوَشَجرَِىا َوُلَقَطِتَيا، ِإالَّ ِلُمْنِشٍد َعَمى الدََّواِم ح)مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الحج َباُب َتْحِريِم َمكََّة َوَصيْ  - 3
(2/988.) 
 (.69كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 4
وط وآخرون. ىـ(. مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤ 241ابن حنبل، أحمد أبو عبد ا الشيباني ) - 5

 (.1/538( )514م( الطبعة: األولى. مسند العشرة المبشرين بالجنة ح) 2001 -ىـ  1421)مؤسسة الرسالة، 
مسمم/ صحيح مسمم. كتاب فضائل الصحابة رضي ا عنيم َباُب ِمْن َفَضاِئِل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي اُ َعْنُو  - 6
 (.4/1866( )2402ح)
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ِري َعَمْيِيْم َما َيْجِري َعَمى اأَلْعرَاِب، َلْيَس َلُيْم ِفي الَغِنيَمِة َوالَفْيِء َشْيٌء، ِإالَّ َكَأْعرَاِب الُمْسِمِميَن، َيجْ 
 .1"َأْن ُيَجاِىُدوا، َفِإْن َأَبْوا، َفاْسَتِعْن ِبالمَِّو َعَمْيِيْم َوَقاِتْمُيمْ 

: كىافى رىسيكؿي قىا الحصيب بف عامرعف  ، كقد أخرجو مسمـ2الترمذم ىذا الحديث كثؽ مف جامع ؿى
ًتًو ًبتىٍقكىل اصَّ اهي ًفي خى ، أىٍك سىًريَّةو، أىٍكصى ٍيشو مىى جى مَّـى ًإذىا أىمَّرى أىًميرنا عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍف  اً صى اً، كى

 : ٍيرنا، ثيَـّ قىاؿى كا ًباٍسـً اً ًفي سىًبيًؿ اً، قىاًتمي »مىعىوي ًمفى اٍلميٍسًمًميفى خى كا كىالى اٍغزي كا مىٍف كىفىرى ًباً، اٍغزي
، فىادٍ  ذىا لىًقيتى عىديكَّؾى ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ًليدنا، كىاً  كا، كىالى تىٍمثيميكا، كىالى تىٍقتيميكا كى ًث تىغيم كا، كىالى تىٍغًدري ـٍ ًإلىى ثىالى عييي

اؿو  ؿو  -ًخصى ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي  -أىٍك ًخالى ا أىجى ، فىًإٍف فىأىيَّتيييفَّ مى ـً ٍسالى ـٍ ًإلىى اإٍلً ، ثيَـّ اٍدعييي ٍنييـٍ كيؼَّ عى ، كى ـٍ
ـٍ ًإلىى دىاًر اٍلمييىاًجًري ًؿ ًمٍف دىاًرًى ك  ـٍ ًإلىى التَّحى ، ثيَـّ اٍدعييي ٍنييـٍ كيؼَّ عى ، كى ـٍ ، فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي ابيكؾى ـٍ أىجى ، كىأىٍخًبٍرىي فى

ا ًلمٍ  ـٍ مى ـٍ ًإٍف فىعىميكا ذىًلؾى فىمىيي ليكا ًمٍنيىا، أىنَّيي كَّ ، فىًإٍف أىبىٍكا أىٍف يىتىحى مىى اٍلمييىاًجًريفى ـٍ مىا عى مىٍيًي ، كىعى مييىاًجًريفى
مىى اٍلميؤٍ  ـي اً الًَّذم يىٍجًرم عى ٍك ـٍ حي مىٍيًي ، يىٍجًرم عى ـٍ أىنَّييـٍ يىكيكنيكفى كىأىٍعرىاًب اٍلميٍسًمًميفى ، كىالى فىأىٍخًبٍرىي ًمًنيفى

ٍمييـي اٍلًجٍزيىةى، فىإً  يىكيكفي لىييـٍ ًفي ـٍ أىبىٍكا فىسى ، فىًإٍف ىي اًىديكا مىعى اٍلميٍسًمًميفى ٍف اٍلغىًنيمىًة كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه ًإالَّ أىٍف ييجى
قىاًتٍمييـٍ  ـٍ أىبىٍكا فىاٍستىًعٍف ًباً كى ، فىًإٍف ىي ٍنييـٍ كيؼَّ عى ، كى ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنييـٍ ـٍ أىجى   3.ىي

 
، َقاَل: َعاَد النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ُغاَلًما َرِضَي المَُّو َعْنوُ  بن مالك َعْن َأَنسٍ : رابعالحديث ال

 .4"" ُقْل: اَل ِإَلَو ِإالَّ اُ َكاَن َيْخُدُمُو َيُيوِديِّا، َقاَل: َفَقاَل َلُو: 
ٍنوي عىٍف أىنىسو رى ، كقد أخرجو البخارم 5ىذا الحديث كثؽ مف مسند أحمد ا ًليىييكدى،  :ًضيى المَّوي عى  أىفَّ غيالىمن

 ًليىييكدى، 
 

                                                           

 (.102ية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول )كتاب الترب - 1
( 1617الترمذي/  سنن الترمذي. أبواب السير َباُب َما َجاَء ِفي َوِصيَِّتِو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي الِقتَاِل ح) - 2
(4/162.) 
َماِم  - 3 اأْلَُمرَاَء َعَمى اْلُبُعوِث، َوَوِصيَِّتِو ِإيَّاُىْم ِبآَداِب اْلَغْزِو َوَغْيرَِىا مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الجياد والسير َباُب تَْأِميِر اإلِْ
 (.3/1357( )1731ح)
 (.99كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 4
َماِلٍك َرِضَي اُ َتَعاَلى َعْنُو  ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. مسند المكثرين من الصحابة ُمْسَنُد أََنِس ْبنِ  - 5
 (.21/278( )13736ح)
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مَّـى يىعي  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، فىمىًرضى فىأىتىاهي النًَّبي  صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـي النًَّبيَّ صى : كىافى يىٍخدي كديهي، فىقىاؿى
ـى « أىٍسًمـٍ » فىأىٍسمى

1.  
 

َما زَاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني ِباْلَجاِر، " :قال الت: : عن عائشة رضي ا عنيا، قخامسالحديث ال
 .2"َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّو َسُيَورُّْثوُ 

 بالمفظ نفسو. 5كمسمـ 4، كقد أخرجو البخارم3كثؽ مف جامع الترمذم ىذا الحديث
 

َعِجْبُت أِلَْمِر َسمََّم: "ِو وَ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِ َصمَّى اُ َعَميْ  سنان بن َعْن ُصَيْيبٍ : دسالحديث السا
َكاَن ِإنَّ َأْمَر اْلُمْؤِمِن ُكمَُّو َلُو َخْيٌر، َلْيَس َذِلَك أِلََحٍد ِإالَّ ِلْمُمْؤِمِن، ِإْن َأَصاَبْتُو َسرَّاُء َشَكَر، وَ  اْلُمْؤِمِن،

ْن َأَصاَبْتُو َضرَّاُء َصَبَر، َوَكاَن َخْيرًا"  .6َخْيرًا، َواِ 
يىٍيبو  ، كقد أخرجو مسمـ7مسند أحمد ىذا الحديث كثؽ مف : قىاؿى رىسيكؿي اً سناف بف عىٍف صي ، قىاؿى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى دو ًإالَّ ًلٍمميٍؤًمًف، ًإٍف »صى لىٍيسى ذىاؾى أًلىحى ، كى ٍيره بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف، ًإفَّ أىٍمرىهي كيمَّوي خى عىجى
، فىكىا ابىٍتوي سىرَّاءي شىكىرى ٍيرنا لىوي أىصى بىرى فىكىافى خى رَّاءي، صى ابىٍتوي ضى ٍف أىصى ٍيرنا لىوي، كىاً    8.«فى خى

 
َما َىَذا »َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم َسِمَع َأْصَواتًا، َفَقاَل: : سابعالحديث ال
ْوُت؟ ، َفَمْم ُيَؤبُّْروا َعاَمِئٍذ، َفَصاَر « ْو َلْم َيْفَعُموا َلَصَمحَ لَ »، َفَقاَل: 9َقاُلوا: النَّْخُل َيْأِبُروَنوُ « الصَّ

                                                           

البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب المرضى  - 1
 (.7/117( )5657َباُب ِعَياَدِة الُمْشِرِك ح)

 (.100لفصل الثاني )كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. ا - 2
 (. 4/332( )1942الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب البر والصمة َباُب َما َجاَء ِفي َحقّْ الِجَواِر ح) - 3
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب األدب َباُب  - 4

 (.8/10)( 6015الَوَصاِة ِباْلَجاِر ح)
ْحَساِن ِإَلْيِو ح) - 5  (.4/2025( )2625مسمم/ صحيح مسمم. كتاب البر والصمة واآلداب َباُب اْلَوِصيَِّة ِباْلَجاِر َواإلِْ
 (.9كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 6
 (.31/268( )18938ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. مسند الكوفيين ح) - 7
 (.4/2295( )2999مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الزىد والرقائق َباُب اْلُمْؤِمُن َأْمُرُه ُكمُُّو َخْيٌر ح) - 8
 (.2/2يؤبرون النخل جممة حالية أي يمقحون. القاري/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) - 9
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ِإْن َكاَن َشْيًئا ِمْن َأْمِر ُدْنَياُكْم، َفَشْأُنُكْم »، َفَذَكُروا َذِلَك ِلمنَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم، َفَقاَل: 1ِشيًصا
ْن َكاَن َشْيًئا ِمْن َأْمِر ِديِنُكمْ  "ِبِو، َواِ   .2، َفِإَليَّ

مَّـى  ، كقد أخرجو مسمـ3سنف ابف ماجو ىذا الحديث كثؽ مف سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، أىفَّ النًَّبيَّ صى عىٍف أىنىسو
 : ، فىقىاؿى ميحى »مىرَّ ًبقىٍكـو ييمىقٍّحيكفى ـٍ تىٍفعىميكا لىصى : « لىٍك لى ـٍ فىقىاؿى ا، فىمىرَّ ًبًي رىجى ًشيصن : فىخى ا ًلنىٍخمً »قىاؿى ؟مى ـٍ « كي
 : كىذىا، قىاؿى ـي ًبأىٍمًر ديٍنيىاكيـٍ »قىاليكا: قيٍمتى كىذىا كى   4.«أىٍنتيـٍ أىٍعمى

 

َعْن َسْعِد ْبِن ِىَشاٍم، َقاَل: َسأَْلُت َعاِئَشَة، َفُقْمُت: َأْخِبِريِني َعْن ُخُمِق َرُسوِل اِ : لثامنالحديث ا
 .5اَن ُخُمُقُو اْلُقْرآَن"َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم؟ َفَقاَلْت: " كَ 

: يىا أيَـّ اٍلميٍؤًمًنيفى : أكفى بف زرارةعف  ، كقد أخرجو مسمـ6مسند أحمد ىذا الحديث كثؽ مف قيٍمتي
، قىالىٍت:  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ميًؽ رىسيكًؿ اً صى ؟»أىٍنًبًئيًني عىٍف خي : بىمىى، قىالى « أىلىٍستى تىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى ٍت: قيٍمتي

مَّـى كىافى اٍلقيٍرآفى » سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ميؽى نىًبيٍّ اً صى   7.«فىًإفَّ خي
 

َلمَّا َنَزَلْت َىِذِه اآلَيَة }َلْن َتَناُلوا الِبرَّ َحتَّى  ،َأَنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي المَُّو َعْنوُ : عن تاسعالحديث ال
َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو َحاِئِطي ِلمَِّو، َوَلْو  9ْمَحَة: َوَكاَن َلُو َحاِئطٌ َقاَل َأُبو طَ  8ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن{

 .10«اْجَعْمُو ِفي َقرَاَبِتكَ »اْسَتَطْعُت َأْن ُأِسرَُّه َلْم ُأْعِمْنُو َفَقاَل: 

                                                           

المشكل من حديث الصحيحين.  ىـ(. كشف597شيصا: أردأ التمر. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عمي بن محمد) - 1
 م(1997 -ىـ 1418 -الرياض  -تحقيق: عمي حسين البواب )دار الوطن 

 (.71كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 2
 (.2/825( )2471ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب الرىون َباُب َتْمِقيِح النَّْخِل ح) - 3
ل َباُب ُوُجوِب اْمِتثَاِل َما َقاَلُو َشْرًعا، ُدوَن َما َذَكَرُه َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ِمْن َمَعاِيِش مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الفضائ - 4

 (.4/1836( )2363َمَعاِيِش الدُّْنَيا، َعَمى َسِبيِل الرَّْأِي ح)
 (.77كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 5
 (.42/183( )25302حنبل. تحقيق: الشيخ شعيب األرنؤوط. مسند النساء ح)ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن  - 6
( 746مسمم/ صحيح مسمم. كتاب صالة المسافر وقصرىا َباُب َجاِمِع َصاَلِة المَّْيِل، َوَمْن َناَم َعْنُو َأْو َمِرَض ح) - 7
(1/512.) 
 (.92)آل عمران: - 8
 (8/486فاتيح شرح مشكاة المصابيح )الحائط: البستان المحدق. القاري/ مرقاة الم - 9

 (.93كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 10
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اًلؾو رىًضيى عف  3كمسمـ 2، كقد أخرجو البخارم1ىذا الحديث كثؽ مف جامع الترمذم  أىنىسى ٍبفى مى
ٍنوي،  اءى قاؿالمَّوي عى كىافى أىحىبَّ أىٍمكىاًلًو ًإلىٍيًو بىٍيريحى ، كى ًدينىًة مىاالن اًر ًباٍلمى ةى أىٍكثىرى األىٍنصى : كىافى أىبيك طىٍمحى

كىانىٍت 4 ، كى
يىٍشرىبي ًمفٍ  مييىا كى مَّـى يىٍدخي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى كىانىٍت ميٍستىٍقًبمىةى المىٍسًجًد، كى ،  كى مىاءو ًفييىا طىيٍّبو

} تَّى تيٍنًفقيكا ًممَّا تيًحب كفى لىٍت: }لىٍف تىنىاليكا الًبرَّ حى مىٍيًو  5فىمىمَّا نىزى مَّى اي عى ةى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى ـى أىبيك طىٍمحى قىا
: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ المَّوى تىعىالىى يىقيكؿي ًفي ًكتىاًبًو: ، فىقىاؿى مَّـى سى تَّى تيٍنًفقيكا ًممَّ  كى { }لىٍف تىنىاليكا الًبرَّ حى  ا تيًحب كفى

ذيٍخرىىىا ًعٍندى المًَّو، فىضى  ك ًبرَّىىا، كى دىقىةه ًلمًَّو أىٍرجي نَّيىا صى اءى، كىاً  فَّ أىحىبَّ أىٍمكىاًلي ًإلىيَّ بىٍيريحى ٍعيىا يىا رىسيكؿى المًَّو كىاً 
 : ، فىقىاؿى ٍيثي ًشٍئتى ا قيٍمتى ًفييىا، كىأىرىل أىٍف تىٍجعىمىيىا ، ذىًلؾى مى 6بىخو »حى ، قىٍد سىًمٍعتي مى ، ذىًلؾى مىاؿه رىاًئحه اؿه رىاًئحه

ًبيفى  بىًني عىمٍّوً «ًفي األىٍقرى ةى ًفي أىقىاًرًبًو كى : أىٍفعىؿي يىا رىسيكؿى المًَّو، فىقىسىمىيىا أىبيك طىٍمحى  .، قىاؿى
َرُسوُل المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم قال  المَُّو َعْنُو، َقاَل: َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضيَ : عاشرالحديث ال

ْضُتُو ِمْنُيَما اْلَجنََّة " ُيِريُد َعْيَنْيوِ   .7ِإنَّ اَ َقاَل: ِإَذا اْبُتِمَي َعْبِدي ِبَحِبيَبَتْيِو، ُثمَّ َصَبَر َعوَّ
: عى  9البخارم، كقد أخرجو 8مسند أحمد ىذا الحديث كثؽ مف ٍنوي، قىاؿى اًلؾو رىًضيى المَّوي عى ٍف أىنىًس ٍبًف مى

ًبيبىتىٍيوً  ٍبًدم ًبحى : ًإذىا اٍبتىمىٍيتي عى : " ًإفَّ المَّوى قىاؿى مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍضتيوي  سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى ، عىكَّ بىرى فىصى
ٍينىٍيوً  نَّةى " ييًريدي: عى ا الجى  .ًمٍنييمى

 
 

                                                           

 (. 5/224( )2997الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب تفسير القرآن َباٌب: َوِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن ح) - 1
ميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الوكالة البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا ع - 2

 ( والمفظ لو.3/102( )2318َباُب ِإَذا َقاَل الرَُّجُل ِلَوِكيِمِو: َضْعُو َحْيُث َأَراَك المَُّو، َوَقاَل الَوِكيُل: َقْد َسِمْعُت َما ُقْمَت ح)
َدَقِة َعَمى - 3 ْوِج َواأْلَْواَلِد، َواْلَواِلَدْيِن َوَلْو َكاُنوا  مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الزكاة َباُب َفْضِل النََّفَقِة َوالصَّ اأْلَْقَرِبيَن َوالزَّ

 (.2/693( )998ُمْشِرِكيَن ح)
 (.7/84َبْيُرَحاَء: وىو بستان يسمى بيذا. النووي/ المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ) - 4
 (.92)آل عمران: - 5
 (.2/22اشية السندى عمى صحيح البخارى )بخ: تقال عند مدح الشيء والرضا بو. السندي/ ح - 6
 (.147كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 7
( 12468ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق: الشيخ شعيب األرنؤوط. مسند المكثرين من الصحابة ح) - 8
(19/449.) 
ول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب المرضى البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رس - 9

 (.7/116( )5653َباُب َفْضِل َمْن َذَىَب َبَصُرُه ح)
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 حكم عمى الحديث.ثانيًا: ال
ممف  كما أسمفت في بداية ىذا المطمب فإف الحديث النبكم إف كاف في غير الصحيحيف فالمطمكب

استدؿ بو أف يقكـ بتخريجو كالحكـ عميو، أك نقؿ حكـ أحد العمماء المتخصصيف في ىذا الفف، كال 
لصحيح مف الضعيؼ، ينبغي أبدان أف يخمك الحديث بعد نقمو مف مصادره مف حكـ دقيؽ يتميز بو ا

فالقارئ ال يمكف لو أف يطمئف لمحديث كأف يتخذه دليالن إف خال مف حكـ معتمد ينقؿ عف أحد 
 المتخصصيف في مجاؿ الحديث النبكم الشريؼ.

كبعد استقراء األحاديث التي كردت في كتاب المنياج رأيت أنيا تخمك مف حكـ المتخصصيف، 
لى أحد كتب السنف أك المسانيد دكف أف يتـ الحكـ عمييا صحة كيكتفى عند إيرادىا بإرجاع القارئ إ

أك ضعفان، لكف ىناؾ عدد قميؿ مف األحاديث بالنظر لممجمكع تـ نقؿ حكـ أحد العمماء المحققيف، 
 كىي عمى النحك التالي:

 .1تـ اعتماد حكـ الترمذم في اثني عشر حديث -1
 .2حديث كاحدتـ اعتماد حكـ اإلماـ الحاكـ كمكافقة الذىبي لو في  -2
 .3في حديث كاحد محمد ناصر الديف األلبانيتـ اعتماد حكـ الشيخ  -3
 .4تـ اعتماد حكـ الشيخ شعيب األرنؤكط في حديثيف اثنيف -4

 
 
 
 
 

                                                           

 وىي عمى النحو التالي: - 1
 (.48األول ثانوي الفصل األول حديثا واحدًا صفحة )

 "حديثين"(. 52، 51 ،50، 47، 43، 5األول ثانوي الفصل الثاني سبع أحاديث موجودة في الصفحات التالية: )
 (.159، 153، 93، 66الثاني ثانوي أربعة أحاديث موجودة في الصفحات التالية: )

 (.78ورد ىذا الحديث في كتاب الثاني ثانوي ) - 2
 (.77المرجع السابق ) - 3
 (.78المرجع السابق ) - 4
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 المذكورة في المنياج دون توثيق. : األحاديث واآلثار والقصصانيالمبحث الث
 أف القارئ يطمئف لما يحكيو ال ريب أف لمتكثيؽ مزية عظيمة، يرتقي بيا البحث كيتميز، ذلؾ

البحث مف معمكمات، كىذا يضفي عمى البحث شرعيةن عممية، كيشعر بمدل األمانة العممية التي  
 يتمتع بيا الباحث. 

كما أف التكثيؽ يساعد القارئ عمى العكدة لممصدر األصمي لممعمكمة، كالذم يستطيع مف خاللو أف 
كتكثيؽ المعمكمة يكفر عمى القارئ جيدان كبيران في البحث  يستزيد مف ىذا المرجع كيستفيد مما فيو،

عف مصدرىا أك التأكد مف مدل صحتيا، كعند عدـ التفريؽ بيف كالـ الباحث كما تـ نقمو مف 
معمكمات فإف ىذا كفيؿ بأف يحدث لبسان بيف رأم الباحث كما تـ التكصؿ إليو مف نتائج كبيف 

 منيا مف مصدر خارجي.المعمكمات التي تـ نقميا كاالستفادة 
كىذا ما يضطر القارئ لمبحث عف مصدر المعمكمة كالتأكد مف دقة صياغتيا كحسف ألفاظيا، فإف 
ال فإف القارئ  كاف ىذا الكالـ مكثقان فإنو يكفر عمى القارئ جيدا ككقتان ىك غني عف إضاعتو، كا 

لثقة بكؿ ما جاء في ىذا سيكمؼ نفسو عناء كبيران كجيدان عظيمان، كقد يؤدم بو ىذا إلى عدـ ا
البحث، بؿ قد يصؿ بو الحد لعدـ الثقة بالمؤلؼ نفسو، كيمكف تالفي ىذا كمو بإشارة الباحث 

 لممصدر الذم استقى منو المعمكمة.
كلخطكرة ىذا المكضكع قمت بتصفح كتاب المنياج كامالن كدققت بما تـ نقمة كاالستدالؿ بو مف 

 نقميا كما كردت ثـ قمت بتكثيقيا مف مصادرىا األصمية.أحاديث كآثار كقصص كأقكاؿ، كقمت ب
 

 .الفصل األول /األول ثانويأواًل: كتاب الصف 
 "ورد أن الرسول 1"صمى بإخوانو األنبياء إماما ليمة اإلسراء. 

مىٍيوً  2دليؿ ىذه المسألة ما أخرجو مسمـ مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿى اً صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى :  عى مَّـى سى كى
ٍقًدًس » ، فىسىأىلىٍتًني عىٍف أىٍشيىاءى ًمٍف بىٍيًت اٍلمى ٍيشه تىٍسأىليًني عىٍف مىٍسرىامى قيرى ـٍ لىقىٍد رىأىٍيتيًني ًفي اٍلًحٍجًر كى لى

                                                           

 (.13كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 1
اِل ح) - 2  (.1/156( )172مسمم/ صحيح مسمم. كتاب اإليمان َباُب ِذْكِر اْلَمِسيِح اْبِن َمْرَيَم، َواْلَمِسيِح الدَّجَّ
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فىعىوي اي ًلي أىٍنظيري ًإلىٍيًو، «أيٍثًبٍتيىا، فىكيًرٍبتي كيٍربىةن مىا كيًرٍبتي ًمٍثمىوي قىط   : " فىرى مىا يىٍسأىليكًني عىٍف ، قىاؿى
مىاعىةو ًمفى اأٍلىٍنًبيىاًء، فىًإذىا ميكسىى قىاًئـه  قىٍد رىأىٍيتيًني ًفي جى ـٍ ًبًو، كى  شىٍيءو ًإالَّ أىٍنبىٍأتييي

ٍربه  مٍّي، فىًإذىا رىجيؿه ضى ٍعده 1ييصى اًؿ شىنيكءىةى  2، جى مىٍيًو السَّ 3كىأىنَّوي ًمٍف ًرجى ـى عى ٍريى ذىا ًعيسىى اٍبفي مى ـي ، كىاً  الى
مىٍيًو السَّالى  ـي عى ذىا ًإٍبرىاًىي ، كىاً  مٍّي، أىٍقرىبي النَّاًس ًبًو شىبىينا عيٍركىةي ٍبفي مىٍسعيكدو الثَّقىًفي  ـي قىاًئـه قىاًئـه ييصى

ـٍ  اًحبيكي مٍّي، أىٍشبىوي النَّاًس ًبًو صى ، فىمىمَّا فى  -يىٍعًني نىٍفسىوي  -ييصى ٍمتيييـٍ ةي فىأىمى انىًت الصَّالى رىٍغتي ًمفى فىحى
مىٍيًو، فىاٍلتىفىت  ًإلىٍيًو، فىبىدىأىنً  ـٍ عى مٍّ اًحبي النَّاًر، فىسى اًلؾه صى مَّدي، ىىذىا مى : يىا ميحى ًة قىاؿى قىاًئؿه ي الصَّالى

" ـً  .ًبالسَّالى
 "4"حرم اإلسالم بيع اإلنسان عمى بيع أخيو. 

ٍبًد المًَّو  6كمسمـ 5كالدليؿ عمى ىذا ما ركاه البخارم ا، أىفَّ رىسيكؿى عىٍف عى ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى
 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى بىٍيًع أىًخيوً »المًَّو صى ـٍ عى كي  «.الى يىًبيعي بىٍعضي

 "7"عمر بن الخطاب أسقط حد السرقة في عام الرمادة الذي أصاب الناس فيو قحط شديد. 
 خطاب رضي ا عنو أسقط حد السرقة أخرجو ابف أبي األثر الذم ذيكرى فيو أف عمر بف ال
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الصحيح أف عمر بف الخطاب رضي ا ؛ ك 2، كىذا األثر ضعيؼ ال يصح1شيبة في مصنفو
نما لتطبيؽ الحد شركط، فمـ يجدىا أمير  ،عنو لـ يسقط حد القطع فال أحد يممؾ ذلؾ، كا 

اًنؼو  ﴿المؤمنيف قد اكتممت، كىذا مصداقان لقكؿ ا تعالى:  ةو غىٍيرى ميتىجى فىمىًف اٍضطيرَّ ًفي مىٍخمىصى
ٍثـو فىًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه  فعؿ ذلؾ  ، فقد ثبت أف النبي كىذه ىي سنة نبينا محمد ، 3﴾إًلً

لعمؾ قائالن لو: " مع ماعز رضي ا عنو كقد اعترؼ بما اقترؼ، فكاف يخاطبو النبي 
، كىذا كي يدرأ الشبية قبؿ تطبيؽ الحد، كقد ثبت عف عمر بف 4"تقىٌبٍمت، أك غىمىٍزت، أك نىظىرٍ 

ديكدى ًبالش بييىاًت أىحىبَّ ًإلىيَّ ًمٍف أىٍف أيًقيمىيىا ًفي الخطاب رضي ا عنو أنو قاؿ: " ألىٍف أيعىطٍّؿي اٍلحي
ٍبدى المًَّو ٍبفى مى  ، كلـ يقتصر ذلؾ عمى عمر بؿ جاء أيضا عف5"الش بييىاتً  ، كعيٍقبىةى ميعىاذ، كىعى ٍسعيكدو

، اًمرو د ، فىاٍدرىٍأهي »قىاليكا:  أنيـ ٍبفى عى مىٍيؾى اٍلحى  .6«ًإذىا اٍشتىبىوى عى
كقد اشترط العمماء عدة شركط حتى يتـ تنفيذ حد القطع، كقد عد ابف جزم أحد عشر شرطا 

 أف ال يضطر إلى السرقة مفلكجكب تنفيذ ىذا الحد، كمف ذلؾ أنو قاؿ: الشرط الخامس: "
"كمقتضى قكاعد الشرع إذا كانت السنة سنة  ، كفي ذلؾ يقكؿ ابف القيـ رحمو ا:7"جكع

مجاعة كشدة، غمب عمى الناس الحاجة كالضركرة، فال يكاد يسمـ السارؽ مف ضركرة تدعكه 
إلى ما يسد بو رمقو، كيجب عمى صاحب الماؿ بذؿ ذلؾ لو إما بالثمف أك مجانان عمى 
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حياء النفكس مع القدرة الخالؼ في ذلؾ، كالصح يح كجكب بذلو مجانان؛ لكجكب المكاساة، كا 
 .1"عمى ذلؾ، كاإليثار بالفضؿ مع ضركرة المحتاج، كىذه شبية قكية تدرأ القطع عف المحتاج

 "رجم النبي 2"رجال يدعى ماعز وامرأة تدعى الغامدية. 
، أىتىى  عىٍف بريدة بف الحصيب األسممي، أىفَّ مىاًعزى  3الحديث أخرجو مسمـ اًلؾو اأٍلىٍسمىًميَّ ٍبفى مى

نٍّي ، كىاً  نىٍيتي : يىا رىسيكؿى اً، ًإنٍّي قىٍد ظىمىٍمتي نىٍفًسي، كىزى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أيًريدي  رىسيكؿى اً صى
: يىا رىسيك  دَّهي، فىمىمَّا كىافى ًمفى اٍلغىًد أىتىاهي، فىقىاؿى ًني، فىرى دَّهي الثَّاًنيىةى، أىٍف تيطىيٍّرى ، فىرى نىٍيتي ؿى اً، ًإنٍّي قىٍد زى
 : مَّـى ًإلىى قىٍكًمًو، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كفى ًمٍنوي »فىأىٍرسىؿى رىسيكؿي اً صى أىتىٍعمىميكفى ًبعىٍقًمًو بىٍأسنا، تيٍنًكري

ًفيَّ اٍلعىٍقًؿ ًمفٍ « شىٍيئنا؟ ا  فىقىاليكا: مىا نىٍعمىميوي ًإالَّ كى ـٍ أىٍيضن اًلًحينىا ًفيمىا نيرىل، فىأىتىاهي الثَّاًلثىةى، فىأىٍرسىؿى ًإلىٍيًي صى
ٍفرىةن، ثي  فىرى لىوي حي كهي أىنَّوي الى بىٍأسى ًبًو، كىالى ًبعىٍقًمًو، فىمىمَّا كىافى الرَّاًبعىةى حى ٍنوي، فىأىٍخبىري ، فىسىأىؿى عى ـى َـّ أىمىرى ًبًو فىريًج

اءىًت اٍلغى  ، فىجى نَّوي رىدَّىىا، فىمىمَّا كىافى اٍلغىدي، قىاؿى نىٍيتي فىطىيٍٍّرًني، كىاً  اًمًديَّةي، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى اً، ًإنٍّي قىٍد زى
ٍبمىى، قى  ـى تىريد ًني؟ لىعىمَّؾى أىٍف تىريدًَّني كىمىا رىدىٍدتى مىاًعزنا، فىكىاً ًإنٍّي لىحي : قىالىٍت: يىا رىسيكؿى اً، ًل ا ًإمَّ »اؿى

تَّى تىًمًدم : «الى فىاٍذىىًبي حى لىٍدتيوي، قىاؿى ًبيٍّ ًفي ًخٍرقىةو، قىالىٍت: ىىذىا قىٍد كى لىدىٍت أىتىٍتوي ًبالصَّ اٍذىىًبي »، فىمىمَّا كى
تَّى تىٍفًطًميوً  ، فىقىالىٍت: ىى «فىأىٍرًضًعيًو حى ٍبزو ًبيٍّ ًفي يىًدًه ًكٍسرىةي خي ٍتوي أىتىٍتوي ًبالصَّ ذىا يىا نىًبيَّ اً ، فىمىمَّا فىطىمى

ًفرى  ، ثيَـّ أىمىرى ًبيىا فىحي ؿو ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ًبيَّ ًإلىى رىجي ، فىدىفىعى الصَّ ـى قىٍد أىكىؿى الطَّعىا لىيىا ًإلىى قىٍد فىطىٍمتيوي، كى
، فىرىمىى  رو جى ًليًد ًبحى اًلدي ٍبفي اٍلكى ميكىىا، فىييٍقًبؿي خى ٍدًرىىا، كىأىمىرى النَّاسى فىرىجى مىى صى ـي عى حى الدَّ رىٍأسىيىا فىتىنىضَّ

 : مَّـى سىبَّوي ًإيَّاىىا، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًلدو فىسىبَّيىا، فىسىًمعى نىًبي  اً صى اًلدي، فىكىالًَّذم »كىٍجًو خى مىٍيالن يىا خى
اًحبي مي  مىٍييىا، «رى لىوي لىغيفً  4ٍكسو نىٍفًسي ًبيىًدًه لىقىٍد تىابىٍت تىٍكبىةن لىٍك تىابىيىا صى مَّى عى ، ثيَـّ أىمىرى ًبيىا فىصى

ديًفنىٍت.  كى
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 "ثبت أن النبي  1"ما قاتل قوما حتى دعاىم إلى اإلسالم قبل قتاليم. 
: كىافى رىسيكؿي اً  األسممي الحصيب بف عف بريدة 2كدليؿ ىذه المسألة ما أخرجو مسمـ قىاؿى

مَّـى ًإذىا أى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍف صى ًتًو ًبتىٍقكىل اً، كى اصَّ اهي ًفي خى ، أىٍك سىًريَّةو، أىٍكصى ٍيشو مىى جى مَّرى أىًميرنا عى
 : ٍيرنا، ثيَـّ قىاؿى كا كىالى »مىعىوي ًمفى اٍلميٍسًمًميفى خى كا ًباٍسـً اً ًفي سىًبيًؿ اً، قىاًتميكا مىٍف كىفىرى ًباً، اٍغزي اٍغزي

ًث تىغيم كا، كىالى تىٍغًدري  ـٍ ًإلىى ثىالى ، فىاٍدعييي ذىا لىًقيتى عىديكَّؾى ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ًليدنا، كىاً  كا، كىالى تىٍمثيميكا، كىالى تىٍقتيميكا كى
اؿو  ؿو  -ًخصى ، فىًإفٍ  -أىٍك ًخالى ـً ٍسالى ـٍ ًإلىى اإٍلً ، ثيَـّ اٍدعييي ٍنييـٍ كيؼَّ عى ، كى ـٍ ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي ا أىجى  فىأىيَّتيييفَّ مى

ـٍ ًإلىى دىاًر اٍلمييىاًجًري ًؿ ًمٍف دىاًرًى ك  ـٍ ًإلىى التَّحى ، ثيَـّ اٍدعييي ٍنييـٍ كيؼَّ عى ، كى ، فىاٍقبىٍؿ ًمٍنييـٍ ابيكؾى ، أىجى فى
، فىًإٍف أى  مىى اٍلمييىاًجًريفى ـٍ مىا عى مىٍيًي ، كىعى ا ًلٍممييىاًجًريفى ـٍ مى ـٍ ًإٍف فىعىميكا ذىًلؾى فىمىيي ـٍ أىنَّيي ليكا كىأىٍخًبٍرىي كَّ بىٍكا أىٍف يىتىحى

مى  ـي اً الًَّذم يىٍجًرم عى ٍك ـٍ حي مىٍيًي ، يىٍجًرم عى ـٍ يىكيكنيكفى كىأىٍعرىاًب اٍلميٍسًمًميفى ـٍ أىنَّيي ى ًمٍنيىا، فىأىٍخًبٍرىي
اًىديكا مىعى ا ًة كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه ًإالَّ أىٍف ييجى ـٍ ًفي اٍلغىًنيمى ، كىالى يىكيكفي لىيي ٍؤًمًنيفى ـٍ أىبىٍكا اٍلمي ، فىًإٍف ىي ٍلميٍسًمًميفى

ـٍ أىبىٍكا فىاٍستىًعٍف ًباً  ، فىًإٍف ىي ـٍ ٍنيي كيؼَّ عى ، كى ـٍ ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي ـٍ أىجى ٍمييـي اٍلًجٍزيىةى، فىًإٍف ىي ذىا فىسى ، كىاً  ـٍ قىاًتٍميي كى
ـٍ ًذمَّةى اً،  ٍرتى أىٍىؿى ًحٍصفو فىأىرىاديكؾى أىٍف تىٍجعىؿى لىيي اصى ـٍ ًذمَّةى اً، كىالى حى ًذمَّةى نىًبيًٍّو، فىالى تىٍجعىٍؿ لىيي كى

ـٍ  كا ًذمىمىكي ـٍ أىٍف تيٍخًفري ، فىًإنَّكي اًبؾى ًذمَّةى أىٍصحى لىًكًف اٍجعىٍؿ لىييـٍ ًذمَّتىؾى كى ًذمَّةى نىًبيًٍّو، كى
ـٍ  3 اًبكي ـى أىٍصحى ًذمى كى

ًذمَّةى  كا ًذمَّةى اً كى في ًمٍف أىٍف تيٍخًفري مىى  أىٍىكى ـٍ عى ٍرتى أىٍىؿى ًحٍصفو فىأىرىاديكؾى أىٍف تيٍنًزلىيي اصى ذىا حى رىسيكًلًو، كىاً 
، فىًإنَّؾى الى تىٍدًرم أىتيًصيبي حي  ٍكًمؾى مىى حي ـٍ عى لىًكٍف أىٍنًزٍليي ٍكـً اً، كى مىى حي ـٍ عى ٍكـً اً، فىالى تيٍنًزٍليي ـى اً حي ٍك

ـٍ الى  ـٍ أى  .«ًفيًي
 "إذا لقيت عّدوك فقاتميم بالسالح  -رضي ا عنو-لخالد بن الوليد جاء في وصية أبي بكر"

 .4"الذي يقاتمونك بو"
 .في كتابو االكتفاء بما تضمنو مف مغازم رسكؿ ا  5أكرد ىذا الحميرم

                                                           

 (.102كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 1
َماِم اأْلَُمَراَء َعَمى اْلُبُعو  - 2 ِث، َوَوِصيَِّتِو ِإيَّاُىْم ِبآَداِب اْلَغْزِو َوَغْيرَِىا مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الجياد والسير َباُب َتْأِميِر اإلِْ
 (.3/1357( )1731ح)
 (.12/39الذمة: العيد، وتخفروا: تنقضوا العيد. النووي/ المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ) - 3
 (.103كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 4
ىـــ(. االكتفـاء بمــا تضـمنو مــن مغــازي 634يـع ســميمان بـن موســى بـن ســالم بـن حســان الكالعـي )الحميـري، أبــو الرب - 5

ىــــ( الطبعـــة: األولـــى  1420 -بيـــروت –والثالثـــة الخمفـــاء )دار الكتـــب العمميـــة  -صـــمى ا عميـــو وســـمم  -رســـول ا 
(2/100.) 
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 .الثانيالفصل  /األول ثانويًا: كتاب الصف ثاني
 "1"قصة حادثة اإلفك. 

 في صحيحو. 2ىذه القصة أخرجيا البخارم
 "َواَل َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم فأنزل ا:  3ف أبو بكر أن ال ينفق عمى مسطح بن أثاثةحم ﴿

َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل  َوالسََّعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبٰى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَياِجِريَن ِفي َسِبيِل المَّوِ 
 .4"ُو َلُكْم َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر المَّ 

، ًحيفى قىاؿى  6كمسمـ 5دليؿ ىذا ما أخرجو البخارم مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍكًج النًَّبيٍّ صى عىٍف عىاًئشىةى زى
دَّثىًني طىاًئفىةن ًمفى  ا قىاليكا، فىبىرَّأىىىا المَّوي ًممَّا قىاليكا، كيؿٌّ حى ًديًث فىأىٍنزىؿى المَّوي: }ًإفَّ  لىيىا أىٍىؿي اإًلٍفًؾ مى الحى

كىافى ييٍنًفؽي عى  دٍّيؽي، كى اءيكا ًباإًلٍفًؾ{ العىٍشرى اآليىاًت كيمَّيىا ًفي بىرىاءىًتي، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو الصٍّ مىى الًَّذيفى جى
مىى ًمٍسطىحو شىٍيئنا أىبىدنا، بى  ٍعدى الًَّذم قىاؿى ًلعىاًئشىةى. فىأىٍنزىؿى المَّوي: }كىالى ًمٍسطىحو ًلقىرىابىًتًو ًمٍنوي: كىالمًَّو الى أيٍنًفؽي عى

: " بىمىى كىالمًَّو  ـٍ كىالسَّعىًة، أىٍف ييٍؤتيكا أيكًلي القيٍربىى{ اآليىةى قىاؿى أىبيك بىٍكرو ًإنٍّي يىٍأتىًؿ أيكليك الفىٍضًؿ ًمٍنكي
عى ًإلىى ًمٍسطىحو النَّ  يًحب  أىٍف يىٍغًفرى المَّوي ًلي، فىرىجى : كىالمًَّو الى أىٍنًزعييىا ألى قىاؿى مىٍيًو، كى فىقىةى الًَّتي كىافى ييٍنًفؽي عى

ٍنوي أىبىدنا"  .عى
 " َذا ُدُعوا ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو ِلَيْحُكَم َبْيَنُيْم ِإَذا َفِريٌق مّْْنُيم سبب نزول قول ا عز وجل ﴿ َواِ 

ن َيُكن لَُّيُم اْلَحقُّ َيْأتُ ، مُّْعِرُضونَ  َأِفي ُقُموِبِيم مََّرٌض َأِم اْرتَاُبوا َأْم َيَخاُفوَن َأن ، وا ِإَلْيِو ُمْذِعِنينَ َواِ 
 .8"﴾7َيِحيَف المَُّو َعَمْيِيْم َوَرُسوُلُو َبْل ُأْوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ 

                                                           

 (.11كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 1
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول ا صـمى ا عميـو وسـمم وسـننو وأيامـو. كتـاب تفسـير  - 2

[ 105: [ ِإَلى َقْوِلِو: }الَكاِذُبوَن{ ]النحـل12القرآن َباُب }َلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ الُمْؤِمُنوَن َوالُمْؤِمَناُت، ِبَأْنُفِسِيْم َخْيًرا{ ]النور: 
 (.6/101( )4750ح)
 (.13كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 3
 (.22)النور: - 4
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميـو وسـمم وسـننو وأيامـو. كتـاب األيمـان  - 5

 (. والمفظ لو.8/138( )6679، َوِفي الَمْعِصَيِة َوِفي الَغَضِب ح)والنذور َباُب الَيِميِن ِفيَما اَل َيْمِمكُ 
ْفِك َوَقُبوِل َتْوَبِة اْلَقاِذِف ح) - 6  (.4/2129( )2770مسمم/ صحيح مسمم. كتاب التوبة َباٌب ِفي َحِديِث اإلِْ
 (50-48)النور:  - 7
 (.22كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 8
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حدثنا أبي، حدثنا مكسى بف سبب نزكؿ ىذه اآليات أكرده ابف أبي حاتـ في تفسيره قاؿ: 
كاف الرجؿ إذا كاف بينو كبيف الرجؿ منازعة،  ثنا مبارؾ، حدثنا الحسف قاؿ:إسماعيؿ، حد

أذعف كعمـ أف النبي صمى ا عميو كسمـ  ،كىك ميًحؽٌ  ،فدعي إلى النبي صمى ا عميو كسمـ
ذا أراد أف يظمـ فديعي إلى النبي صمى ا عميو كسمـ أعرض، كقاؿ:  سيقضي لو بالحؽ كا 

ؿ ا ىذه اآلية، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: "مف كاف بينو أنطمؽي إلى فالف. فأنز 
كَّاـ المسمميف فأبى أف يجيب، فيك ظالـ ال حؽ لو" كىـ مف حي  .1كبيف أخيو شيء، فديًعي إلى حى

 كىذا الحديث ال يصح ألنو كرد مرسالن مف ركاية الحسف البصرم، قاؿ ابف كثير في تفسيره:
 .2"مرسؿكىذا حديث غريب، كىك "
  ىناك عدد من المقوالت نقمت عمى لسان الصحابي الجميل عمي بن أبي طالب رضي ا

 .3عنو، سأذكرىا كما وردت مع توثيقيا من مصادرىا األصمية
 .5 4قكلو: "سمكني فك ا ما أنزلت آية إال كقد عممت فيـ نزلت، كأيف نزلت"

 .6" أبك العياؿ أحؽ أف يحمؿ"قكلو: 
، أىًطيعيكا اى كىالى اتَّقي  "قكلو:  ًف اٍلًبقىاًع كىاٍلبىيىاًئـً تَّى عى ـٍ مىٍسؤيكليكفى حى ًبالىًدًه، فىإنَّكي  كا اى ًفي ًعبىاًدًه كى

 
 
 

                                                           

ىــ(. تفسـير ابـن أبـى حـاتم. تحقيـق: أسـعد محمـد 327ابن أبي حاتم، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس) - 1
 (.8/2622صيدا( ) -الطيب )المكتبة العصرية

(. تفسـير القـرآن العظـيم. تحقيـق: ىــ 774ابن كثيـر، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي ) - 2
 (.6/74م( الطبعة: الثانية ) 1999 -ىـ 1420 -سامي بن محمد سالمة )دار طيبة 

 (.58، 57، 56كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 3
 (.56ي. الفصل الثاني )كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانو  - 4
ىـ(. حمية األولياء وطبقات 430أبو نعيم األصبياني، أحمد بن عبد ا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران ) - 5

 (.1/67)م( 1974 -ىـ 1394 -مصر –األصفياء )دار السعادة 
حنبـل، أحمـد أبـو عبـد ا الشـيباني  (. أخرجو ابـن57كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 6
( الطبعـة 1983 – 1403 -بيـروت –ىـ(. فضائل الصحابة. تحقيق: د. وصي ا محمد عباس )مؤسسة الرسـالة 241)

 (.1/546األولى )

http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80


 

32 
 

ذىا رىأىٍيتي  ذيكا ًبًو، كىا  ٍيرى فىخي ذىا رىأىٍيتيـي اٍلخى كهي، كىاً  ٍنوي تىٍعصي كا عى  .1"ـي الشَّرَّ فىأىٍعًرضي
فال يككنف لؾ  قبمؾ كزيرا كمف شركيـ في اآلثاـ لألشرارف إف شر كزرائؾ مف كا "قكلو: 
خكاف الظممةفإنيـ أعكاف األ ،بطانة  .2"ثمة كا 
كاحتقارا كجفكة، كنظرت فمـ أرىـ  أما بعد فإف دىاقيف أىؿ بمدؾ شككا منؾ غمظة كقسكة "قكلو: 

 لميف تشكبوفالبس ليـ جمبابا مف اكال أف يقصكا كيجفكا لعيدىـ،  ،أىال الف يدنكا لشركيـ
 كاإلبعاد، كاإلدناءبيف التقريب  ـ بيف القسكة كالرأفة، كامزج ليـبطرؼ مف الشدة، كداكؿ لي

 .3كاإلقصاء"
 "4"مواقف من حياة الصحابي الجميل زيد بن حارثة. 

 .5أكرد ىذه الترجمة الحميرم كابف حجر في كتابو اإلصابة في تمييز الصحابة

                                                           

(. أخرجو الشريف الرضـي، أبـو الحسـن محمـد بـن 57كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 1
، 1432 -بيــروت -ىـــ(. نيــج البالغــة. شــرح وتعميــق: الشــيخ محمــد عبــده )دار المعرفــة لمطباعــة والنشــر 406)موســى
2011( )2/80.) 

ىذا الكتاب )نيج البالغة( منسوب لمصحابي الجميل عمي بن أبي طالب، وقد أنكره العممـاء وطعنـوا فـي نسـبتو وشـككوا فـي 
(. ومـنيم ابــن 2/161البغــدادي/ الجـامع ألخــالق الـراوي وآداب الســامع )أمـره، ومـنيم الخطيــب البغـدادي. انظــر: الخطيـب 

تيمية حيث قال: " فأكثر الخطب التي ينقميا صاحب نيج البالغة كذب عمـى عمـي، وعمـي رضـي ا عنـو أجـل وأعمـى قـدرا 
قـال إن كـالم عمـي من أن يتكمم بذلك الكالم ولكن ىؤالء وضعوا أكاذيب وظنوا انيا مدح فـال ىـي صـدق وال ىـي مـدح ومـن 

وغيره من البشر فوق كالم المخموق فقد أخطأ". ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن 
(. 8/44القاىرة( الطبعة ألولـى ) -ىـ(. منياج السنة النبوية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم )مؤسسة قرطبة728عبد ا )

لع كتابو )نيـج البالغـة( جـزم بأنـو مكـذوب عمـى أميـر المـؤمنين عمـى رضـي ا عنـو، ففيـو السـب وقال الذىبي: " ومن طا
الصراح والحط عمى السيدين: أبي بكر، وعمر رضي ا عنيما، وفيو من التناقض واألشياء الركيكة والعبارات التي مـن لـو 

جـزم بـأن الكتـاب أكثـره باطـل". الـذىبي/ ميـزان  معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيـرىم ممـن بعـدىم مـن المتـأخرين
 (.3/124االعتدال في نقد الرجال )

 (.3/87الشريف الرضي/ نيج البالغة ) - 2
 (.3/19المرجع السابق ) - 3
 (.60كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 4
 (.1/171والثالثة الخمفاء ) -صمى ا عميو وسمم  - الحميري/ االكتفاء بما تضمنو من مغازي رسول ا  - 5

(. اإلصـابة فـي تمييـز الصـحابة. تحقيـق: عمـي محمـد ىــ 852وابن حجر، أبو الفضل أحمد بـن عمـي العسـقالني الشـافعي)
 (.598/ 2( الطبعة األولى )1412 -بيروت –البجاوي ) دار الجيل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
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 "ثبت محاسبة الرسول  1"ي قبل اليدايالموالي الذ. 
: اٍستىٍعمىؿى  3كمسمـ 2ثبت ذلؾ فيما أكرده البخارم ٍنوي، قىاؿى ٍيدو السَّاًعًدمٍّ رىًضيى المَّوي عى مى عىٍف أىًبي حي

دىقىًة، فىمىمَّ  مىى الصَّ مَّـى رىجيالن ًمفى األىٍزًد، ييقىاؿي لىوي اٍبفي األيٍتًبيًَّة عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ا قى النًَّبي  صى ـى قىاؿى ًد
 : ـٍ كىىىذىا أيٍىًدمى ًلي، قىاؿى ـٍ الى؟ »ىىذىا لىكي ًو، فىيىٍنظيرى ييٍيدىل لىوي أى مىسى ًفي بىٍيًت أىًبيًو أىٍك بىٍيًت أيمٍّ فىيىالَّ جى

ًة يىٍحًمميوي  اءى ًبًو يىٍكـى الًقيىامى ده ًمٍنوي شىٍيئنا ًإالَّ جى ذي أىحى قىبىًتًو، ًإٍف كىافى بىًعيرنا كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه الى يىٍأخي مىى رى عى
، أىٍك شىاةن تىٍيعىري  كىاره تَّى رىأىٍينىا عيٍفرىةى « لىوي ريغىاءه، أىٍك بىقىرىةن لىيىا خي فىعى ًبيىًدًه حى ثيَـّ رى

المَّييَـّ ىىٍؿ »ًإٍبطىٍيًو:  4
، المَّييَـّ ىىٍؿ بىمٍَّغتي   .ثىالىثنا« بىمٍَّغتي

 "5"مف الصالحمواقف من تسامح الصحابة والس. 
ًميفىةى ًمفٍ  عمر بف الخطاب كىك عمى فراش المكت قاؿ:" أىٍف  بعدم بأىؿ الذمة خيرا، أيكًصي الخى

" ـٍ ـٍ كىأىٍف الى ييكىمَّفيكا فىٍكؽى طىاقىًتًي ، كىأىٍف ييقىاتىؿى ًمٍف كىرىاًئًي ـٍ ييكفىى لىييـٍ ًبعىٍيًدًى
6. 

ذىا كىًبرى أىمَّ عمر بف عبد العزيز كتب ألحد كالتو قائال: " . كىاً  ـٍ ا بىٍعدي فىاٍنظيٍر أىٍىؿى الذٍّمًَّة فىاٍرفيٍؽ ًبًي
مىٍيوً  لىٍيسى لىوي مىاؿه فىأىٍنًفٍؽ عى ـٍ كى ؿي ًمٍنيي  .7"الرَّجي

 
 
 

                                                           

 (.87كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 1
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصـر مـن أمـور رسـول ا صـمى ا عميـو وسـمم وسـننو وأيامـو. كتـاب اليبـة  - 2

 (.3/159( )2597َة ِلِعمٍَّة ح)وفضميا والتحريض عمييا َباُب َمْن َلْم َيْقَبِل الَيِديَّ 
 (.3/1463( )1832مسمم/ صحيح مسمم. كتاب اإلمارة َباُب َتْحِريِم َىَداَيا اْلُعمَّاِل ح) - 3
 (.3/145العفرة : البياض، وليس بالناصع الشديد. البغوي/ شرح السنة ) - 4
 (.100كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 5
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسـننو وأيامـو. كتـاب أصـحاب  - 6

ـِة الَبْيَعـِة، َوااِلتَّْفـاِق َعَمـى ُعْثَمـاَن ْبـِن َعفَّـاَن َوِفيـِو َمْقَتـُل ُعَمـَر ْبـِن  الَخطَّـاِب َرِضـَي المَّـُو النبي صـمى ا عميـو وسـمم َبـاُب ِقصَّ
 (.5/15( )3700ْنُيَما ح)عَ 
ىـ(. الطبقات الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا 230ابن سعد، أبو عبد ا محمد بن سعد بن منيع الياشمي ) - 7

 (.5/296م( الطبعة: األولى ) 1990 -ىـ  1410 -بيروت –عطا )دار الكتب العممية 
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 .الثاني ثانوي: كتاب الصف ثالثاً 
 1قائد الفرس لرستمربعي بن عامر  قال الصحابي الجميل : 

 .2ادة رب العباد""جئنا لنخرج الناس مف عبادة العباد لعب
 3أمثمة عمى األحاديث الموضوعة: 

في الحديث الصحيح  4مف األمثمة عمى األحاديث المكضكعة زيادة لفظ: "إال أف يشاء ا"
 .5: )أنا خاتـ النبييف ال نبي بعدم(الثابت عف رسكؿ ا

بشر الحديث الذم كضعو بعض المتعصبيف لعمي بف أبي طالب رضي ا عنو: "عمي خير ال
 .6مف شؾ فيو فقد كفر"

  7أنو قال -رحمو ا–ورد عن عبد ا بن المبارك: 
 .8"اإلسناد مف الديف، كلكال اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء"

 
 

                                                           

 (.39كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 1
ىـ(. دالئل النبوة. تحقيق: د. عبد المعطي قمعجي 458البييقي، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الخراساني ) - 2

 (.5/385م( الطبعة: األولى ) 1988 -ىـ  1408 -دار الريان لمتراث -)دار الكتب العممية
 (.73كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 3
ىـ(. الموضوعات. تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان )محمـد عبـد 597حمن بن عمي بن محمد)ابن الجوزي، عبد الر  - 4

 (.1/279ىـ( الطبعة: األولى ) 1386 -عبد المحسن صاحب المكتبة السمفية بالمدينة المنورة
 صحيح، رجالو كميم ثقات: وصححو الترمذي في جامعو، ولو شاىد بمفظك "... اَل َنِبيَّ َبْعِدي" أخرجو: - 5
البخــاري/ الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول ا صــمى ا عميــو وســمم وســننو وأيامــو. كتــاب أحاديــث  

 (.4/169( )3455األنبياء َباُب َما ُذِكَر َعْن َبِني ِإْسَراِئيَل ح)
َحاَبِة َرِضَي اُ َتَعاَلى َعْنُيْم َبـاُب ِمـْن  َفَضـاِئِل َعِمـيّْ ْبـِن َأِبـي َطاِلـٍب َرِضـَي اُ َعْنـُو ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب َفَضاِئِل الصَّ

 (.4/1870( )2404ح)
 (.4/499( )2219والترمذي/ سنن الترمذي. بواب الفتن َباُب َما َجاَء اَل َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َيْخُرَج َكذَّاُبوَن ح)

 (.1/348ِر َمْن َأَبى َفَقْد َكَفَر ". ابن الجوزي/ الموضوعات )أورده ابن الجوزي في الموضوعات بمفظ: "َعِميّّ َخْيُر اْلَبشَ  - 6
(1/348.) 
 (.75كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 7
 (.2/200الخطيب البغدادي/ الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) - 8
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  اجتمع الناس عمى إمام واحد في صالة التراويح في عيد عمر بن الخطاب فأقرىم عمى ذلك
 .1وقال: نعمت البدعة

رىٍجتي مىعى عيمىرى ٍبًف  2ثبت ذلؾ فيما أخرجو البخارم : خى ، أىنَّوي قىاؿى ٍبدو القىاًرمٍّ ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى عىٍف عى
افى ًإلىى المىٍسًجًد، فىًإذىا النَّاسي أىٍكزىاعه  ٍنوي، لىٍيمىةن ًفي رىمىضى طَّاًب رىًضيى المَّوي عى مٍّي  3ٍبًف الخى ، ييصى ميتىفىرٍّقيكفى

مٍّي الرَّ  ييصى ؿي ًلنىٍفًسًو، كى مٍّي الرَّجي الىًتًو الرٍَّىطي ييصى مٍّي ًبصى ؿي فىييصى : 4جي مىٍعتي »، فىقىاؿى عيمىري ًإنٍّي أىرىل لىٍك جى
، لىكىافى أىٍمثىؿى  مىى قىاًرئو كىاًحدو مىٍعتي ىىؤيالىًء عى رىٍجتي « جى ، ثيَـّ خى مىى أيبىيٍّ ٍبًف كىٍعبو ـٍ عى مىعىيي ، فىجى ـى ثيَـّ عىزى

م كفى ًبصى  : مىعىوي لىٍيمىةن أيٍخرىل، كىالنَّاسي ييصى ، قىاؿى عيمىري ـٍ ـى الًبٍدعىةي »الىًة قىاًرًئًي ًنٍع
ىىًذًه، كىالًَّتي يىنىاميكفى  5

ؿي ًمفى الًَّتي يىقيكميكفى  ٍنيىا أىٍفضى لىوي « عى كىافى النَّاسي يىقيكميكفى أىكَّ  .ييًريدي آًخرى المٍَّيًؿ كى
  6بزيادة األذان األول يوم الجمعة -رضي ا عنو–قام عثمان بن عفان. 

ليوي : »قاؿعىًف السَّاًئبى ٍبفى يىًزيدى،  7الحديث أخرجو البخارم ىذا ميعىًة كىافى أىكَّ ًإفَّ األىذىافى يىٍكـى الجي
، كىأى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو صى مىى الًمٍنبىًر ًفي عى ميعىًة عى ـي، يىٍكـى الجي ا ًبي ًحيفى يىٍجًمسي اإًلمى

 ، كا، أىمىرى كىعيمىرى رى بىٍكرو كىثيري ٍنوي، كى فَّافى رىًضيى المَّوي عى ٍنييمىا، فىمىمَّا كىافى ًفي ًخالىفىًة عيٍثمىافى ٍبًف عى ًضيى المَّوي عى

ٍكرىاءً  مىى الزَّ عيٍثمىافي يىٍكـى الجيميعىًة ًباألىذىاًف الثَّاًلًث، فىأيذٍّفى ًبًو عى
مىى ذىًلؾى 8  .«، فىثىبىتى األىٍمري عى

                                                           

 (.89كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 1
الصحيح المختصـر مـن أمـور رسـول ا صـمى ا عميـو وسـمم وسـننو وأيامـو. كتـاب صـالة  البخاري/ الجامع المسند - 2

 (.3/45( )2010التراويح َباُب َفْضِل َمْن َقاَم َرَمَضاَن ح)
 (.1/80األوزاع: الجماعات المتفرقة. ابن الجوزي/ كشف المشكل من حديث الصحيحين ) - 3
 (.1/80الجوزي/ كشف المشكل من حديث الصحيحين ) الرىط ما بين الثالثة إلى العشرة. ابن - 4
نما سماىا بدعة باعتبار صورتيا فإن ىذا االجتماع محدث بعده صمى ا عميو و سمم وباعتبار الحقيقة فميست  - 5 وا 

عميو  ببدعة ألنو صمى ا عميو وسمم إنما أمرىم بصالتيا في بيوتيم لعمة ىي خشية االفتراض وقد زالت بوفاتو صمى ا
 (.4/173وسمم. العظيم آبادي/ عون المعبود شرح سنن أبي داود )

 (.75كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 6
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميـو وسـمم وسـننو وأيامـو. كتـاب الجمعـة  - 7

 (.2/9( )916ح) َباُب التَّْأِذيِن ِعْنَد الُخْطَبةِ 
 (.3/39الزوراء موضع بالسوق بالمدينة المباركفوري/ تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي )  - 8
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 لو أعمم أحدا تبمغو اإلبل ىو أعمم مني بما نزل عمى -رضي ا عنو-ابن مسعود  قال" :
 .1لقصدتو حتى أزداد عمما"  محمد

ٍبدي المَّوً  عف 3كمسمـ 2ىذا األثر أخرجو البخارم كىالمًَّو »بمفظ:  -رىًضيى المَّوي عىٍنوي - بف مسعكد عى
ا أيٍنًزلىٍت سيكرىةه ًمٍف كً  ـي أىٍيفى أيٍنًزلىٍت، كىالى أيٍنًزلىٍت آيىةه ًمٍف الًَّذم الى ًإلىوى غىٍيريهي، مى تىاًب المًَّو ًإالَّ أىنىا أىٍعمى

ـى ًمنٍّي ًبًكتىاًب المًَّو، تيبىمٍّغيوي  دنا أىٍعمى ـي أىحى لىٍك أىٍعمى ـى أيٍنًزلىٍت، كى ـي ًفي ًكٍبتي ًكتىاًب المًَّو ًإالَّ أىنىا أىٍعمى  اإًلًبؿي لىرى
 .4«ًإلىٍيوً 

 5أنو قال -عنو ا ضير – عباس بن ورد عن عبد ا: 
كنت ألـز األكابر مف أصحاب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مف المياجريف كاألنصار  "

فأسأليـ عف مغازم رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ كما نزؿ مف القرآف في ذلؾ ككنت ال آتي 
 .6"أحدا منيـ إال سر بإتياني

  7أنو قال -نوع ا ضير – صييب الروميورد عن: 

                                                           

 (.92كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 1
ل البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صـمى ا عميـو وسـمم وسـننو وأيامـو. كتـاب فضـائ - 2

 (.6/187( )5002القرآن َباُب الُقرَّاِء ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ح)
َحاَبِة َرِضَي اُ َتَعاَلى َعْنُيْم َباُب ِمْن َفَضـاِئِل َعْبـِد اِ ْبـِن َمْسـُعوٍد  - 3 ـِو َرِضـَي مسمم/ صحيح مسمم. كتاب َفَضاِئِل الصَّ َوُأمّْ

 (.4/1913( )2463اَلى َعْنُيَما ح)اُ َتعَ 
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صـمى ا عميـو وسـمم وسـننو وأيامـو. كتـاب فضـائل  - 4

 (.6/187( )5002القرآن َباُب الُقرَّاِء ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ح)
ـِو َرِضـَي اومسمم/ صحيح مسمم. ك َحاَبِة َرِضَي اُ َتَعاَلى َعْنُيْم َباُب ِمـْن َفَضـاِئِل َعْبـِد اِ ْبـِن َمْسـُعوٍد َوُأمّْ ُ تاب َفَضاِئِل الصَّ

 (.4/1913( )2463َتَعاَلى َعْنُيَما ح)
 (.92كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 5
 (.2/283ابن سعد/ الطبقات الكبرى ) - 6

ىـ(. مختصر تاريخ دمشـق البـن عسـاكر. تحقيـق: روحيـة 711وابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم األفريقي المصري)
 -ىـــ  1402 -ســوريا –النحـاس، ريــاض عبـد الحميــد مــراد، محمـد مطيــع )دار الفكــر لمطباعـة والتوزيــع والنشــر، دمشـق 

 (.4/238م( الطبعة: األولى )1984
 (.92ية، الصف الثاني ثانوي )كتاب التربية اإلسالم - 7
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ـٍ يىٍشيىٍد رىسيكؿي المًَّو  ـٍ  "لى لى اًضرىهي، كى ـٍ ييبىاًيٍع بىٍيعىةن قىط  ًإال كيٍنتي حى لى اًضرىهي ، كى مىٍشيىدنا قىط  ًإال كيٍنتي حى
اًف كىآًخرىهي ًإال كينٍ  اًضريىىا، كىال غىزىا غىٍزكىةن قىط  أىكَّؿى الزَّمى تي ًفييىا عىٍف يىًميًنًو يسر سىًريَّةن قىط  ًإال كيٍنتي حى

اًلوً   .1"أىٍك ًشمى
  2-رضي ا عنيم–مواقف لعدد من الصحابة: 

 .3في معركة اليرمكؾ -رضي ا عنو–مكقؼ عكرمة بف أبي جيؿ 
 .4 -رضي ا عنو–كـر عبد ا بف عمر 

 .5في سبيؿ ا -رضي ا عنو–انفاؽ عبد الرحمف بف عكؼ
 6-رضي ا عنيم–ين الصحابة من مواقف الكرم واإليثار ب 

ًبيًب بف أىًبي ثىاًبتو  يَّاشى بف أىًبي  :عىٍف حى ، كىعى ٍيؿو ، كىًعٍكًرمىةى بف أىًبي جى اًرثى بف ًىشىاـو " أىفَّ اٍلحى
: اٍدفى  ، فىنىظىرى ًإلىٍيًو ًعٍكًرمىةي، فىقىاؿى اًرثي ًبشىرىابو ا اٍلحى ًبيعىةى أيٍثًبتيكا يىٍكـى اٍليىٍرميكًؾ، فىدىعى عيكهي ًإلىى ًعٍكًرمىةى، رى
، فىمىا يَّاشو ًبيعىةى، قىاؿى ًعٍكًرمىةي: اٍدفىعيكهي ًإلىى عى  فىديًفعى ًإلىٍيًو، فىنىظىرى ًإلىٍيًو عىيَّاشي بف أىًبي رى

ا ذىاقيكهي"  مى ًميعنا كى اتيكا جى تَّى مى دو ًمٍنييـٍ حى ؿى ًإلىى أىحى كىصى
7. 

 
                                                           

ىـــ(. المعجــم الكبيــر. تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســمفي. 360الطبرانــي، ســميمان بــن أحمــد بــن أيــوب الشــامي) - 1
 (.7/28( )7157القاىرة( الطبعة: الثانية ح) –)مكتبة ابن تيمية 

 (.1/151وأبو نعيم األصبياني/ حمية األولياء وطبقات األصفياء )
 (.93ب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي )كتا - 2
(. البدايـة والنيايـة. تحقيـق: ىــ 774انظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي ) - 3

 (.7/15م( الطبعة االولى ) 1988-ه 1408-بيعمي شيري )دار إحياء التراث العر 
 (.4/125( و)4/125ابن سعد/ الطبقات الكبرى ) - 4

 -القـاىرة -ىــ(. سـير أعـالم النـبالء ) دار الحـديث748والذىبي، شمس الـدين أبـو عبـد ا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان )
 (.3/218م( )2006-ىـ1427

 (.1/119( )268الطبراني/ المعجم الكبير ح) - 5
 (.1/99وأبو نعيم األصبياني/ حمية األولياء وطبقات األصفياء )

 (.94كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 6
 (.3/417الطبراني/ المعجم الكبير ) - 7

ىــ( المسـتدرك عمـى الصـحيحين. تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر 405والحاكم، محمد بن عبـد ا أبـو عبـد ا النيسـابوري)
 (.3/270م( الطبعة: األولى )1990 -ىـ 1411)دار الكتب العممية ، بيروت  عطا

http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
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  مواقف من حب الصحابة لمرسول 1واحتراميم لو: 
 .2-رضي ا عنو–مكقؼ زيد بف الدثنة 

عندما رأل حب الصحابة لرسكؿ ا   -رضي ا عنو–مكقؼ عركة بف مسعكد 
3. 

لمرسكؿ   -رضي ا عنو–خدمة ربيعة بف كعب 
4. 

  5-رضي ا عنيا–لزينب بنت جحش -رضي ا عنيا–وصف عائشة: 
، قىالىٍت: ٍؤًمًنيفى :  عىٍف عىاًئشىةى أيٍـّ اٍلمي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اقنا ًبي »قىاؿى رىسيكؿي اً صى أىٍسرىعيكيفَّ لىحى

ليكيفَّ يىدنا ، أًلىنَّيىا كىانىتٍ « أىٍطكى ٍينىبي لىنىا يىدنا زى ؿي يىدنا، قىالىٍت: فىكىانىٍت أىٍطكى ٍلفى أىيَّتيييفَّ أىٍطكى  قىالىٍت: فىكيفَّ يىتىطىاكى
دَّ  تىصى  .6ؽي تىٍعمىؿي ًبيىًدىىا كى

  7يوم صمح الحديبية -رضي ا عنيا–موقف أم سممة. 
اًبًو:  مَّـى أًلىٍصحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كا ثيَـّ اٍحًمقيكا»قاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ري ـى «قيكميكا فىاٍنحى ا قىا : فىكىالمًَّو مى ، قىاؿى
، فىمىمَّا لىـٍ  تَّى قىاؿى ذىًلؾى ثىالىثى مىرَّاتو ـٍ رىجيؿه حى ا  ًمٍنيي مىمىةى، فىذىكىرى لىيىا مى مىى أيٍـّ سى ؿى عى ده دىخى ـٍ ًمٍنييـٍ أىحى يىقي

دنا مً  ـٍ أىحى ، اٍخريٍج ثيَـّ الى تيكىمٍّ مىمىةى: يىا نىًبيَّ المًَّو، أىتيًحب  ذىًلؾى ـٍ كىًممىةن، لىًقيى ًمفى النَّاًس، فىقىالىٍت أيـ  سى ٍنيي
الً  تىٍدعيكى حى ، كى رى بيٍدنىؾى تَّى تىٍنحى رى بيٍدنىوي، حى تَّى فىعىؿى ذىًلؾى نىحى ـٍ حى دنا ًمٍنيي ـٍ أىحى ـٍ ييكىمٍّ رىجى فىمى ، فىخى قىؾى فىيىٍحًمقىؾى

تَّى كىادى بى  ا حى ـٍ يىٍحًمؽي بىٍعضن يي عىؿى بىٍعضي كا كىجى ري مىقىوي، فىمىمَّا رىأىٍكا ذىًلؾى قىاميكا، فىنىحى اًلقىوي فىحى دىعىا حى ييـٍ كى ٍعضي
ا غىمًّ   .8ايىٍقتيؿي بىٍعضن

                                                           

 (.94كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 1
(. السـيرة النبويـة. تحقيـق طـو عبـد الـرءوف سـعد 213ابن ىشام، أبو محمد عبد الممك بن أيوب الحميـري المعـافري) - 2

 .(4/126( )1411 -بيروت -)دار الجيل
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسـننو وأيامـو. كتـاب الشـروط  - 3

 (.3/193( )2731َباُب الشُُّروِط ِفي الِجَياِد َوالُمَصاَلَحِة َمَع َأْىِل الَحْرِب َوِكَتاَبِة الشُُّروِط ح)
 (.1/353( )489ْضِل السُُّجوِد َواْلَحثّْ َعَمْيِو ح)مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الصالة َباُب فَ  - 4
 (.97كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 5
مسمم/ صحيح مسمم. كتاب فضـائل الصـحابة رضـي ا تعـالى عـنيم َبـاُب ِمـْن َفَضـاِئِل َزْيَنـَب ُأمّْ اْلُمـْؤِمِنيَن، َرِضـَي اُ  - 6

 (.4/1907( )2452َعْنَيا ح)
 (.98كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 7
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسـننو وأيامـو. كتـاب الشـروط  - 8

 (.3/193( )2731َباُب الشُُّروِط ِفي الِجَياِد َوالُمَصاَلَحِة َمَع َأْىِل الَحْرِب َوِكَتاَبِة الشُُّروِط ح)
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 1-رحمو ا– عمر بن عبد العزيز من أقوال: 
 .2"إنو لمنعني مف كثير مف الكالـ، مخافة المباىاة"

يا أييا الناس إني قد ابتميت بيذا األمر عف غير رأم مني فيو كال " -رحمو ا–مف خطبو 
ني قد خمعت ما في أعناقكـ مف بيعتي فاختاركا أل نفسكـ طمبة لو كال مشكرة مف المسمميف كا 

 أمرنا باليمف كالبركة، تمي ؾا بفصاح الناس صيحة كاحدة قد اخترناؾ يا أمير المؤمنيف كرضين
يا أييا الناس مف أطاع ا فقد كجبت طاعتو كمف عصى ا فال طاعة لو أطيعكني ما  ...

 .3"أطعت ا فإذا عصيت ا فال طاعة لي عميكـ
تككنكف فيو أعكانا عمى الحؽ، ما أريد أف أقطع أمرا إني إنما دعكتكـ ألمر تؤجركف عميو، ك "

 .4"إال برأيكـ أك برأم مف حضر منكـ
 ".5"لقد أتعبت دكاب المسمميف في شيكة عمر، لك ينفع المسمميف قيئي لتقيأت

يا بني مركاف قد أعطيتـ في الدنيا حظا كشرفا كأمكاال إني ألحسب شطر ماؿ ىذه األمة أك "
 .6"ثمثيو في أيديكـ

ما تعتزؿقد "  .7"كثر شاككؾ، كقؿ شاكركؾ، فأما أف تعدؿ، كا 
  8وصف ابن تيمية بقولو أنو -رحمو ا-ورد عن ابن دقيق العيد: 

 
                                                           

 (.103-100كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 1
ىــ(. الزىـد والرقـائق. تحقيـق: 181ابن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد ا بن واضـح الحنظمـي، التركـي ثـم المـْروزي ) - 2

 (.1/44بيروت( ) –حبيب الرحمن األعظمي ) دار الكتب العممية 
 (.45/357) ابن عساكر/ تاريخ دمشق - 3
ىـ( 1387 -بيروت -ىـ(. تاريخ الرسل والمموك )دار التراث310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد) - 4

 (.6/427ىـ( الطبعة: الثانية )1387
ىـ(. سيرة عمر بن عبد العزيز عمى ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابو. 214ابن عبد الحكم، أبو محمد عبد ا) - 5

 (.1/52م( )1984 -ىـ 1404 -بيروت  -أحمد عبيد )عالم الكتب وأصحابو. تحقيق:
 ىـ(. تاريخ دمشق. تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي571ابن عساكر، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة ا ) - 6
 (.68/181م( ) 1995 -ىـ  1415 -) دار الفكر 
 (.10/208ابن كثير/ البداية والنياية ) - 7
 (.105اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) كتاب التربية - 8



 

40 
 

 .1"رأيت رجال العمكـ كميا بيف عينيو يأخذ منيا ما يريد كيدع ما يريد "
  2قال أنو -رحمو ا-ابن تيمية ورد عن: 

إف  ،إف رحت فيي معي ال تفارقني ،اني في صدرمما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي كبست "
خراجي مف بمدم سياحة ،كقتمي شيادة ،حبسي خمكة  .3"كا 

مف، يحكطو كيحميو كيستغمو في زمف األ إف كنتـ أعرضتـ عف الشاـ كحمايتو أقمنا لو سمطانا"
 لك قدر أنكـ لستـ حكاـ الشاـ كال ممككو كاستنصركـ أىمو كجب عميكـ النصر، فكيؼ كأنتـ

 .4"حكامو كسالطينو كىـ رعاياكـ كأنتـ مسؤكلكف عنيـ
 5من مواقف التزام الصحابة رضي ا عنيم بأدب الخالف. 

كاف عمر بف الخطاب رضي ا عنو إذا كثر عميو الخصكـ صرفيـ إلى زيد، فمقي رجال ممف 
أنا  صرفو إلى زيد فقاؿ لو: ما صنعت ؟ قاؿ: قضي عمي يا أمير المؤمنيف، قاؿ: لك كنت

لقضيت لؾ، قاؿ: فما يمنعؾ كأنت أكلى باالمر ؟ قاؿ: لك كنت أردؾ إلى كتاب ا أك سنة 
 .6ترؾنبيو فعمت، كلكني إنما أردؾ إلى رأم، كالرأم مش

  سماح الرسول 7لعمرو بن الجموح بالمشاركة في غزوة أحد مع أنو كان أعرج. 
ميكًح أىٍعرىجى شىًديدى ا ك ٍبفي اٍلجى كفى مىعى رىسيكًؿ اً كىافى عىٍمري كىافى لىوي أىٍربىعىةي بىًنيفى شىبىابه يىٍغزي ٍلعىرىًج، كى

وي ًإلىى مَّـى يىتىكىجَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مَّـى ًإذىا غىزىا، فىمىمَّا أىرىادى رىسيكؿي اً صى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، قىاؿى لىوي  صى دو أيحي
ؿَّ  عى اي عىٍنؾى اٍلًجيىادى.  بىنيكهي: ًإفَّ اى عىزَّ كىجى ةن فىمىٍك قىعىٍدتى فىنىٍحفي نىٍكًفيؾى فىقىٍد كىضى عىؿى لىؾى ريٍخصى قىٍد جى

                                                           

 -بيـروت –ابن ناصر الدين، محمد بن أبي بكـر الدمشـقي. الـرد الـوافر. تحقيـق : زىيـر الشـاويش )المكتـب اإلسـالمي - 1
 (.1/59(الطبعة األولى )1393

 (.107و 105كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 2
ىــ(. الوابـل الصـيب مـن الكمـم الطيـب. 751بـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين )ابن قيم الجوزيـة، محمـد بـن أ - 3

 (.1/67( الطبعة األولى )1985 – 1405 -بيروت –تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض ) دار الكتاب العربي 
 (.14/18ابن كثير/ البداية والنياية ) - 4
 (.120كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 5
ايران(  -ه(. تاريخ المدينة. تحقيق: فييم محمد شمتوت ) دار الفكر 262ابن شبو، أبو زيد عمر النميري البصري ) - 6

 (.2/693ايران( )
 (.149كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني ثانوي ) - 7
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ك  ًء افىأىتىى عىٍمري : يىا رىسيكؿى اً، ًإفَّ بىًنيَّ ىىؤيالى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ميكًح رىسيكؿى اً صى ٍبفي اٍلجى
نًَّة. فىقىاؿى لىوي يىٍمنىعيكفى أىٍف أىخٍ  ًتي ىىًذًه ًفي اٍلجى ك أىٍف أيٍستىٍشيىدى فىأىطىأى ًبعىٍرجى ىٍرجي ، كىاً ًإنٍّي ألى ريجى مىعىؾى

قىاؿى ًلبىًنيًو: "  ٍنؾى اٍلًجيىادى ". كى عى اي عى : " أىمَّا أىٍنتى فىقىٍد كىضى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىا رىسيكؿي اً صى كى
ـٍ أى  مىٍيكي مَّـى، فىقيًتؿى يى عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىجى مىعى رىسيكًؿ اً صى ٍكـى ٍف تىدىعيكهي لىعىؿَّ اى يىٍرزيقيوي الشَّيىادىةى ". فىخى

دو شىًييدنا  .1أيحي
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.4/39ابن ىشام/ السيرة النبوية ) - 1
ىـ(. السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. )دار 458والبييقي، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الخراساني )

 (.9/42م( الطبعة: الثالثة ) 2003 -ىـ  1424 -بيروت -الكتب العممية
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 نيالفصل الثا
 دراسة األحاديث واآلثار الواردة في كتب المنياج والحكم عمييا.

 
 .ول: تخريج األحاديث الواردة في منياج الصف األول ثانويالمبحث األ 

 المبحث الثاني: تخريج األحاديث الواردة في منياج الصف الثاني ثانوي.
 .قرآنية اتصحيحة أو بآي حاديث: استبدال األحاديث الضعيفة بأالمبحث الثالث
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 .ثانوي المبحث األول: تخريج األحاديث الواردة في منياج الصف األول
 

ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَمَفاِء اْلَمْيِديّْيَن الرَّاِشِديَن َتَمسَُّكوا بيا َفَعَمْيُكْم : ) الحديث األول: قال رسول ا
وا عمييا ِبالنََّواِجذِ   .1(َوَعضُّ

ذكر مؤلفك الكتاب أف ىذا الحديث أخرجو الترمذم، كالصحيح أف الذم أخرجو بيذا المفظ ىك أبك 
دَّثىًني حدثنا  :أبك داكد كد، قاؿدا : حى دَّثىنىا ثىٍكري ٍبفي يىًزيدى، قىاؿى ، حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىنىا اٍلكى ، حى ٍنبىؿو أىٍحمىدي ٍبفي حى

، ٍجرو ٍجري ٍبفي حي مىًمي  كىحي ك الس  ًف ٍبفي عىٍمرو ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىًني عى : حى ، قىاؿى ٍعدىافى اًلدي ٍبفي مى ا اٍلًعٍربىاضى قاال أىتىٍينى  خى
ـٍ عميو)  بف سىاًريىةى كىك ًممٍَّف نىزىؿى فيو ـٍ قيٍمتى الى أىًجدي ما أىٍحًمميكي  (كال عمى الًَّذيفى إذا ما أىتىٍكؾى ًلتىٍحًممىيي

ميٍقتىًبًسيفى فقاؿ اٍلًعٍربىاضي صمى ًبنىا رسكؿ المَّ  اًئًديفى كى قيٍمنىا أىتىٍينىاؾى زىاًئًريفى كىعى مٍَّمنىا كى ذىاتى يىٍكـو ثيَـّ  ًو فىسى
فىٍت منيا اٍلعيييكفي كىكىًجمىٍت منيا اٍلقيميكبي فقاؿ قىاًئؿه يا رىسيك  مىٍينىا فىكىعىظىنىا مىٍكًعظىةن بىًميغىةن ذىرى ؿى المًَّو أىٍقبىؿى عى

ـٍ ًبتىٍقكىل المًَّو كى  اذىا تىٍعيىدي ًإلىٍينىا فقاؿ أيكًصيكي دٍّعو فىمى بىًشيًّا كىأىفَّ ىذه مىٍكًعظىةي ميكى ٍبدنا حى ٍف عى السٍَّمًع كىالطَّاعىًة كىاً 
فنا كىًثيرنا  ـٍ بىٍعًدم فىسىيىرىل اٍخًتالى ـٍ فإنو مف يىًعٍش ًمٍنكي ٍيًديٍّيفى الرَّاًشًديفى فىعىمىٍيكي مىفىاًء اٍلمى سينًَّة اٍلخي ًبسينًَّتي كى
ميحٍ  ـٍ كى يَّاكي كا عمييا ًبالنَّكىاًجًذ كىاً  كيؿَّ ًبٍدعىةو تىمىسَّكيكا بيا كىعىض  دىثىاًت اأٍليميكًر فإف كيؿَّ ميٍحدىثىةو ًبٍدعىةه كى

لىةه  الى  .2ضى
ـٍ ًبتىٍقكىل المًَّو، كأخرجو الترمذم مف طريؽ خالد بف معداف بيذا اإلسناد، كلكف بمفظ:  " أيكًصيكي

ـٍ يى  بىًشيٌّ فىًإنَّوي مىٍف يىًعٍش ًمٍنكي ٍبده حى ٍف عى ميٍحدىثىاًت اأٍليميكًر كىالسٍَّمًع، كىالطَّاعىًة، كىاً  ـٍ كى يَّاكي فنا كىًثيرنا، كىاً  رىل اٍخًتالى
ٍيًديٍّ  مىفىاًء الرَّاًشًديفى اٍلمى سينًَّة اٍلخي ـٍ فىعىمىٍيًو ًبسينًَّتي كى ٍف أىٍدرىؾى ذىًلؾى ًمٍنكي لىةه، فىمى الى مىٍييىا فىًإنَّيىا ضى كا عى ، عىض  يفى

ًبالنَّكىاًجًذ"
3. 

، كىك صدكؽفيو عبد الرحمف بف عمرك ألف  أبي داكد حسف؛ نادإسالحديث صحيح لغيره، وىذا 
ٍبدي المًَّو ٍبفي بسند حسف، قاؿ:  ابف ماجو اأخرجي متابعةكليذا الحديث كباقي رجالو ثقات،  دَّثىنىا عى حى

                                                           

 (.46ىـ( )1432 -م2011 -رام ا -كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول )مركز المناىج - 1
 (.4/200( )4607السنة َباب في ُلُزوِم السُّنَِّة ح) أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب - 2
( 2676الترمذي/ سنن الترمذي. كتاب العمم عن رسول ا َباب ما جاء في اأْلَْخِذ ِبالسُّنَِّة َواْجِتَناِب اْلِبَدِع ح) - 3
(5/44.) 
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دَّثىنىا  ، حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىنىا اٍلكى ، حى ٍبر، أىٍحمىدى ٍبًف بىًشيًر ٍبًف ذىٍككىافى الدٍّمىٍشًقي  ًء يىٍعًنى اٍبفى زى ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلعىالى عى
دَّثىًني يىٍحيىى   .1، بنحكهٍبفي أىًبي اٍلميطىاًع، قىاؿى : سىًمٍعتي اٍلًعٍربىاضى ٍبفى سىاًريىةى احى

قاؿ ك  ،"حسف صحيحىذا حديث ": الترمذم في جامعو قاؿ جمع مف العمماء: كىذا الحديث صححو
دً ": الحاكـ حً ىىذىا حى  أبك عبد ا كصححو ،3مالبغك كحسنو  ،الذىبيككافقو  ،2"يحه لىٍيسى لىوي ًعمَّةه يثه صى

، كركاتو ثقاته مشيكركف"ابف رجب الحنبمي: كقاؿ فيو  ،4الجكرقاني يٍّده متَّصؿه صححو ك ، 5"ًإسناده جى
 .6شعيب األرنؤكطك  لباني في حكمو عمى كتب السنفاأل
 

ُيوِشُك َرُجٌل َشْبَعاُن  أال ،إني ُأوِتيُت اْلِكتَاَب َوِمْثَمُو معو )أال :قال رسول ا  الحديث الثاني:
وما َوَجْدُتْم فيو من َحرَاٍم  ،َعَمْيُكْم بيذا اْلُقْرآِن فما َوَجْدُتْم فيو من َحاَلٍل َفَأِحمُّوهُ  :يقول 7عمى َأِريَكِتوِ 

 .8َحرَاٍم َفَحرُّْموُه(
ٍبدي اٍلكىىَّاًب حدثنا  قاؿ: 9أبك داكد وأخرج ًريًز عى ، عىٍف حى ٍمًرك ٍبفي كىًثيًر ٍبًف ًدينىارو دَّثىنىا أىبيك عى ٍبفي نىٍجدىةى، حى

 ، ًف ٍبًف أىًبي عىٍكؼو ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى أىنَّوي  عف رسكؿ المًَّو  ،يكرب عف اٍلًمٍقدىاـً بف معدٍبًف عيٍثمىافى
 مثمو. :قاؿ
 

                                                           

 (.1/15( )42اْلَمْيِديّْيَن ح)ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. َباب اتَّْباِع ُسنَِّة اْلُخَمَفاِء الرَّاِشِديَن  - 1
 (.1/74الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 2
 (.1/205انظر: البغوي/ شرح السنة ) - 3
ىـ(. األباطيل والمناكير والصحاح 543انظر: الجورقاني، الحسين بن إبراىيم بن الحسين بن جعفر اليمذاني ) - 4

ومؤسسة دار الدعوة  -الرياض  -الجبار الفريوائي ) دار الصميعي والمشاىير. تحقيق وتعميق: د.عبد الرحمن بن عبد 
 (.1/473م( الطبعة: الرابعة ) 2002 -ىـ  1422 -اليند -التعميمية الخيرية

ىـ(. جامع العموم والحكم في شرح خمسين حديثا من 795ابن رجب الحنبمي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ) - 5
براىيم باجس ) مؤسسة الرسالة جوامع الكمم. تحقيق: شعيب األ  م( الطبعة: السابعة 2001 -ىـ 1422-بيروت –رنؤوط وا 

(2/109.) 
 (.28/375انظر: ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 6
 (.12/232عون المعبود شرح سنن أبي داود )َأِريَكِتِو: َأْي َسِريرِِه اْلُمَزيَِّن ِباْلُحَمِل َواأْلَْثَواِب. العظيم آبادي/  - 7
 (.46كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول) - 8
 (.4/200( )4604أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب السنة َباب في ُلُزوِم السُّنَِّة ح) - 9
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ىذا " كقاؿ ابف تيمية: ،1ابف حبافو كقد صحح رجالو كميـ ثقات،، الحديث صحيح اإلسناد ىذا
، لباني في حكمو عمى سنف أبي داكدكصححو األ، 2"مف غير كجو يالمعنى محفكظ عف النب

 .3شعيب األرنؤكطصححو ك 
َر ا اْمرًَأ سمع ِمنَّا شيئا َفَبمََّغُو كما سمع: )الحديث الثالث: قال رسول ا  َفُربَّ ُمَبمٍّْغ  ،َنضَّ

 .4(ِمعٍ َأْوَعى من َسا
دى  قاؿ: 5الترمذم وأخرج دَّثىنىا أىبيك دىاكي ، حى فى دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي غىٍيالى  بفا، أىٍنبىأىنىا شيٍعبىةي داكد( بف )سميماف حى

، قىاؿالحجاج ٍربو اًؾ ٍبًف حى ٍف أىبً ، عىٍف ًسمى ، عى دٍّثي ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو ييحى ًف ٍبفى عى ٍبدى الرٍَّحمى  يوً : سىًمٍعتي عى
 : مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى  مثمو.قىاؿى

 مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة بيذا اإلسناد. 6كأخرجو ابف ماجو
كقد أكرد كثير مف العمماء عدد الصحابة الذم ىذا حديث صحيح متواتر رواه جمع من الصحابة، 

 .7أكصميـ إلى ثالثيف صحابيان رككا ىذا الحديث، حتى أف السيكطي 
 

                                                           

ح ابن حبان بترتيب ابن بمبان. تحقيق: ىـ(. صحي 354انظر: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ) - 1
ىـ( الطبعة: الثانية. في المقدمة َباُب ااِلْعِتَصاِم ِبالسُّنَِّة َوَما 1414تحقيق: شعيب األرنؤوط )مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 (.1/189َيَتَعمَُّق ِبَيا َنْقاًل وأمرا وزجرا )
اوى شيخ اإلسالم ابن تيمية. تحقيق: عبد الرحمن ىـ(. كتب ورسائل وفت728ابن تيمية، أحمد عبد الحميم الحراني) - 2

 (.21/8م( الطبعة: األولى )1987 -ىـ 1408 -بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي )مكتبة ابن تيمية 
 (.4/200أنظر: ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 3
 (.48لثانوي. الفصل األول )كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول ا - 4
، 2657، 2656الترمذي/ سنن الترمذي. كتاب العمم عن رسول ا  َباب ما جاء في اْلَحثّْ عمى تَْبِميِغ السََّماِع ح) - 5

2658( )5/33-34.) 
ب (. وفي كتا1/86( )1/85( )1/84ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب فضل ابن عباس َباب من َبمََّغ ِعْمًما ) - 6

 (.2/1015( )3056،  236،  232،  231، 230المناسك َباب اْلُخْطَبِة يوم النَّْحِر ح )
ىـ(. 761(. والعالئي، أبو سعيد بن خميل بن كيكمدي أبو سعيد)1/163انظر: الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 7

( الطبعة: الثانية 1407 –بيروت  -لكتب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق: حمدي عبد المجيد السمفي ) عالم ا
ىـ(. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تحقيق: 911(. والسيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين)1/51-52)

ىـ(. قطف 911(. والسيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين)2/630أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي )دار طيبة( )
( 1985 – 1405اثرة في األخبار المتواترة. تحقيق الشيخ خميل محي الدين الميس )المكتب اإلسالمي األزىار المتن

 -(. والعباد، عبد المحسن بن حمد البدر. كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر )دار التوحيد لمنشر28)
 (.3/315ىـ( الطبعة الثانية )1428 -الرياض
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ًحيحىذا ": في جامعو التٍٍّرمذم قاؿ :مف العمماء جمع كقد صحح ىذا الحديث ًديث حسف صى  ،"حى
 .2، كشعيب األرنؤكطفي حكمو عمى كتب السنف األلباني، ك 1ابف دقيؽ العيدكصححو 

 
يا  :فقال ،َيْوًما  وِ كنت َخْمَف رسول المَّ  :الحديث الرابع: عن ابن عباس )رضي ا عنيما( قال

ذا  ،إذا َسأَْلَت َفاْسَأْل المَّوَ  ،اْحَفْظ المََّو َتِجْدُه ُتَجاَىكَ  ،اْحَفْظ المََّو َيْحَفْظكَ  :ُغاَلُم إني ُأَعمُّْمَك َكِمَماتٍ  وا 
َك ِبَشْيٍء لم َيْنَفُعوَك إال ِبَشْيٍء َواْعَمْم َأنَّ اأْلُمََّة لو اْجَتَمَعْت عمى َأْن َيْنَفُعو  ،اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِبالمَّوِ 

وَك إال ِبَشْيٍء قد َكَتَبُو ا َعَمْيكَ  ،قد َكَتَبُو ا لك وَك ِبَشْيٍء لم َيُضرُّ  ،َوَلْو اْجَتَمُعوا عمى َأْن َيُضرُّ
 .3ُرِفَعْت اأْلَْقاَلُم َوَجفَّْت الصُُّحفُ 

ٍبًد ال قاؿ: 4الترمذم وأخرج ٍبدي المًَّو ٍبفي عى ًليدً عى نىا أىبيك اٍلكى ًف، أىٍخبىرى دَّثىنىا لىٍيثي (الممؾ عبد بف ىشاـ)رٍَّحمى ، حى
، عىًف اٍبًف عىبَّاسو  ٍنعىاًنيٍّ نىشو الصَّ اًج، عىٍف حى جَّ دَّثىًني، قىٍيسي ٍبفي اٍلحى ، حى ٍمؼى  لىٍيثي ٍبفي سىٍعدو قاؿ كنت خى

 مثمو. :يىٍكمنا فقاؿ رسكؿ المًَّو 

اجً  يوألف ف ،ىذا الحديث حسن اإلسناد جَّ كىذا ، رجالو ثقات، كباقي صدكؽ كىك: قىٍيسي ٍبفي اٍلحى
حسف : "ابف رجب قاؿك ، "ىذا حديث حسف صحيح"الترمذم في جامعو كقاؿ:  الحديث صححو

كصححو األلباني في حكمو عمى جامع الترمذم، كقاؿ  ،6"كلو شاىد حسف: "السخاكمكقاؿ  ،5"جيد
 .7"إسناده قكم": األرنؤكط كقاؿ شعيب

 

                                                           

ىـ(. شرح األربعين 702، تقي الدين أبو الفتح محمد بن عمي بن وىب بن مطيع القشيري )انظر: ابن دقيق العيد - 1
 (.1/20م( الطبعة: السادسة ) 2003 -ىـ  1424 -النووية في األحاديث الصحيحة النبوية )مؤسسة الريان

 (.7/221انظر: ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. ) - 2
 (.49كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 3
 (.4/667( )2516الترمذي/ سنن الترمذي. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ح) - 4
 (.1/462ابن رجب الحنبمي/ جامع العموم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم ) - 5
ىـ(. المقاصد الحسنة في بيان كثير من 902لخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد )السخاوي، شمس الدين أبو ا - 6

م( 1985 -ىـ  1405 -بيروت –األحاديث المشتيرة عمى األلسنة. تحقيق: محمد عثمان الخشت ) دار الكتاب العربي 
 (.1/256الطبعة: األولى )

 (.4/409ألرنؤوط )ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب ا - 7



 

47 
 

َلْم َيُكْن  " :حينما سئمت عن أخالقو  -رضي ا عنيا –ث الخامس: قالت عائشة الحدي
ًشا اًبا ،َفاِحًشا َواَل ُمَتَفحّْ  .2ِفي اأَلْسَواِق، َواَل َيْجِزي ِبالسَّيَّْئِة السَّيَّْئَة، َوَلِكْن َيْعُفو َوَيْصَفُح" 1َواَل َصخَّ

دَّ  قاؿ: 3الترمذم وأخرج فى ثىنىا مىٍحميكدي بٍ حى دى في غىٍيالى دَّثىنىا أىبيك دىاكي ، قىاؿى : أىٍنبىأىنىا ()سميماف بف داكد، حى
اؽ بف الحجاجشيٍعبىةي  دىًليَّ ()عمرك بف عبد ا، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ٍبًد المًَّو اٍلجى )عبد ، قىاؿ : سىًمٍعتي أىبىا عى

اًئشىةى (الرحمف بف عبد بف عبد ا مي  ، يىقيكؿي : سىأىٍلتي عى مَّـى عىٍف خي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًؽ رىسيكًؿ المًَّو صى
 مثمو.فىقىالىٍت: 

سىفه "كقد صححو الترمذم في جامعو كقاؿ:  رجالو ثقات، ىذا الحديث صحيح ًديثه حى ىىذىا حى
ًحيحه   .5، كصحح إسناده شعيب األرنؤكط4كصححو ابف حباف "،صى

مىٍيًو عىٍف أىنىسو بف  6كليذا الحديث شاىد أخرجو البخارم مَّى اي عى ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي المًَّو صى : لى مالؾ، قىاؿى
ٍعتىبىًة:  مَّـى فىاًحشنا، كىالى لىعَّاننا، كىالى سىبَّابنا، كىافى يىقيكؿي ًعٍندى المى سى ًبينيوي »كى ا لىوي تىًربى جى  .7«مى

ك بمفظ:  8كلو شاىد آخر أخرجو مسمـ  ٍبًد اً ٍبًف عىٍمرو ـٍ يىكيٍف »عف عى مىٍيًو لى مَّى اي عى رىسيكؿى اً صى
شنا مَّـى فىاًحشنا كىالى ميتىفىحٍّ سى : قىاؿى رىسيكؿي اً « كى قىاؿى قنا: »كى ـٍ أىٍخالى اًسنىكي ـٍ أىحى  «.ًإفَّ ًمٍف ًخيىاًركي

 
 ؟اما َبِقَي مني :فقال النبي  ،َأنَُّيْم َذَبُحوا َشاةً ) رضي ا عنيا: : عن َعاِئَشةَ سادسالحديث ال

 .9(َبِقَي ُكمَُّيا غير َكِتِفَيا :قال ،ما َبِقَي منيا إال َكِتُفَيا :قالت

                                                           

فاحشًا: أي ذا فحش في أقوالو وأفعالو، متفحشا: أي متكمفا فيو ومتعمدا، صخابا: أي صياحا. المباركفوري/ تحفة  - 1
 (.6/133األحوذي بشرح جامع الترمذي )

 (.60كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 2
 (.4/369( )2016البر والصمة َباُب َما َجاَء ِفي ُخُمِق النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ح) الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب - 3
(4/369.) 
 (.14/355انظر: ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ) - 4
 (.42/256انظر: ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 5
ي/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب األدب َباُب البخار  - 6

 (.8/15( )6046َباُب َما ُيْنَيى ِمَن السَّْباِب َوالمَّْعِن ح)
 ما لو ترب جبينو: خر لوجيو فأصاب التراب جبينو، أو دعاء لو بالعبادة كأن يصمي فيترب جبينو. - 7

 (.10/453فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ابن حجر/
 (.4/1810( )2321مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الفضائل َباُب َكْثَرِة َحَياِئِو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ح) - 8
 (.60كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 9
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، عىٍف سيٍفيىافى قاؿ:  1الترمذم وأخرج دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى ، عىٍف أىًبي الثكرمحى

اؽ ٍف أىًبي مىٍيسىرىةى (ا عبد بف عمرك)ًإٍسحى  مثمو. :عف عىاًئشىةى ، شرحبيؿ( بف )عمرك، عى
مشيكر كىك:  السبيعي أبك اسحاؽ كفي ىذه الركاية ىذا الحديث صحيح، رجالو كميم ثقات،

كلـ يصر بالسماع في ىذه الركاية، لكنو صرح بالسماع في الركاية التي أخرجيا البخارم  ،بالتدليس
ًحيحه  كقاؿ: " قد صحح ىذا الحديث الترمذم في سننوك ، 2في التاريخ الكبير سىفه صى ًديثه حى  "،ىىذىا حى

، كحسنو ابف ككافقو الذىبي، 3"ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه": كقاؿ الحاكـكصححو 
إسناده صحيح، "، كصححو األلباني في حكمو عمى جامع الترمذم، كقاؿ شعيب األرنؤكط: 4عساكر

 .5"صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف
 

أبي طالب رضي ا عنو، قال: )َلَقْد رََأْيتَُنا َيْوَم َبْدٍر َوَنْحُن َنُموُذ  : عن عمي بنبعالحديث السا
، َوَكاَن ِمْن َأَشدّْ النَّاِس َيْوَمِئذٍ   .6 َبْأًسا(ِبَرُسوِل اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم، َوُىَو َأْقَرُبَنا ِإَلى اْلَعُدوّْ

ًكيعه  قاؿ: 7أحمد وأخرج دَّثىنىا كى دَّثىنىا ًإٍسرىاًئيؿي الجراح بفحى اؽى بف يكنس ، حى عمرك بف )، عىٍف أىًبي ًإٍسحى
رٍّبو (عبد ا اًرثىةى ٍبًف ميضى ٍنوي،، عىٍف حى ًميٍّ رىًضيى المَّوي عى :  ، عىٍف عى  مثمو.قىاؿى

ككاف كثير  ،ركاية إسرائيؿ عف جده أبي اسحاؽ في غاية اإلتقافك  ،ىذا الحديث صحيح اإلسناد
، كفيو أبك 8"كنت أحفظ حديث أبي إسحاؽ، كما أحفظ السكرة مف القرآف"لو حتى أنو قاؿ: المالزمة 

                                                           

 (.4/644( )2470والرقائق والورع باب ح) الترمذي/ سنن الترمذي. كتاب صفة القيامة - 1
ىـ(. التاريخ الكبير. طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد 256البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة ) - 2

 (.4/230الدكن( ) –حيدر آباد  -خان )دائرة المعارف العثمانية
 (.4/151الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين. كتاب األطعمة ) - 3
ىـ(. معجم الشيوخ. تحقيق: د. وفاء تقي الدين ) 571انظر: ابن عساكر، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة ا ) - 4

 (.2/647م( الطبعة: األولى ) 2000 -ىـ  1421 -دمشق –دار البشائر 
 (.40/286ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 5
 (. 60اب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول )كت - 6
 (.2/81( )654ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. ُمْسَنُد اْلُخَمَفاِء الرَّاِشِديَن ح) - 7
(2/81.) 
د. بشار عواد معروف )مؤسسة ىـ(. تيذيب الكمال. تحقيق: 742المزي، يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج) - 8

 (.2/519ىـ( الطبعة: األولى ) 1400 -بيروت  -)مؤسسة الرسالة 
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أبك اسحاؽ كىك مدلس، كلـ يصرح بالسماع في ىذا الحديث، لكنو صرح بالسماع في الركاية التي 
شعيب األرنؤكط في  ، كقاؿ2"إسناده جيد": ، كىذا الحديث صححو العراقي كقاؿ1أخرجيا البكصيرم

كىك ثقة، بإسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غيرى حارثة بف مضرٍّ "المسند: حكمو عمى 

سرائيؿي سماعو مف جده في غاية اإلتقاف لمزكمو إياه ككاف ًخصيصان بو  ".كا 
 

 ُل، َوَيُقوُل:: َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم َيْقِسُم َفَيْعدِ ثامنالحديث ال
 .3«ِفيَما َتْمِمُك، َواَل َأْمِمكُ  َفاَل َتُمْمِني ،ِفيَما َأْمِمكُ  المَُّيمَّ َىَذا َقْسِمي

دَّ  قاؿ: 4أبك داكد وأخرج مَّاده ثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى حى دَّثىنىا حى ، عىٍف كيساف بف، عىٍف أىي كبى بف سممة، حى
بىةى  ٍطًميٍّ (دزي بف ا )عبدعىٍف أىًبي ًقالى ٍبًد المًَّو ٍبًف يىًزيدى اٍلخى قىالىٍت: ، ، عىٍف عىاًئشىةى )صحابي( ، عىٍف عى

 مثمو.
 مف طريؽ حماد بف سممة، بيذا اإلسناد. 7كابف ماجو 6كالترمذم 5كأخرجو النسائي

، لكف عند العكدة إلى أقكاؿ النقاد مف أئمة الحديث، نجد أف لثقة رجالو ىذا اإلسناد ظاىره الصحة
نما ىو ضعيف مرسل، أخطأ حماد بن سممة في وصموا الحديىذ ، والصواب أنو ث ال يصح وا 

 مرسل.
، عىٍف أىًبي ": -بعد أف ركل ىذا الحديث-الترمذم قىاؿى  ، عىٍف أىي كبى ، كىغىٍيري كىاًحدو ٍيدو مَّادي ٍبفي زى كىاهي حى كىرى

، أىفَّ النًَّبيَّ  بىةى ميٍرسىالن "، : "ًقالى ـي مىمىةى كىافى يىٍقًس مَّاًد ٍبًف سى ًديًث حى ح  ًمٍف حى  ".كىىىذىا أىصى

                                                           

ىـ(. إتحاف الخيرة الميرة بزوائد 840البوصيري، أبو العباس شياب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الشافعي ) - 1
 -الرياض -إبراىيم ) دار الوطن لمنشر المسانيد العشرة. تحقيق: دار المشكاة لمبحث العممي بإشراف أبو تميم ياسر بن

 (.7/72كتاب عالمات النبوة باب ِفي ذكر شجاعتو ) م( الطبعة: األولى. 1999 -ىـ  1420
ىـ(. المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخريج ما 806العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين) - 2

 (1/866م ( الطبعة: األولى.) 2005 -ىـ  1426 -بيروت -حزمما في اإلحياء من األخبار ) دار ابن 
 (.63كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 3
 (.2/242( )2134أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب النكاح باب في القسم بين النساء ح) - 4
 ُل الرَُّجِل ِإَلى َبْعِض ِنَساِئِو ُدوَن َبْعٍض النسائي/ المجتبى من السنن. كتاب عشرة النساء باب َميْ  - 5
 (.8840( ح )7/63) 
 (.3/438( )1140والترمذي/ سنن الترمذي. كتاب النكاح َباب ما جاء في التسوية بين الضرائر ح) - 6
 (.1/633( )1971ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب النكاح باب في القسمة بين النساء ح) - 7
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ركاه حماد بف زيد، عف أيكب، عف أبي : "كأشار البخارم كالنسائي إلى ىذه العمة، قاؿ البخارم
ٍيد،  "، كقاؿ البغكم: "ركاهأرسمو حماد بف زيد"كقاؿ النسائي في سننو: ، 1"قالبة مرسال مَّاد ٍبف زى حى

ٍف أىًبي ًقالبىة ميٍرسال، كىىيكى اأٍلىصىحكغيري كىاًحد مف الٍ  ًديث، عىٍف أىي كب، عى أنو  حاتـ أبككحكـ عميو ، 2"حى
 :، كقاؿ الدارقطني3"عمى ىذا بف زيد سمعت أبا زرعة يقكؿ: ال أعمـ أحدان تابع حماد"كقاؿ:  ،مرسؿ

كمى مير  كقاؿ ابف عبد البر: " ،4"كالمرسؿ أقرب إلى الصكاب" :الدارقطني  ،5"، كىىك أصحسالن ري
أخطأ حماد بف سممة في " :شعيب األرنؤكطكضعفو األلباني في حكمو عمى كتب السنف، كقاؿ 

 .6"كصمو، كالصكاب أنو مرسؿ
 

َما رََأْيُت َأَحًدا َأْكَثَر تََبسًُّما ِمْن َرُسوِل ): َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن الَحاِرِث ْبِن َجْزٍء، َقاَل: تاسعالحديث ال
 .7(ُو َعَمْيِو َوَسمَّمَ المَِّو َصمَّى المَّ 

دَّثىنىا قيتىٍيبىةي قاؿ:  8الترمذم وأخرج دَّثىنىاسعيد بفحى ٍبفي لىًييعىةى، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف اٍلميًغيرىًة،  عبد ا ، حى
ٍزءو  اًرًث ٍبًف جى ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلحى :  ،عىٍف عى  مثمو.قىاؿى

 

                                                           

ىـ(. عمل الترمذي الكبير. تحقيق: صبحي السامرائي وآخرون 279بو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة )الترمذي، أ - 1
 (.1/165( )286ىـ( الطبعة: األولى ح)1409 -بيروت –)مكتبة النيضة العربية

 (.9/151انظر: البغوي/ شرح السنة. كتاب النكاح باب العدل بين الضرائر ) - 2
ىـ(. العمل البن أبي حاتم. تحقيق: فريق من 327عبد الرحمن بن محمد بن إدريس) ابن أبي حاتم، أبو محمد - 3

ىـ  1427 -الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد ا الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي ) مطابع الحميضي
 (.90 -4/89م( الطبعة: األولى ) 2006 -
ىـ(. العمل الواردة في األحاديث النبوية. 385ر بن أحمد بن ميدي )انظر: الدارقطني، أبو الحسن عمي بن عم - 4

 (.13/279م( الطبعة: األولى ) 1985 -ىـ  1405 -الرياض –تحقيق: محفوظ الرحمن زين ا السمفي ) دار طيبة 
بد ىـ(. المحرر في الحديث. تحقيق: د. يوسف ع744ابن عبد اليادي، شمس الدين محمد بن أحمد الحنبمي ) - 5

 ىـ( الطبعة: الثالثة.1421 -بيروت –الرحمن المرعشمي، وآخرون )دار المعرفة 
 (.42/46ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 6
 (.64كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 7
 (.5/601( )3641باب في بشاشة النبي صمى ا عميو وسمم ح) والترمذي/ سنن الترمذي. أبواب المناقب - 8
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، كقد ضعؼ ىذا الحديث كىك ضعيؼ الحديث عةعبد ا بف ليي فيوألف  ىذا الحديث ضعيف،
إلى ضعفو  كأشار العراقي ،1"غريب" أيضا: ، كقاؿ عنو البغكم"غريب"الترمذم في الجامع كقاؿ: 

 .2"فيو ابف لييعة"كقاؿ: 
 

 .3: )َما َضرَّ ُعْثَماَن َما َعِمَل َبْعَد الَيْوِم(عاشرالحديث ال
دَّثى  قاؿ: 4الترمذم وأخرج مَّدي حى اًعيؿ نىا ميحى دَّثىنىا اٍلحى ٍبفي ًإٍسمى ٍمًمي  ، حى ٍمرىةي ٍبفي سىفي ٍبفي كىاًقعو الرَّ دَّثىنىا ضى ، حى

ٍبًد المًَّو ٍبًف شىٍكذىبو ، عى ًبيعىةى رى  ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلقىاًسـً  ، عىفٍ ٍف عى ٍبًد الرٍَّحمىًف كثير أبي بف ، عىٍف كىًثيرو عى ، عىٍف عى
اءى عيثٍ ، ٍبًف سىميرىةى  : جى ٍيشى اٍلعيٍسرىًة قىاؿى يَّزى جى مَّـى ًبأىٍلًؼ ًدينىارو ًحيفى جى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىافي ًإلىى النًَّبيٍّ صى

مَّـى ييقىمٍّبييىا ًفي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍبدي الرٍَّحمىًف: فىرىأىٍيتي النًَّبيَّ صى : فىنىثىرىىىا ًفي ًحٍجًرًه. قىاؿى عى يىقيكؿي  مو.مثًحٍجًرًه كى
ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلقىاًسـً  ألف فيو ىذا الحديث حسن اإلسناد، كباقي  ،افصدكق كىما كثير أبي بف كىًثيرو ك عى

صحيح : "الحاكـ كقاؿ ،"حسف غريب مف ىذا الكجو": كقاؿ الترمذم صححو كقد رجالو ثقات،
كمو عمى جامع في ح األلبانيو حسن، ك "صحيح"، ككافقو الذىبي كقاؿ: 5"اإلسناده كلـ يخرجاه

 .6"حسف: "الترمذم، كقاؿ عنو شعيب األرنؤكط
 

ِإْن َوَجْدُتْم ِفي ِكتَاِب المَِّو َأْن َتَضُعوا ِرْجِمي ِفي  عنو: ": َقاَل ُعْثَماُن رضي احادي عشرالحديث ال
 .7اْلَقْيِد، َفَضُعوَىا"

ٍيده قاؿ:  8أحمد وأخرج دَّثىنىا سيكى دَّثىنىا ًإٍبرىاسعيد بفحى دَّثىًني أىًبي، حى ، حى ـي ٍبفي سىٍعدو ، عىٍف ()سعد بف إبراىيـًىي
ٍف أىًبيوً   مثمو. :: قىاؿى عيٍثمىافي ، قىاؿى ()إبراىيـ بف عبد الرحمف عى

                                                           

 (.13/260( )3702البغوي/ شرح السنة. كتاب الفضائل باب اختياره أيسر األمرين صمى ا عميو وسمم ح) - 1
 –صمةىـ(. تخريج أحاديث إحياء عموم الدين. ) دار العا 1205ىـ( الزبيدي ) 771ىـ( ابن السبكى ) 806الِعراقي ) - 2

 (.3/1399م( الطبعة: األولى ) 1987 -ىـ  1408 -الرياض –صمةالعا
 (.69كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 3
 (.5/626( )3701الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب المناقب باب )لم يضع لو اسم( ح) - 4
 (.3/110الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين. ) - 5
 (.34/232مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) ابن حنبل/ - 6
 (.70كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 7
َحاَبِة َبْعَد اْلَعَشَرِة َحِديُث َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكٍر  - 8 َرِضَي اُ َعْنُو ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. ُمْسَنُد الصَّ
 (.1/544( )524ح)
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كركاية أحمد فييا سكيد بف سعيد كفيو ضعؼ، لكنو تكبع في الركاية ىذا األثر صحيح اإلسناد، 
ـي ٍبفي  ،كَّارو اٍلفىزىاًرم  شىبىابىةي ٍبفي سى  أخبرنا :قاؿ 1أخرجيا ابف سعدالتي  دَّثىًني ًإٍبرىاًىي : كىحى ٍف أىًبيًو  قىاؿى سىٍعدو عى

دٍّهً   عنو بنحكه. ،عىٍف جى
شعيب كصححو  ،3كقاؿ أحمد شاكر: "إسناده صحيح"، 2"رجالو رجاؿ الصحيح": الييثمي قاؿ

 األرنؤكط في حكمو عمى المسند.
 

َأنَُّو َناَم ِفي اْلَمْسِجِد َوَتَوسََّد ِرَداَءهُ،  :َصْفَواَن، َعْن َأِبيوِ  عشر: َعْن َعْبِد المَِّو ْبنِ  ثانيالحديث ال
 َصمَّى اُ َفُأِخَذ ِمْن َتْحِت رَْأِسِو، َفَجاَء ِبَساِرِقِو ِإَلى النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم، " َفَأَمَر ِبِو النَِّبيُّ 

َقاَل َصْفَواُن: َيا َرُسوَل المَِّو َلْم ُأِرْد َىَذا، ِرَداِئي َعَمْيِو َصَدَقٌة، َفَقاَل َرُسوُل َعَمْيِو َوَسمََّم َأْن ُيْقَطَع، فَ 
 .4«َفَيالَّ َقْبَل َأْن تَْأِتَيِني ِبوِ »المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم: 

دَّثىنى قاؿ:  5ابف ماجو وأخرج دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى حى اًلًؾ ٍبًف أىنىسو سكار بفا شىبىابىةي حى ، عىًف ، عىٍف مى
ًف الز ٍىًرمٍّ  ٍفكىافى  ، عىفٍ ()محمد بف شيابعى ٍبًد المًَّو ٍبًف صى  مثمو. ،أمية( بف )صفكاف، عىٍف أىًبيوً عى

 عف صفكاف بف أمية، بنحكه. 7، كالنسائي6كأخرجو أبك داكد
ـٍ "كقاؿ:  كقد صححو الحاكـ، رجالو كميم ثقات، صحيح حديثىذا ال لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى ىىذىا حى
اهي  رٍّجى في حكمو عمى كتب السنف، كشعيب  األلبانيفي تصحيحو، كصححو  الذىبيككافقو ، 8"ييخى

 .9األرنؤكط في حكمو عمى المسند

                                                           

 (.3/51ابن سعد/ الطبقات الكبرى ) - 1
ىـ(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تحقيق: حسام 807الييثمي، أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان ) - 2

 (.7/227م( ) 1994ىـ،  1414 -القاىرة -حسام الدين القدسي )مكتبة القدسي
ىـ(. مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد شاكر وحمزة الزين )دار 241أحمد أبو عبد ا الشيباني )ابن حنبل،  - 3

 (.1/389م( الطبعة: األولى ) 1995 -ىـ  1416 -القاىرة -)دار الحديث
 (.77كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 4
 (.2/865( )2595حدود باب من سرق من الحرز ح)ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب ال - 5
 (.4/138( )4394أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب الحدود باب من سرق من حرز ح) - 6
 (.8/70( )4884النسائي/ المجتبى من السنن. كتاب قطع السارق باب ما يكون حرزا وما ال يكون ح) - 7
 (.4/422الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 8
ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. ُمْسَنُد َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة اْلُجَمِحي  - 9
 (.24/20( )15306ح)
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َعْشَرًة َعاِصَرَىا،  ِفي اْلَخْمرِ  عشر: َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: " َلَعَن َرُسوُل المَِّو  لثالحديث الثا
 ْشَتِري َلَيا،َوُمْعَتِصَرَىا، َوَشاِرَبَيا، َوَحاِمَمَيا، َواْلَمْحُموَلُة ِإَلْيِو، َوَساِقَيَيا، َوَباِئَعَيا، َوآِكَل َثَمِنَيا، َواْلمُ 

 .1َواْلُمْشَترَاُة َلُو"
، قىاؿ: سى قاؿ:  2الترمذم وأخرج ٍبدي المًَّو ٍبفي ميًنيرو دَّثىنىا عى ، عىٍف مخمد( بف ضحاؾ)ًمٍعتي أىبىا عىاًصـو حى

اًلؾو  ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى :  شىًبيًب ٍبًف ًبٍشرو  مثمو.قىاؿى
 مف طرؽ الضحاؾ بف مخمد بيذا اإلسناد. 3كأخرجو ابف ماجو

رجالو  ولو شاىد صحيح،بف بشر كىك: ضعيؼ الحديث،  ىذا اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو: شبيب
ٍبًد الرٍَّحمىًف  :ؿقا 4أخرجو أحمدكميم ثقات،  دَّثىنىا أىبيك عى ٍيكىةي (يزيد بف ا عبد)حى دَّثىنىا حى ، شريح بف، حى

بَّا دَّثىوي أىنَّوي سىًمعى اٍبفى عى ، حى اًلؾى ٍبفى سىٍعدو الت ًجيًبيَّ ، أىفَّ مى بىاًدم  ٍيرو الزٍّ اًلؾي ٍبفي خى ًني مى : ، سو أىٍخبىرى يىقيكؿي
مَّ  : " ى اي سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى ؿَّ لىعىفى عى مَّدي، ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى : يىا ميحى ، فىقىاؿى أىتىاًني ًجٍبًريؿي

ميٍبتىاعىيىا بىاًئعىيىا، كى اًممىيىا، كىاٍلمىٍحميكلىةى ًإلىٍيًو، كى شىاًربىيىا، كىحى ميٍعتىًصرىىىا، كى ، كىعىاًصرىىىا، كى ٍمرى سىاًقيىيىا،اٍلخى  ، كى
ميٍستىًقيىيىا  ."كى

ىذا حديث غريب مف حديث أنس كقد ركم نحك ىذا عف ابف عباس كابف ": في جامعو قاؿ الترمذم
  ".عف النبي صمى ا عميو كسمـ 5مسعكد كابف عمر
، كصححو ابف "صحيح"، ككافقو الذىبي كقاؿ: 7"صحيح اإلسناد"، كالحاكـ كقاؿ: 6كصححو ابف حباف

 األلباني في حكمو عمى كتب السنف، كشعيبصححو ، ك 1"جيد اإلسناد"اؿ: ، كابف الممقف كق8ابف تيمية
 كشعيب

                                                           

 (.80كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 1
 (.3/581( )1295خال ح)الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب البيوع باب النيي أن يتخذ الخمر  - 2
 (.2/1122( )3381ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب األشربة باب لعنت الخمر عمى عشرة أوجو ح) - 3
 ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. ُمْسَنُد َعْبِد اِ ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَِّمبِ  - 4
 (.5/74( )2897ح)
 طريق ابن مسعود وابن عمر في درجة الحسن، واقتصرت عمى حديث ابن عباس ألنو أصح شاىد فييم. - 5
 (.12/179انظر: ابن حبان/ صحيح ابن حبان ) - 6
 (.2/37الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 7
 -ىـ 1408 -دار الكتب العمميةىـ(. الفتاوى الكبرى البن تيمية ) 728انظر: ابن تيمية، أحمد عبد الحميم الحراني) - 8

 (.3/433م( الطبعة: األولى )1987
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 .2"اْقَطُعوهُ عندما جيء بسارق: "  قال  عشر: رابعالحديث ال
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيبى  :قاال ،4النسائيك  3أبك داكد وأخرج مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا حى ، حى ًلي  ًقيؿو اٍلًيالى ٍيًد ٍبًف عى
دٍّم بىٍيرً عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف ثىاًبًت ٍبًف  ،جى ٍبًد المًَّو ٍبًف الز  مًَّد ٍبًف اٍلميٍنكىًدرً ، عى عى ٍبًد ٍف ميحى اًبًر ٍبًف عى ، عىٍف جى
: ، المَّوً  مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ًجيءى ًبسىاًرؽو ًإلىى النًَّبيٍّ صى ًو، ًإنَّمىا ، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المَّ «اٍقتيميكهي »قىاؿى

 : : «اٍقطىعيكهي »سىرىؽى، فىقىاؿى : فىقيًطعى، ثيَـّ ًجيءى ًبًو الثَّاًنيىةى، فىقىاؿى ، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنَّمىا «اٍقتيميكهي »، قىاؿى
: «اٍقطىعيكهي »سىرىؽى، فىقىاؿى  : فىقيًطعى، ثيَـّ ًجيءى ًبًو الثَّاًلثىةى، فىقىاؿى ، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنَّمىا «اٍقتيميكهي »، قىاؿى
 : : «اٍقطىعيكهي »سىرىؽى، فىقىاؿى : «اٍقتيميكهي »، ثيَـّ أيًتيى ًبًو الرَّاًبعىةى، فىقىاؿى ، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو: ًإنَّمىا سىرىؽى، قىاؿى

اًمسىةى، فىقىاؿى «اٍقطىعيكهي » ٍرنىاهي  ، قىاؿى «اٍقتيميكهي » :، فىأيًتيى ًبًو اٍلخى : فىاٍنطىمىٍقنىا ًبًو فىقىتىٍمنىاهي، ثيَـّ اٍجتىرى اًبره جى
 فىأىٍلقىٍينىاهي  5

ارىةى  مىٍيًو اٍلًحجى ٍينىا عى مى ، كىرى  .ًفي ًبٍئرو
ضعفو النسائي في قد ك ، كىك ضعيؼ الحديث، ميٍصعىًب ٍبًف ثىاًبتً ألف فيو  ؛ضعيف حديثىذا ال

، كضعفو "عف النبي صمى ا عميو كسمـ يحان ال أعمـ في ىذا الباب حديثا صح"سننو كقاؿ: 
 .10، كالييثمي9كابف الممقف ،8كالبييقي ،7الخطابي، ك 6الدارقطني

 
 

                                                                                                                                                                          

 (.2/319ابن الممقن/ البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ) - 1
 (.80كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 2
 (.4/142( )4410في السارق يسرق مرارا ح) أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب الحدود باب - 3
 (.8/90( )4978النسائي/ المجتبى من السنن. كتاب قطع السارق باب قطع اليدين والرجمين من السارق ح) - 4
ىـ(. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. تحقيق 1014اجتررناه: قمنا بجره. انظر: القاري، عمي بن سمطان محمد) - 5

 (.7/172م( )2001 -ىـ 1422 -بيروت -دار الكتب العمميةجمال عيتاني )
ىـ(. سنن الدارقطني. تحقيق: شعيب االرنؤوط 385الدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي ) - 6

 (.4/97م( الطبعة: األولى ) 2004 -ىـ  1424 -بيروت -وآخرون. ) مؤسسة الرسالة
ىـ(. معالم السنن. ) المطبعة 388ن محمد بن إبراىيم بن الخطاب البستي )انظر: الخطابي، أبو سميمان حمد ب - 7

 (.3/313م( الطبعة: األولى ) 1932 -ىـ 1351 -حمب –العممية
ىـ(. السنن الصغير لمبييقي. تحقيق: عبد 458انظر: البييقي، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الخراساني ) - 8

 (.3/315م( الطبعة: األولى )1989 -ىـ 1410 -باكستان -ت اإلسالميةالمعطي أمين قمعجي ) جامعة الدراسا
 (.8/672انظر: ابن الممقن/ البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ) - 9

: ىـ(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تحقيق807الييثمي، أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان ) - 10
 (.6/277م( ) 1994ىـ،  1414 -القاىرة -حسام الدين القدسي )مكتبة القدسي
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 .1(ال يقاد الوالد بالولد)  عشر: قال خامسالحديث ال

، عىٍف الٍ  قاؿ: 2الترمذم وأخرج اًلدو اأٍلىٍحمىري دَّثىنىا أىبيك خى ، حى دَّثىنىا أىبيك سىًعيدو اأٍلىشىج  اًج ٍبًف أىٍرطىاةى، عىٍف حى جَّ حى
، عىٍف أىًبيًو  ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو دًٍّه )شعيب بف محمد(عىٍف عى ، عىٍف عيمىرى ٍبًف )عبد ا بف عمرك(، عىٍف جى

طَّاًب،  : اٍلخى مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى اً صى  مثمو.قىاؿى
 لد األحمر بيذا اإلسناد.مف طريؽ أبك خا 3كأخرجو ابف ماجو

 ألكثر من سبب:ىذا الحديث ضعيف 
اًج ٍبًف أىٍرطىاةى األكؿ: فيو  جَّ  .كثير الخطأ كالتدليسكىك  اٍلحى

ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ميٍرسىالن  " الترمذم في جامعو: قاؿالثاني: ركم مرسالن،  ًديثي عىٍف عى ًكمى ىىذىا الحى "، ري
 .4"مرسؿ": عنو الدارقطني كقاؿ
، "الترمذم في جامعو:  قاؿلث: أنو أعؿَّ باالضطراب، الثا اًلدو األىٍحمىري ًديثى أىبيك خى كىل ىىذىا الحى قىٍد رى كى

مَّى ا ، عىًف النًَّبيٍّ صى دًٍّه، عىٍف عيمىرى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو اًج ٍبًف أىٍرطىاةى، عىٍف عى جَّ لمَّوي عىًف الحى
مَّـى كى  سى مىٍيًو كى ًديثه ًفيًو اٍضًطرىابه عى ، كىىىذىا حى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ميٍرسىالن ًديثي عىٍف عى ًكمى ىىذىا الحى كقاؿ ، 5"قىٍد ري

مىٍيًو ىذا الحديث : "البغكم مَّى اي عى دًٍّه، عىًف النًَّبيٍّ صى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ًكمى عىٍف عى ري
مَّـى  سى يي ، كى كىاهي بىٍعضي ييـٍ  ـٍ عىٍف عىٍمًرك ٍبفً كىرى بىٍعضي طَّاًب، كى دًٍّه، عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى شيعىٍيبو

ًفي ًإٍسنىاًدًه اٍضًطرىابه  ، كى اًلؾو  .6"عىٍف سيرىاقىةى ٍبًف مى
 
 
 
 

                                                           

 (.87كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 1
 (.4/18( )1400الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنو يقاد منو ام ال ح) - 2
 (.2/888( )2662ن ماجو. كتاب الديات َباُب اَل ُيْقَتُل َواِلٌد ِبَوَلِدِه ح)ابن ماجو/ سنن اب - 3
 (.2/109الدارقطني/ العمل الواردة في األحاديث النبوية ) - 4
 (.4/18الترمذي/ سنن الترمذي ) - 5
 (.10/180البغوي/ شرح السنة ) - 6
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، 4الممقف ، كضعفو ابف3"منقطع: "، كقاؿ عنو ابف كثير2، كالزيمعي1كضعفو ابف قيـ الجكزية
 .5كانيكالشك 

 
 .6(: ) ال قود إال بالسيف عشر: قال رسول ا سادسالحديث ال

دَّثىنىا ميبىارىؾي ٍبفي  قاؿ: 7ابف ماجو وأخرج ، حى اًلؾو اٍلعىٍنبىًرم  ر  ٍبفي مى دَّثىنىا اٍلحي ، حى ـي ٍبفي اٍلميٍستىًمرٍّ دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي حى
سىًف  ًف اٍلحى الىةى، عى ٍف أىًبي بىكٍ البصرمفىضى مَّـى: رىةى ، عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى  مثمو.قىاؿى
 ألكثر من سبب:ىذا الحديث ضعيف 

 .بالسماع في ىذه الركايةصدكؽ يدلس كيسكم، كلـ يصرح كىك  مبارؾ بف فضالة:األكؿ: فيو 
 .كلـ يصرح بالسماع ثقة يرسؿ كثيران كيدلس، : كىكفيو الحسف البصرمالثاني: 

 ضعفوك  ،8"ركاه الحسف البصرم مرسالن : "قاؿ البزارالثالث: أنو ركم عف الحسف البصرم مرسالن: 
ـٍ يىٍثبيٍت ًفيًو ًإٍسنىاده " :، كقاؿ البييقي9"ىذا حديثه مينكىره "كقاؿ:  حاتـ كأب  : ، كقاؿ ابف الممقف10"لى
 
 

                                                           

 (.3/190انظر: ابن قيم الجوزية/ إعالم الموقعين عن رب العالمين ) - 1
ىـ(. نصب الراية ألحاديث اليداية مع 762انظر: الزيمعي، جمال الدين أبو محمد عبد ا بن يوسف بن محمد ) - 2

 -بيروت-حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي. تحقيق: محمد عوامة. ) مؤسسة الريان لمطباعة والنشر 
 (.4/341م( الطبعة: األولى )1997ىـ/1418 -جدة -م( و )دار القبمة لمثقافة اإلسالمية1997ىـ/1418

(. مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ىـ 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ) - 3
م( 1991 -ىـ 1411 -المنصورة –: عبد المعطي قمعجي. ) دار الوفاء رضي ا عنو وأقوالو عمى أبواب العمم. تحقيق

 (.2/439الطبعة: األولى )
 (.8/369انظر: ابن الممقن/ البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ) - 4
دين الصبابطي. ) دار ىـ(. نيل األوطار. تحقيق: عصام ال1250انظر: الشوكاني، محمد بن عمي بن محمد ) - 5

 (.7/20م( الطبعة: األولى )1993 -ىـ 1413 -مصر -الحديث
 (.87كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 6
 (.2/889( )2668ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب الديات باب ال قود إال بالسيف. ح) - 7
 (.9/115لبحر الزخار)البزار/ مسند البزار المنشور باسم ا - 8
 (.4/229ابن أبي حاتم/ العمل البن أبي حاتم ) - 9

 (.3/221البييقي/ السنن الصغير لمبييقي ) - 10

http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
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 األلباني، ك 3ضعفو ابف حجرك  ،2"إسناده ضعيؼ: "كقاؿ ابف رجب ،1"كىالنَّاس يرسمكنو عىف اٍلحسف"
 في حكمو عمى سنف ابف ماجو. األلبانيك 
 

 .4في تيمة( ساً ا: )حبس نالنبي  أن عشر: بعالحديث السا
دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى  قاؿ: 5النسائي وأخرج : حى ، قىاؿى ـو مًَّد ٍبًف سىالَّ ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى نىا عى )حماد بف أىٍخبىرى

ًني أسامة( : أىٍخبىرى ٍف أىًبيًو بف راشد ٍبفي اٍلميبىارىًؾ، عىٍف مىٍعمىرو عبد ا ، قىاؿى ، عى ًكيـو ٍف بىٍيًز ٍبًف حى )حكيـ ، عى
دٍّهً (بف معاكية مَّ  :)معاكية بف حيدة(، عىٍف جى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  مثمو.: ـى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

 ناد.مف طريؽ معمر بف راشد بيذا اإلس 7كالترمذم 6كأخرجو أبك داكد
كقد حسنو الترمذم في  كىك صدكؽ، كباقي رجالو ثقات، حكيـ بف معاكية ىذا الحديث في إسناده
ًحيحي ا" :جامعو، كقاؿ الحاكـ ًديثه صى اهي ىىذىا حى رٍّجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى ، "صحيح" ككافقو الذىبي كقاؿ: ،8"إٍلً
ي حكمو عمى كتب السنف، األلباني ف ، كحسنو"9ثىبىتى عف النبي "كقاؿ:  كصححو ابف القيـ

 والراجح فيو أنو حسن.
 

: " اَل َتُزوُل َقَدَما اْبِن آَدَم َيْوَم عشر: عن معاذ بن جبل قال: َقاَل رسول ا  ثامنالحديث ال
َم َأْباَلُه، َوَماِلِو اْلِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد َربِّْو َحتَّى ُيْسَأَل َعْن َخْمٍس: َعْن ُعُمرِِه ِفيَم َأْفَناُه، َوَعْن َشَباِبِو ِفي

 .10ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُو، َوِفيَم َأْنَفَقُو، َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِمَم"

                                                           

ىـ(. بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام. 628ابن القطان، أبو الحسن عمي بن محمد بن عبد الممك الكتامي) - 1
 (.5/184م( الطبعة: األولى )1997-ىـ1418 -اضالري –تحقيق: د. الحسين آيت سعيد ) دار طيبة

 (.1/438ابن رجب الحنبمي / جامع العموم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم ) - 2
 (.12/200انظر: ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ) - 3
 (.92كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 4
رِب َوالحْبس ح)الن - 5  (.8/66( )4875سائي/ المجتبى من السنن. كتاب قطع السارق باب امِتَحان السَّارق بالضَّ
 (.3/314( )3630أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب األقضية َباٌب ِفي اْلَحْبِس ِفي الدَّْيِن َوَغْيرِِه ح) - 6
 (.4/28( )1417بس في التيمة ح)الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب الديات باب ما جاء في الح - 7
 (.4/114الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 8
 (.5/5ابن قيم الجوزية/ زاد المعاد في ىدي خير العباد) - 9

 (. 98كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 10



 

58 
 

يث عف الترمذم ىذا الحد كلـ يرك ،ىذه الركاية كردت في سنف الترمذم عف عبد ا بف مسعكد
دَّ : 1الترمذم قاؿ ،التربية اإلسالمية كتابمعاذ بف جبؿ، كما كرد في  ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى ثىنى حى مى دَّثىنىا ا حي ، حى

ٍيفي ٍبفي ني  فو حيصى دَّثىنىا حي مىٍيرو أىبيك ًمٍحصى ًبي  ، حى دَّثى سىٍيفي ٍبفي قىٍيسو الرَّحى ًف اٍبًف ، حى ، عى بىاحو نىا عىطىاءي ٍبفي أىًبي رى
مَّـى قى ، ، عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو عيمىرى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيٍّ صى : عى  مثمو.اؿى
ىىذىا "حسيف بف قيس كىك: متركؾ الحديث، قاؿ الترمذم في جامعو:  ألف فيو ضعيؼ، اإلسناد اىذ

مَّـى ًإالَّ ًمٍف حى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، عىًف النًَّبيٍّ صى ًديًث اٍبًف مىٍسعيكدو ، الى نىٍعًرفيوي ًمٍف حى ًديثه غىًريبه ًديًث حى
، كى  سىٍيًف ٍبًف قىٍيسو ًديًث ًمٍف ًقبىًؿ ًحٍفًظوً الحي عَّؼي ًفي الحى  ."حيسىٍيفي ٍبفي قىٍيسو ييضى

دي  قاؿ: 2الترمذم أخرجو حسن وليذا الحديث شاىد نىا اأٍلىٍسكى ًف، أىٍخبىرى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبدي المًَّو ٍبفي عى دَّثىنىا عى حى
، عىًف اأٍلىٍعمىًش،  دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو ، حى اًمرو ٍيجو عىٍف سىًعيًد ٍبًف عى ٍبفي عى ٍف أىًبي بىٍرزىةى ٍبًد المًَّو ٍبًف جيرى عى

ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىًة حى  كؿي قىدىمىا عى مَّـى: الى تىزي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي اً صى ، قىاؿى تَّى ييٍسأىؿى عىٍف األىٍسمىًميٍّ
ا أىٍفنىاهي، كىعىٍف ًعٍمًمًو فً  ـى أىٍنفىقىوي، كى عيميًرًه ًفيمى ًفي اًلًو ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى ، كىعىٍف مى ـى فىعىؿى ـى أىٍبالىهي.ي  عىٍف ًجٍسًمًو ًفي

ًحيحه "الترمذم في جامعو كقاؿ:  صححو شاىدىذا الك  سىفه صى ًديثه حى كصحح إسناده  ،"ىىذىا حى
ًحيح لشكاىده"كقاؿ األلباني: ، 3المنذرم  .4"صى

 
اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: "ِإنَّ المََّو َتَجاَوَز  َعنِ : عشر تاسعالحديث ال

 .5َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنّْْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِىوا عميو"
، كلـ يخرج قد أيشير إلى أف ىذا الحديث مف لفظ البخارم كليس كذلؾ، بؿ ىك مف لفظ ابف حباف

اًفظي  قاؿ: 6ابف حبافبيذا المفظ و أخرجكقد  البخارم ىذا الحديث، ٍبًد المًَّو اٍلحى ًصيؼي ٍبفي عى نىا كى أىٍخبىرى

                                                           

رِب َوالحْبس ح)الترمذي/ سنن الترمذي. كتاب قطع السارق باب امِتَحان السَّا - 1  (.4/190( )2416رق بالضَّ
 (.2417المرجع السابق نفس الجزء والصفحة ح) - 2
 (.4/214انظر: المنذري/ الترغيب والترىيب من الحديث الشريف ) - 3
ىـ(. مشكاة المصابيح. تحقيق: محمد 741التبريزي، أبو عبد ا ولي الدين محمد بن عبد ا الخطيب العمري ) - 4

 (.3/1435( الطبعة: الثالثة )1985 -بيروت -الدين األلباني ) المكتب اإلسالميناصر 
 (.99كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 5
( 7219عن مناقب الصحابة باب فضل األمة ح) -صمى ا عميو وسمم–ابن حبان/ صحيح ابن حبان. كتاب إخباره  - 6
 (.16/202( )7219ح)
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، عىًف األىٍكزىاًعيٍّ  دَّثىنىا ًبٍشري ٍبفي بىٍكرو ، حى مىٍيمىافى اٍلميرىاًدم  ًبيعي ٍبفي سي دَّثىنىا الرَّ  بف الرحمف )عبد ًبأىٍنطىاًكيَّةى، حى
بَّاسو  ، عىفٍ عمرك( ًف اٍبًف عى ، عى ٍيرو ، عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف عيمى بىاحو مَّى المَّوي عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى  مثمو.عى
ىىًذًه : "حاتـ ك، كقاؿ فيو أب1أنكره جدان ف اإلماـ أحمد سئؿ عنو قدك  ضعيف منكر،ىذا الحديث 

ـٍ أحاديثي مينكىرةه، كأني ؿو لى ـٍ يىٍسمىًع األكزاعي  ىذا الحديثى مف عىطىاء؛ إنَّو سىًمعىو ًمٍف رىجي ا مكضكعة، لى
، كىال يىثبيتي  ، كىال يصح  ىىذىا الحديثي ، أىٍك ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ميٍسًمـو اًمرو ـي أنو عبد ا ٍبفي عى ييسىمٍّو، أىتىكىىَّ

ركاتو كميـ محتج بيـ في  ،في ظاىر األمركىذا إسناد صحيح ، كقاؿ ابف رجب: "2"ًإٍسنىاديهي 
 .3"كلكف لو عمة ...الصحيحيف

 
ُرِفَع َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: " َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَّوُ العشرون: عن عائشة رضي ا عنيا، الحديث 

ِبيّْ  ، َوَعِن الَمْعُتوِه َحتَّى َيْعِقَل" الَقَمُم َعْن َثاَلَثٍة: َعِن النَّاِئِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن الصَّ  .4َحتَّى َيِشبَّ
مَّدي ٍبفي يى  قاؿ: 5الترمذم وأخرج دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا ًبٍشري ٍبفي عيمى ٍحيىى اٍلقيطىًعي  اٍلبىٍصًرم  حى دَّثىنىا ىىمَّاـه رى ، حى ، حى

ٍف قىتىادىةى يحيى بفا سىًف اٍلبىٍصًرمٍّ بف دعامة، عى ًميٍّ ، عىٍف ، عىٍف اٍلحى مَّى المَّ ، عى مىٍيًو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى وي عى
 : مَّـى قىاؿى سى  مثمو.كى

 عف عمي بف أبي طالب. 6كأخرجو أبك داكد
ىذه الركاية فييا قتادة كىك: مشيكر بالتدليس كلـ يصرح ك  موقوف، أنو ىذا الحديثاألصح في 

ح في ىذه الركاية بالسماع، كىذا كلـ يصر بالسماع، كفييا الحسف البصرم كىك: يرسؿ كثيرا كيدلس 
حسف غريب مف ىذا الكجو كال نعرؼ لمحسف سماعا عف "الترمذم في جامعو:  الحديث قاؿ عنو

                                                           

ىـ(. العمل ومعرفة الرجال. تحقيق: وصي ا بن محمد عباس 241ظر: ابن حنبل، أحمد أبو عبد ا الشيباني )ان - 1
 (.1/561م( الطبعة: الثانية ) 201 -ىـ  1422 -الرياض -)دار الخاني

 (.117-4/116ابن أبي حاتم/ العمل البن أبي حاتم )  - 2
 (.1/372في شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم )ابن رجب الحنبمي / جامع العموم والحكم  - 3
 (.99كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 4
(. والترمذي أخرجو 4/32( )1423الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب الحدود َباُب َما َجاَء ِفيَمْن اَل َيِجُب َعَمْيِو الَحدُّ. ح) - 5

 خرجو عن عائشة رضي ا عنيا.أخرجو عن عمي بن أبي طالب ولم ي
، 4402، 4401، 4398أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب الحدود َباٌب ِفي اْلَمْجُنوِن َيْسِرُق َأْو ُيِصيُب َحدِّا ح) - 6

4403( )4/139( )4/140( )4/141.) 
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ـٍ يىٍرفىٍعوي : "، كقاؿ النسائي"عمي لى ًميٍّ مىٍكقيكفنا كى ، عىٍف عى ٍف اٍبًف عىبَّاسو ، عى ، عىٍف أىًبي ظىٍبيىافى كىاهي األىٍعمىشي رى
مىى ىى  ًديًث ًعٍندى أىٍىًؿ الًعٍمـً كىالعىمىؿي عى كالمكقكؼ أصح ىذا  ما فيو شيء صحيحكقاؿ أيضان:  ...ذىا الحى
 .2"كالمكقكؼ أشبو بالصكاب: "، كقاؿ الدارقطني1"أكلى بالصكاب

 
َأَما َوالمَِّو َلْواَل َأنَّ الرُُّسَل اَل »مسيممة الكذاب:  يْ لرسولً  قال النبي العشرون: الواحد و الحديث 

 .3«َلَضَرْبُت َأْعَناَقُكَما ُتْقَتلُ 
 قاؿ: 4داكد أبي ىك مف لفظ قد أيشير إلى أف ىذا الحديث مف لفظ الترمذم كىك ليس كذلؾ، بؿ

اؽ، قىا مًَّد ٍبًف ًإٍسحى مىمىةي يىٍعًني اٍبفى اٍلفىٍضًؿ، عىٍف ميحى دَّثىنىا سى ، حى ك الرَّاًزم  مَّدي ٍبفي عىٍمرو دَّثىنىا ميحى : كىافى حى ؿى
مَّـى ًممىةي كىتىبى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو ميسىيٍ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اؽ، عىٍف شى قىاؿى  صى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى دَّثىًني ميحى قىٍد حى ٍيخو ًمٍف : كى

عى ييقىاؿي لىوي  مىمىةى ٍبًف نيعىٍيـً اًرؽو : سىٍعدي ٍبفي طى أىٍشجى ًعيٍّ  ، عىٍف سى ٍف أىًبيوً )صحابي(ٍبًف مىٍسعيكدو اأٍلىٍشجى نيعىٍيـو  ، عى
ا ًحيفى قىرىأى ًكتىابى ميسىٍيًممىةى:  :قىاؿى  مَّـى يىقيكؿي لىييمى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًف أىٍنتيمىا؟»سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى « مىا تىقيكالى

 : . قىاؿى ا قىاؿى : نىقيكؿي كىمى  مثمو.قىاالى
ح بالسماع في ىذه فيو: محمد بف إسحاؽ كىك: مدلس كلـ يصر  ىذا الحديث حسن اإلسناد،

فيو سممة بف الفضؿ كىك: في مسنده، ك  5الركاية، لكنو صرح بالسماع في الركاية التي أخرجيا أحمد
مف طريؽ  8كالبييقي 7كالحاكـ 6الطحاكم ، كسممة ىذا قد تكبع في ركاية أخرجياضعيؼكىك: 

 كيكنس بف بكير: صدكؽ حسف الحديث.، محمد بف إسحاؽ، بو عف ،يكنس بف بكير

                                                           

 (.6/488النسائي/ السنن الكبرى) - 1
 (.3/192الدارقطني/ العمل الواردة في األحاديث النبوية ) - 2
 (.103كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 3
 (.3/83( )2761أبو داود/ سنن أبو داود. كتاب الجياد َباٌب ِفي الرُُّسِل ح) - 4
ْسُعوٍد ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. مسند المكيين َحِديُث ُنَعْيِم ْبِن مَ  - 5
 (.25/366( )15989ح)
ىـ(. شرح مشكل اآلثار. تحقيق: شعيب 321انظر: الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الممك ) - 6

م( الطبعة: األولى َباُب َبَياِن ُمْشِكِل َما ُرِوَي َعْن َرُسوِل اِ َصمَّى المَُّو  1494ىـ،  1415 -األرنؤوط )مؤسسة الرسالة
 (. 7/301( )2863ْيِو َوَسمََّم ِفي ُرُسِل اْلُكفَّاِر أَنَُّيْم اَل ُيْقَتُموَن ح)َعمَ 
 (.3/54( )4377انظر: الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين. ِكتَاُب اْلَمَغاِزي َوالسََّراَيا ح) - 7
 (.9/356( )18776انظر: البييقي/ السنن الكبرى ح) - 8
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مَّدنا" :ترمذمقاؿ ال سىننا)ىك ابف اسماعيؿ سىأىٍلتي ميحى ًديثنا حى ًديًث فىرىآهي حى ، 1"البخارم( عىٍف ىىذىا اٍلحى
اهي " كقاؿ: كصححو الحاكـ رٍّجى ـٍ ييخى لى ، كى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ًحيحه عى ًديثه صى  كقاؿ: الذىبيككافقو  ،2"ىىذىا حى

حكمو عمى سنف أبي داكد، كقاؿ شعيب  في األلباني، ك 3، كصححو ابف القيـ"عمى شرط مسمـ"
 ."حديث صحيح بطرقو كشاىده" األرنؤكط في حكمو عمى المسند:

 
.4: "المستشار مؤتمن"ن: قال الرسولووالعشر  ثانيالحديث ال

دَّثىنىا شىيٍ  5الترمذم وأخرج : حى سىفي ٍبفي ميكسىى قىاؿى دَّثىنىا الحى : حى ًنيعو قىاؿى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي مى ٍبًد حى ، عىٍف عى بىافي
مَّ  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبي ىيرى مىمىةى ٍبًف عى ٍف أىًبي سى ، عى ًمًؾ ٍبًف عيمىٍيرو ى المَّوي المى

مَّـى:  سى مىٍيًو كى  مثمو.عى
 مف طريؽ شيباف بف عبد الرحمف بيذا اإلسناد. 7كابف ماجو 6كأخرجو أبك داكد

ًمًؾ ٍبًف عيمىٍيرو ألف مداره عمى  اإلسناد؛ لحديث حسنىذا ا ٍبًد اٍلمى ، كباقي رجالو ثقات، صدكؽ :كىك عى
سىفه " :قاؿ الترمذم في جامعو ًديثه حى بعد أف أىعؿَّ الطرؽ األخرل -، كقاؿ الدارقطني"ىىذىا حى

مىمىةى،": -لمحديث ٍف أىًبي سى ، عى ٍيرو ًمًؾ ٍبًف عيمى ٍبًد اٍلمى ٍيرىةى  كالصكاب عىٍف عى : كقاؿ الحاكـ ،8"عىٍف أىًبي ىيرى
اهي " رٍّجى ـٍ ييخى لى ٍيًف كى مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ٍسنىاًد عى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى عمى شرط "، ككافقو الذىبي كقاؿ: 9"ىىذىا حى

                                                           

 (.1/381الترمذي/ عمل الترمذي الكبير) - 1
 (.2/155الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 2
ىـ(. زاد المعاد في ىدي خير العباد 751انظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ) - 3

م( الطبعة: السابعة والعشرون 1994ىـ /1415 -مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت -بيروت  -العباد )مؤسسة الرسالة
(5/80.) 
 (.43كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 4
 (.5/125( )2822الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب األدب َباُب َأنَّ اْلُمْسَتَشاَر ُمْؤَتَمٌن  ح) - 5
 (.4/333( )5128أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب األدب َباٌب ِفي اْلَمُشوَرِة ح) - 6
 (.2/1233( )3745/ سنن ابن ماجو. كتاب األدب َباُب اْلُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمٌن ح)ابن ماجو - 7
 (.13/410الدارقطني/ العمل الواردة في األحاديث النبوية ) - 8
 (.4/145الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 9
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الو ًثقىات: "، كقاؿ البكصيرم"البخارم كمسمـ ًحيح ًرجى ، كصححو األلباني في حكمو 1"ىىذىا ًإٍسنىاد صى
 .2"صحيح لغيره: "شعيب األرنؤكطالسنف، كقاؿ  عمى كتب

 
ْنِبَياُء عندما سئل:  ن: وقد وضح الرسول ووالعشر  لثالحديث الثا َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َباَلًء؟ َقاَل: اأَل

ْن َكاَن ِفي ُثمَّ اأَلْمَثُل َفاأَلْمَثُل، َفُيْبَتَمى الرَُّجُل َعَمى َحَسِب ِديِنِو، َفِإْن َكاَن ِديُنُو ُصْمًبا اشْ  َتدَّ َباَلُؤُه، َواِ 
.3ِديِنِو ِرقٌَّة اْبُتِمَي َعَمى َحَسِب ِديِنوِ 

دَّثىنىا  4الترمذم وأخرج ، عىٍف عىاًصـً اٍبًف بىٍيدىلىةى، عىٍف  سعيد بفقيتىٍيبىةي قاؿ: حى ٍيدو مَّادي ٍبفي زى دَّثىنىا حى : حى قىاؿى
، عىٍف أىًبيوً  : يىا رىسيكؿى اً، أىم  النَّاًس أىشىد  بىالىءن؟ ، (قاصك  أبي بف سعد)ميٍصعىًب ٍبًف سىٍعدو : قيٍمتي قىاؿى

: مثمو.  قىاؿى
 مف طريؽ حماد بف زيد بيذا اإلسناد. 5كأخرجو ابف ماجو

سناد الترمذم حسف مف أجؿ: صحيح؛ىذا الحديث   ذا الحديثكليصدكؽ،  :كىك عىاًصـً ٍبًف بىٍيدىلىةى  كا 
اؽي قاؿ: صحيح  بسند 6متابعة أخرجيا ابف حباف دَّثىنىا ًإٍسحى : حى ًميٍّ ٍبًف اٍلميثىنَّى، قىاؿى نىا أىٍحمىدي ٍبفي عى أىٍخبىرى

ًء ٍبًف اٍلميسىيًَّب، عىفٍ  ًف اٍلعىالى ًميًد، عى ٍبًد اٍلحى ًريري ٍبفي عى دَّثىنىا جى : حى ، قىاؿى اًعيؿى الطَّالىقىاًني   ٍبفي ًإٍسمى
 نحكه.، ب، عىٍف سىٍعدو )المسيب بف رافع(أىًبيوً 

) : أىشىد  النَّاًس بىالىءن األىٍنًبيىاءي، ثيَـّ األىٍمثىؿي فىاألىٍمثىؿي ، 7كقد بكب البخارم في صحيحو باب بعنكاف: )بىابه
ًحيحه "كقد صحح ىذا الحديث الترمذم في جامعو كقاؿ:  سىفه صى ًديثه حى ، كذكره ابف حباف في "ىىذىا حى

ًدي"كقاؿ:  صحيحو، كصححو الحاكـ ٍيفً كىىىذىا حى مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ، كصححو األلباني في 8"ثه صى

                                                           

(. مصباح الزجاجة في زوائد ىـ840البوصيري، أبو العباس شياب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الشافعي ) - 1
 (.4/120ىـ( الطبعة: الثانية ) 1403 -بيروت –ابن ماجو. تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي )دار العربية

 (.37/43ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 2
 (.47) كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني - 3
ْبِر َعَمى الَباَلِء. ح) - 4  (.4/179( )2398الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب الزىد َباُب َما َجاَء ِفي الصَّ
ْبِر َعَمى اْلَباَلِء. ح) - 5  (.2/1334( )4023ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب الفتن َباُب الصَّ
ًرا ِذْكُر اْلَبَياِن ِبَأنَّ اْلُمْسِمَم ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان. ِكتَاُب الْ  - 6 َجَناِئِز َوَما َيَتَعمَُّق ِبَيا ُمَقدًَّما َأْو ُمَؤخَّ

 (.7/183( )2920ُكمََّما َثُخَن ِديُنُو َكُثَر َباَلُؤُه، َوَمْن َرقَّ ِديُنُو ُخفَّْف َذِلَك َعْنُو. ح)
 (.7/115ل ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو )البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو - 7
 (.1/99الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 8
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إسناده صحيح عمى "شعيب األرنؤكط:  قاؿ، ك "حسف صحيح"في حكمو عمى سنف ابف ماجو كقاؿ: 
 .1"شرط مسمـ

 
 

معاذ بن جبل وكان شابا، عندما سألو عن  الحديث الخامس والعشرون: أوصى رسول ا 
نَُّو َلَيِسيٌر َعَمى َمْن »: النار فقالعمل يدخمو الجنة، ويباعده عن  َلَقْد َسأَْلَتِني َعْن َعِظيٍم، َواِ 

اَلَة، َوُتْؤِتي الزََّكاَة، َوَتُصو  ُم َرَمَضاَن، َيسََّرُه المَُّو َعَمْيِو، َتْعُبُد المََّو َواَل ُتْشِرْك ِبِو َشْيًئا، َوُتِقيُم الصَّ
.2«َوَتُحجُّ الَبْيتَ 

، عىٍف قاال:  4بف ماجواك  3الترمذم وأخرج ٍنعىاًني  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميعىاذو الصَّ دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي عيمىرى حى
ٍف أىًبي كىاًئؿو بف راشد مىٍعمىرو  كًد، عى اًصـً ٍبًف أىًبي النَّجي ،(سممة بف شقيؽ)، عىٍف عى بىؿو  ، عىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى

مَّ  : كيٍنتي مىعى النًَّبيٍّ صى : قىاؿى ، فىقيٍمتي نىٍحفي نىًسيري ا قىًريبنا ًمٍنوي  كى ، فىأىٍصبىٍحتي يىٍكمن مَّـى ًفي سىفىرو سى مىٍيًو كى ى المَّوي عى
ييبى  نَّةى كى : مثمو.فاًعديًني عىًف النَّاًر، يىا رىسيكؿى المًَّو أىٍخًبٍرًني ًبعىمىؿو ييٍدًخميًني الجى  قىاؿى

اًصـً ٍبًف أىًبيمف أجؿ  حسن،ىذا اإلسناد  كدً  عى "ىذا  :في سننو الترمذم، قاؿ كىك: صدكؽ النَّجي
 في حكمو عمى كتب السنف. األلباني"، كصححو حسف صحيحالحديث 

ٍنوي: أىفَّ أىٍعرىاًبيًّا عىٍف أىًبي ىيرى  ،6ومسمم 5أخرجو البخاري صحيح شاىدكليذا الحديث  ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى
:  أىٍعرىاًبيًّا أىتىى نَّةى، قىاؿى ٍمتي الجى ًمٍمتيوي دىخى مىى عىمىؿو ًإذىا عى : ديلًَّني عى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى تىٍعبيدي »النًَّبيَّ صى

ٍكتيكبىةى، ـي الصَّالىةى المى تيًقي افى  المَّوى الى تيٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا، كى كـي رىمىضى تىصي ةى، كى كضى تيؤىدٍّم الزَّكىاةى المىٍفري : « كى قىاؿى

                                                           

 (.3/159ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 1
 (.50كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 2
اَلِة ح)الترمذي/ سنن الترمذ - 3  (.5/11( )2616ي. أبواب اإليمان َباُب َما َجاَء ِفي ُحْرَمِة الصَّ
 (.2/1314ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب الفتن َباُب َكفّْ المَّْساِن ِفي اْلِفْتَنِة ) - 4
اب الزكاة باب البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كت - 5

 ( والمفظ لو.2/105( )1397باب وجوب الزكاة ح)
يَماِن الَِّذي ُيْدَخُل ِبِو اْلَجنََّة، َوَأنَّ َمْن َتَمسََّك ِبَما ُأِمرَ  - 6 ِبِو َدَخَل اْلَجنََّة  مسمم/ صحيح مسمم. كتاب اإليمان َباُب َبَياِن اإلِْ
 (.1/44( )15ح)

http://www.dorar.net/mhd/279
http://www.dorar.net/mhd/1420
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 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى لَّى، قىاؿى النًَّبي  صى مىى ىىذىا، فىمىمَّا كى مىٍف سىرَّهي أىٍف يىٍنظيرى »كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه الى أىًزيدي عى
نًَّة، فىٍميىنٍ ًإلىى  ؿو ًمٍف أىٍىًؿ الجى  .«ظيٍر ًإلىى ىىذىارىجي
 

َيا َعِميُّ اَل ُتْتِبِع النَّْظَرَة النَّْظَرَة "لعمي بن أبي طالب:  قال رسول ا  ن:ووالعشر  سابعالحديث ال
 .1"َفِإنَّ َلَك اأُلوَلى َوَلْيَسْت َلَك اآلِخَرةُ 

نىا شىًريؾه  قاؿ: 2الترمذم وأخرج ، أىٍخبىرى ٍجرو ًمي  ٍبفي حي دَّثىنىا عى ًبيعىةى ا بدع بف حى  بف عمر)، عىٍف أىًبي رى
ٍف أىًبيوً  عبد ا ، عىفً (ربيعة ٍيدىةى، عى : ،(الحصيب بف بريدة) اٍبًف بيرى فىعىوي قىاؿى  مثمو. رى

 مف طريؽ شريؾ بف عبد ا بيذا اإلسناد. 3كأخرجو أبك داكد
سناد الترمذم فيو شريؾىذا الحديث حسن لغيره،  ما كفيي ،ر بف ربيعةالقاضي كعم ا عبد بف كا 

كيانيضىعؼ، كشريؾ قد تكبع في ركاية أخرجيا  ًميٍّ  قاؿ: أنبأنا 4الر  ك ٍبفي عى ا أىبيك بأننأ ،عىٍمري
ٍيدىةى، عىٍف يكنس بف ًإٍسرىاًئيؿي  أنبأنا، (الزبير بف ا عبد بف محمد)أىٍحمىدى  ًبيعىةى، عىًف اٍبًف بيرى ٍف أىًبي رى ، عى
 ، مثمو.  أىًبيوً 

 ربيعة لو متابعتاف:كعمر بف 
اؽى، عىٍف عىبًد قاؿ:  5أخرجيا أحمد األولى: ، عىٍف أىبي ًإٍسحى دَّثىنىا شىًريؾه ًمًؾ، حى دَّثىنىا أىٍحمىدي بفي عىبًد اٍلمى حى

ٍف أىبيًو أىٌف رىسيكؿى المَّوً  ٍيدىةى، عى :   المًَّو بًف برى  مثمو.قىاؿى ًلعىًميٍّ
دَّثىنىاقاؿ:  6أخرجيا أحمد الثانية: اؽى، عىٍف  حى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا ميحى مىمىةى، حى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى ، حى فَّافي عى

ًميٍّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي  مىمىةى ٍبًف أىًبي الط فىٍيًؿ، عىٍف عى ، عىٍف سى ـى التٍَّيًميٍّ مًَّد ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍنوي، أىفَّ ميحى  عى
 كه.نح قىاؿى لىوي: النًَّبيَّ 

                                                           

 (. 52ول الثانوي. الفصل الثاني )كتاب التربية اإلسالمية، الصف األ  - 1
 (.5/101( )2777الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب األدب َباُب َما َجاَء ِفي َنْظَرِة اْلُفَجاَءِة ح) - 2
 (.2/246( )2149أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب النكاح َباُب َما ُيْؤَمُر ِبِو ِمْن َغضّْ اْلَبَصِر ح) - 3
وياني، أبو بكر م - 4  –ىـ(. مسند الروياني. تحقيق: أيمن عمي أبو يماني. )مؤسسة قرطبة307حمد بن ىارون )الرُّ

 (.1/69( )22( الطبعة: األولى. حديث اْبُن ُبَرْيَدَة َعْن ُبَرْيَدَة ح)1416 -القاىرة
 (.38/129( )23021ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ح) - 5
 (.2/467( )1373ع السابق: ح)المرج - 6
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ًديثه قاؿ الترمذم في جامعو: " ًحيحه "، كصححو الحاكـ كقاؿ: "غىًريبه  حسف ىىذىا حى ًديثه صى ىىذىا حى
اهي  رٍّجى ـٍ ييخى لى ، كى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو في حكمو  األلباني"، كحسنو عمى شرط مسمـ، ككافقو الذىبي كقاؿ: "1"عى

 ".حسف لغيره"عمى كتب السنف، كقاؿ شعيب األرنؤكط في حكمو عمى المسند: 
 

َعْن َعِميٍّ )رضي ا عنو( َقاَل: َبَعثَِني َرُسوُل اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو ن: ووالعشر  ثامنالحديث ال
َء؟ ُر اْلَقَضاَوَسمََّم ِإَلى اْلَيَمِن َقاَل: َفُقْمُت َيا َرُسوَل اِ َتْبَعثُِني ِإَلى َقْوٍم َأَسنَّ ِمنّْي، َوَأَنا َحَدٌث اَل أُْبصِ 

، ِإَذا َجَمَس ِإَليْ  َك َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه َعَمى َصْدِري َوَقاَل: " المُيمَّ َثبّْْت ِلَساَنُو، َواْىِد َقْمَبُو، َيا َعِميُّ
ِل، َفِإنََّك ِإَذا َفَعْمتَ  َذِلَك َتَبيََّن  اْلَخْصَماِن َفال َتْقِض َبْيَنُيَما َحتَّى َتْسَمَع ِمَن اآْلَخِر َكَما َسِمْعَت ِمَن اأْلَوَّ

 .2َلَك اْلَقَضاُء" َقاَل: َفَما اْخَتَمَف َعَميَّ َقَضاٌء َبْعُد، َأْو َما َأْشَكَل َعَميَّ َقَضاٌء َبْعدُ 
دَّثىنىا شىًريؾه قاؿ:  3أحمد وأخرج ، حى اًمرو دي ٍبفي عى دَّثىنىا أىٍسكى ، عىٍف حرب بف ، عىٍف ًسمىاؾو ا عبد بف حى
نىشو  ًميٍّ  ، عىفٍ المعتمر بف حى :بف أبي طالب رضي ا عنو،  عى  مثمو. قىاؿى

، عىٍف قاؿ:  4كأخرجو أبك داكد نىشو ، عىٍف حى ، عىٍف ًسمىاؾو نىا شىًريؾه : أىٍخبىرى ، قىاؿى ك ٍبفي عىٍكفو دَّثىنىا عىٍمري حى
ًميٌ  ًميٍّ  مف طريؽ 5كأخرجو ابف ماجو: نحكه. عى ، عىٍف عى  : نحكه.عىٍف أىًبي اٍلبىٍختىًرمٍّ
 ضعيف لسببين: ديثلحىذا ا
 مداره عند أحمد كأبك داكد عمى شريؾ بف عبد ا كسماؾ بف حرب، كفييما ضعؼ. -1
عمي بف أبي  عف اٍلبٍختىًرمٍّ  كأىبً  لو متابعة عند ابف ماجو، كىذه المتابعة ضعيفة؛ ألف فييا -2

، كىأىبيك اٍلبىخٍ "أبك البخترم ال يصح سماعو مف عمي بف أبي طالب، قاؿ البزار: ك ، طالب  تىًرمٍّ
"فىالى يىًصح  سىمىاعيوي ًمٍف  ًميٍّ ًمي بف أبي طالب"6عى ـٍ ييٍدًرٍؾ عى : "أىبيك اٍلبىٍختىًرمٍّ لى اًتـو قىاؿى أىبيك حى  .1، كى

 .1طالب"

                                                           

 (.2/212الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 1
 (.57كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 2
ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. مسند العشرة المبشرين بالجنة ُمْسَنُد َعِميّْ  - 3

 (.2/225( )882ِبي َطاِلٍب َرِضَي اُ َعْنُو ح)ْبِن أَ 
(. وىذه الرواية ضعيفة؛ ألن فييا: 3/301( )3582أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب األقضية َباُب َكْيَف اْلَقَضاُء ح) - 4

 شريك بن عبد ا، وسماك بن حرب.
 (.2/774( )2310ح) ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب األحكام َباُب ِذْكِر اْلُقَضاةِ  - 5
ىـ(. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار. تحقيق: 292البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد ) - 6

 (.3/125م( الطبعة: األولى )2009 -المدينة المنورة -تحقيق: محفوظ الرحمن زين ا وآخرون  )مكتبة العموم والحكم
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أبك البخترم لـ يصح سماعو مف : "فيو كقاال ؼ ىذا الحديثإلى ضع 3كالنسائي 2أشار البزارقد ك 
 .4، كقاؿ ابف الممقف: "منقطع""عمي

َصمَّى  َفَممَّا َرآَىا َرُسوُل المَّوِ : بين يدي رسول ا  5ن: وضعت القالدةووالعشر  تاسعال الحديث
ِإْن رََأْيُتْم َأْن ُتْطِمُقوا َلَيا َأِسيَرَىا، َوَتُردُّوا َعَمْيَيا الَِّذي »اُ َعَمْيِو َوَسمََّم َرقَّ َلَيا ِرقًَّة َشِديَدًة، َوَقاَل: 

 .6َنَعمْ  َفَقاُلوا:«. َلَيا
مَّدو الن فىٍيًمي   7أبك داكد وأخرج ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى مىمىةى  ،قاؿ: حى مَّدي ٍبفي سى دَّثىنىا ميحى مًَّد ٍبًف  ،حى عىٍف ميحى

اؽى  ٍبًد المًَّو ٍبًف الز بىٍيرً  ،عىٍف يىٍحيىى ٍبًف عىبَّادو  ،ًإٍسحى ٍف أىًبيًو عىبَّاًد ٍبًف عى ، قىالىٍت: لىمَّا بىعىثى عىٍف عىاًئشىةى ، عى
دىةو لىيى  بىعىثىٍت ًفيًو ًبًقالى ، كى ٍينىبي ًفي ًفدىاًء أىًبي اٍلعىاًص ًبمىاؿو ـٍ بىعىثىٍت زى ا كىانىٍت ًعٍندى أىٍىؿي مىكَّةى ًفي ًفدىاًء أىٍسرىاىي

مىى أىًبي اٍلعىاًص قىالىٍت: فىمىمَّا رىآىىا رىسيكؿي المَّ  مىٍتيىا ًبيىا عى ةى أىٍدخى ًديجى مَّـى رىؽَّ لىيىا ًرقَّةن خى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًو صى
 : قىاؿى مىٍييىا الًَّذم لىيىا»شىًديدىةن، كى تىريد كا عى كىافى رىسيكؿي «. ًإٍف رىأىٍيتيـٍ أىٍف تيٍطًمقيكا لىيىا أىًسيرىىىا، كى . كى ـٍ فىقىاليكا: نىعى

مىٍيوً  ذى عى مَّـى أىخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مَّى اي  المًَّو صى بىعىثى رىسيكؿي المًَّو صى ٍينىبى ًإلىٍيًو، كى مٍّيى سىًبيؿى زى أىٍك كىعىدىهي أىٍف ييخى
 : اًر، فىقىاؿى اًرثىةى كىرىجيالن ًمفى اأٍلىٍنصى ٍيدى ٍبفى حى مَّـى زى سى مىٍيًو كى ٍينىبي »عى تَّى تىميرَّ ًبكيمىا زى كيكنىا ًببىٍطًف يىٍأًججى حى

تَّى تى  بىاىىا حى  «.ٍأًتيىا ًبيىافىتىٍصحى
صرح بالسماع في  كقدمدلس، صدكؽ  :سحاؽ كىكإفيو محمد بف  ،ىذا الحديث حسن اإلسناد

مىى شىٍرًط "كقاؿ:  صححو الحاكـ ىذا الحديث، ك 9كالحاكـ 8ركاية أخرجيا أحمد ًحيحه عى ًديثه صى ىىذىا حى
                                                                                                                                                                          

ىـ(. المراسيل. تحقيق: شكر ا نعمة ا قوجاني 327عبد الرحمن بن محمد بن إدريس)ابن أبي حاتم، أبو محمد  - 1
 (.1/76( الطبعة: األولى )1397 -بيروت -)مؤسسة الرسالة

 (.3/111البزار/ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ) - 2
 –ين عمي بن أبي طالب )مكتبة المعالىـ(. خصائص أمير المؤمن303النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن) - 3

 (.1/57( الطبعة األولى )1406 -الكويت
 (.9/532ابن الممقن/ البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ) - 4
 ُعَمَر السَّْيَف، أي: َجَعَمُو ِفى ٌرِقَبِتِو. الِقاَلَدُة: َما ُجِعَل في َرَقَبِة اإِلْنَساِن والَبَدَنِة والَكْمِب، َوِمْنُو َتَقمََّد ابنُ  - 5

مكة  -الحربي، أبو إسحاق إبراىيم بن إسحاق. غريب الحديث. تحقيق : د. سميمان إبراىيم محمد العايد )جامعة أم القرى
 (.2/892( الطبعة األولى )1405 -المكرمة

 (.65كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 6
 (.3/62( )2692أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب الجياد َباٌب ِفي ِفَداِء اأْلَِسيِر ِباْلَماِل ح) - 7
دّْيِق َرِضَي اُ َعْنَيا  - 8 دّْيَقِة َعاِئَشَة ِبْنِت الصّْ ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. مسند النساء ُمْسَنُد الصّْ
 (.43/381( )26362ح)
 (.3/25المستدرك عمى الصحيحين ) الحاكم/ - 9
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رٍٍّجوي  ـٍ ييخى لى ، كى  ،2"ركاه أبك داكد بإسناد حسف" :مقف، ككافقو الذىبي فيما قاؿ، كقاؿ ابف الم1"ميٍسًمـو
كحسنو األلباني في حكمو عمى سنف أبك داكد، كقاؿ شعيب األرنؤكط في حكمو عمى المسند: 

 ."إسناده حسف"
 

ِتي النَّْكاُح ِمْن ُسنَِّتي، َفَمْن َلْم َيْعَمْل ِبُسنَّ »َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم: : الثالثونالحديث 
ُجوا، َفِإنّْي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اأْلَُممَ   .3«َفَمْيَس ِمنّْي، َوَتَزوَّ

ـي قاؿ:  4ابف ماجو وأخرج دَّثىنىا آدى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي اأٍلىٍزىىًر، حى دَّثىنىا ًعيسىى ٍبفي الرحمف عبد بفحى ، حى
، عىًف اٍلقىاًسـً  ٍيميكفو اًئشىةى،بف محمدمى : قىالىٍت: قىاؿى  ، عىٍف عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  مثمو.رىسيكؿي المًَّو صى

ن كان معناه صحيحًا؛ ألف فيو عيسى بف ميمكف كىك: متركؾ  إسناد ىذا الحديث ضعيف جدًا، وا 
ًعيؼ" :الحديث، كقد أشار ابف الممقف إلى ضعؼ ىذا الحديث كقاؿ : ، كقاؿ العراقي5"كىًعيسىى ىىذىا ضى

ًعيؼه ": 8كالشككاني 7ر، كقاؿ ابف حج6"سنده ضعيؼ" ٍيميكفو كىىيكى ضى  ".ًفي إٍسنىاًدًه ًعيسىى ٍبفي مى
 9أخرجو البخارم يمكف االستغناء بو عف الركاية السابقة، كىذا الشاىد كىذا الحديث لو شاىد

مَّى اي عى 10كمسمـ اءى ثىالىثىةي رىٍىطو ًإلىى بيييكًت أىٍزكىاًج النًَّبيٍّ صى مَّـى، : عف أنس بف مالؾ قاؿ: جى سى مىٍيًو كى
ـٍ تىقىال كىىا، فىقىاليك  كا كىأىنَّيي ، فىمىمَّا أيٍخًبري مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ا: كىأىٍيفى نىٍحفي ًمفى يىٍسأىليكفى عىٍف ًعبىادىًة النًَّبيٍّ صى

ٍنًبًو  ـى ًمٍف ذى ا تىقىدَّ ؟ قىٍد غيًفرى لىوي مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مٍّي النًَّبيٍّ صى : أىمَّا أىنىا فىًإنٍّي أيصى ـٍ ديىي ، قىاؿى أىحى رى ا تىأىخَّ مى كى

                                                           

 المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. - 1
 (.9/117ابن الممقن/ البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ) - 2
 (.72كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 3
 (.1/592( )1846النكاح َباُب َما َجاَء ِفي َفْضِل النَّْكاِح ح)ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب  - 4
 (.7/425ابن الممقن/ البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ) - 5
 (.1/921العراقي/ المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من األخبار ) - 6
(. التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ىـ 852الفضل أحمد بن عمي العسقالني الشافعي) ابن حجر، أبو - 7

 (.3/253م( الطبعة: الطبعة األولى )1989ىـ. 1419 -الكبير) دار الكتب العممية
 (.6/120ر )الشوكاني/ نيل األوطا - 8
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب النكاح  - 9

 ( والمفظ لو.7/2( )5063َباُب التَّْرِغيِب ِفي النَّْكاِح ح)
ُسُو ِإَلْيِو، َوَوَجَد ُمَؤَنُو، َواْشِتَغاِل َمْن َعَجَز َعِن مسمم/ صحيح مسمم. كتاب النكاح َباُب اْسِتْحَباِب النَّْكاِح ِلَمْن تَاَقْت َنفْ  - 10

ْوِم ح)  (.2/1020( )1401اْلُمَؤِن ِبالصَّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
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: أىنىا أىٍعتىًزؿي النٍّسىاءى فىالى أى  ري قىاؿى آخى ، كى كـي الدٍَّىرى كىالى أيٍفًطري : أىنىا أىصي ري قىاؿى آخى اءى المٍَّيؿى أىبىدنا، كى كَّجي أىبىدنا، فىجى تىزى
مىٍيًو  مَّى اي عى : رىسيكؿي المًَّو صى ، فىقىاؿى ـٍ مَّـى ًإلىٍيًي سى ـٍ ًلمًَّو »كى ىٍخشىاكي كىذىا، أىمىا كىالمًَّو ًإنٍّي ألى أىٍنتيـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ كىذىا كى

كَّجي النٍّسىاءى، فىمىٍف رىًغبى عىٍف سينًَّتي مٍّي كىأىٍرقيدي، كىأىتىزى ، كىأيصى كـي كىأيٍفًطري ـٍ لىوي، لىًكنٍّي أىصي  «.نٍّيفىمىٍيسى مً  كىأىٍتقىاكي
 

ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلودَ ": : قال الثالثونو  الواحد الحديث  .1"َفِإنّْي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اأْلَُممَ  ،َتَزوَّ
ـي ٍبفي سىًعيدو اٍبفى قاؿ:  2أبك داكد وأخرج نىا ميٍستىًم ، أىٍخبىرى كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري ـى، حى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي حى
، عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف قيرَّةى، عىٍف مىٍعًقًؿ ٍبًف يىسىارو أيخٍ  ، عىٍف مىٍنصيكرو يىٍعًني اٍبفى زىاذىافى كًر ٍبًف زىاذىافى ، ًت مىٍنصي

مىا سىبو كىجى ٍبتي اٍمرىأىةن ذىاتى حى : ًإنٍّي أىصى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿه ًإلىى النًَّبيٍّ صى اءى رىجي : جى ، كى قىاؿى نَّيىا ؿو اً 
يىا كَّجي :  ؟الى تىًمدي، أىفىأىتىزى :  ،«الى »قىاؿى  مثمو.ثيَـّ أىتىاهي الثَّاًنيىةى فىنىيىاهي، ثيَـّ أىتىاهي الثَّاًلثىةى، فىقىاؿى
 مف طريؽ يزيد بف ىاركف بيذا اإلسناد. 3كأخرجو النسائي

سنا لغيره، الحديث صحيحىذا   ،كىك صدكؽٍبفي سىًعيدو  ـي ميٍستىمً  مف أجؿ ؛حسف كالنسائي أبي داكد دكا 
، : قاؿ 4أخرجو أحمد حسف كلو شاىد فَّافي دَّثىنىا عى ٍفصي ٍبفي قىاؿحى دَّثىًني حى ًميفىةى، حى مىؼي ٍبفي خى دَّثىنىا خى : حى

، عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو   بنحكه. ،عيمىرى
لى "كقاؿ:  ، كالحاكـ5كقد صححو ابف حباف ٍسنىاًد، كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى اهي ًبيىًذًه السٍّيىاقىةً ىىذىا حى رٍّجى  ،6"ـٍ ييخى
ًحيح"، كقاؿ العراقي: "صحيح"ككافقو الذىبي كقاؿ:  كصححو األلباني في حكمو عمى ، 7"ًإٍسنىاده صى
 ."صحيح لغيره"، كقاؿ شعيب األرنؤكط في حكمو عمى المسند: "حسف صحيح"كتب السنف كقاؿ: 
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ِإَذا َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحوُه، ِإالَّ » :ن: قال رسول ا والثالثو  الثاني الحديث
.1«َتْفَعُموا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اأَلْرِض َوَفَسادٌ 

ٍبًد قاؿ:  2الترمذم وأخرج ـي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿ، عىٍف عى اًت دَّثىنىا حى ، حى ك السَّكَّاؽي اٍلبىٍمًخي  مَّدي ٍبفي عىٍمرو دَّثىنىا ميحى حى
ًنيٍّ  اًتـو اٍلميزى ٍف أىًبي حى سىًعيدو ابني عبيد، عى مَّدو كى ، عىٍف ميحى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، المًَّو ٍبًف ميٍسًمـً ٍبًف ىيٍرميزى قىاؿى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كهي، ًإالَّ تىٍفعىميكا تى »صى ميقىوي فىأىٍنًكحي ٍكفى ًدينىوي كىخي ـٍ مىٍف تىٍرضى اءىكي كيٍف ًفٍتنىةه ًفي األىٍرًض ًإذىا جى
فىسىاده  : «كى ٍف كىافى ًفيًو؟ قىاؿى  مثمو.، قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، كىاً 

ألف فيو عبد ا بف ىرمز كىك: ضعيؼ الحديث، كفيو مجيكالف الحديث ضعيف؛ ىذا إسناد 
ِميِد ْبُن ُسَمْيَماَن، الحَ  من طريق َعْبدِ  3والرواية التي أخرجيا ابن ماجو، عبيد( اكسعيد ابن)محمد 

، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة ضعيفة؛  عبد الحميد بف  فيياألف َعْن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن اْبِن َوِثيَمَة النَّْصِريّْ
ـٍ يىعيدَّ ىذه الركاية مىٍحفيكظةسميماف كىك: ضعيؼ الحديث، كالبخارم  لى

قىٍد أىٍسنىدىهي "، كقاؿ أبك داكد: 4
ٍبدي  ًميًد بٍ  عى طىأه اٍلحى فى كىىيكى خى ٍيرىةى "الترمذم في جامعو: كقاؿ ،  5"في سيمىٍيمىافى عىًف اٍبًف عىٍجالى ًديثي أىًبي ىيرى حى

ًديثً  ًميًد ٍبفي سيمىٍيمىافى ًفي ىىذىا الحى ٍبدي الحى كًلؼى عى ٍيرىةى قىٍد خي  .6ابف القطافضعفو ، ك "ىيرى
 

َخَطَب اْمرََأًة، َفَقاَل لو أنو عنو، اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة رضي ا  عن ن:ووالثالث ثالثالحديث ال
.8َبْيَنُكَما" 7: "اْنُظْر ِإَلْيَيا َفِإنَُّو َأْحَرى َأْن ُيْؤَدمَ النَِّبيُّ 
دَّثىنىا قاؿ:  9الترمذم وأخرج ، حى ًنيعو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي مى دَّثىًني عىاًصـي ٍبفي  يحيىحى : حى ٍبفي أىًبي زىاًئدىةى، قىاؿى

مىٍيمىافى ىيكى  ، عىٍف اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى سي ًنيٍّ ٍبًد المًَّو اٍلميزى ٍف بىٍكًر ٍبًف عى ، عى ؿي أىنَّوي خىطىبى اٍمرىأىةن، فىقىاؿى  ،: اأٍلىٍحكى
مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  مثمو.النًَّبي  صى
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 مف طريؽ بكر بف عبد ا بيذا اإلسناد. 2كابف ماجو 1كأخرجو النسائي
كقد ذكره الدارقطني في عممو كذكر الخالؼ في سماع بكر بف  ،رجالو ثقات صحيح ىذا الحديث

سىفه "، كقاؿ الترمذم في جامعو: 3غيرة بف شعبة كأثبت صحة سماعومعبد ا مف ال ًديثه حى ، "ىىذىا حى
سىفه  اهي "، كقاؿ الحاكـ: "حى رٍّجى ـٍ ييخى لى ٍيًف، كى مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى قو الذىبي كقاؿ: ، ككاف4"ىىذىا حى

األلباني في حكمو عمى كتب ، ك 6ابف الممقفصححو ، ك 5البغكم حسنو، ك "عمى شرط البخارم كمسمـ"
 . 7كتب السنف، كشعيب األرنؤكط

، عىٍف يىًزيدى  8شاىد أخرجو مسمـ كليذا الحديث دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي عيمىرى في صحيحو قاؿ: حى
، عىفٍ  ، فىأىتىاهي رىجيؿه  ٍبًف كىٍيسىافى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : كيٍنتي ًعٍندى النًَّبيٍّ صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى اًزـو أىًبي حى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًر، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي اً صى كَّجى اٍمرىأىةن ًمفى اأٍلىٍنصى ، «ٍييىا؟أىنىظىٍرتى ًإلى »فىأىٍخبىرىهي أىنَّوي تىزى
 : ، قىاؿى : الى اًر شىٍيئنا»قىاؿى  «.فىاٍذىىٍب فىاٍنظيٍر ًإلىٍييىا، فىًإفَّ ًفي أىٍعييًف اأٍلىٍنصى

 
 .9"اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِليٍّ "َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم: والثالثون:  رابعالحديث ال

مً قاؿ:  10الترمذم وأخرج دَّثىنىا عى اؽحى ٍبًد المًَّو، عىٍف أىًبي ًإٍسحى نىا شىًريؾي ٍبفي عى ، أىٍخبىرى ٍجرو )عمرك بف ي  ٍبفي حي
دَّثىنىا قيتىٍيبىةي  عبد ا بف عبيد(. دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى سعيد بفكحى اؽ. (،ا عبد بف كضاح)، حى  عىٍف أىًبي ًإٍسحى

دَّثىنىا عى  ، حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى اؽ.ح كحى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ٍف ًإٍسرىاًئيؿى ، عى دَّثىنىا  ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي مىٍيًدمٍّ ح كحى
اؽ، عىفٍ  ٍف أىًبي ًإٍسحى اؽ، عى ، عىٍف ييكنيسى ٍبًف أىًبي ًإٍسحى بىابو ٍيدي ٍبفي حي دَّثىنىا زى ، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىًبي ًزيىادو  أىًبي عى

ٍف أىًبي ميكسىى : ،بيٍردىةى، عى :  قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  مثمو.قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
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 مف طريؽ عمرك بف عبد ا بف عبيد بيذا اإلسناد. 2كابف ماجو 1كأخرجو أبك داكد
بعد أف أكرد الحديث عف أبي - ، قاؿ الحاكـىذا حديث صحيح ُروَي عن عدد كبير من الصحابة

ًفي اٍلبىاًب عىفٍ ": -مكسى األشعرم ،  كى بىؿو ميعىاًذ ٍبًف جى ، كى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىبَّاسو ، كىعى ًميٍّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو عى
 ، ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو ًد، كىعى ، كىاٍلًمٍقدىاًد ٍبًف اأٍلىٍسكى ، كىأىًبي ذىرٍّ اٍلًغفىاًرمٍّ ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًد كىعى اًبًر ٍبًف عى كىجى

ٍيرى  ك، كىاٍلًمٍسكىري ٍبفي مىٍخرىمىةى، كىأىنىسي ٍبفي مىاًلؾو المًَّو، كىأىًبي ىيرى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ، كىعى ٍيفو ةى، كىًعٍمرىافى ٍبًف حيصى
مَّى اي عى  ٍف أىٍزكىاًج النًَّبيٍّ صى كىايىاتي ًفيًو عى ًت الرٍّ حَّ قىٍد صى ةه، كى ًحيحى ـٍ كىأىٍكثىريىىا صى ٍنيي مَّـى رىًضيى المَّوي عى سى  مىٍيًو كى

ٍنييـٍ أىٍجمىًعيفى  ٍحشو رىًضيى المَّوي عى ٍينىبى ًبٍنًت جى مىمىةى، كىزى اًئشىةى، كىأيٍـّ سى  .3"عى
سىًمٍعتي الثٍَّكًرمَّ "قىاؿى شيٍعبىةي: كقد ثبت سماعو في ىذا الحديث، ، مدلسكأبك إسحاؽ السبيعي ثقة 

ًف النًَّبيٍّ  اؽى: أىسىًمٍعتى أىبىا بيٍردىةى عى مَّـى  يىٍسأىؿي أىبىا ًإٍسحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًليٍّ »صى : نىعىـٍ « الى ًنكىاحى ًإالَّ ًبكى  .4"قىاؿى
 .4"نىعىـٍ 

ًليٍّ كقد بكب البخارم في صحيحو: ) : الى ًنكىاحى ًإالَّ ًبكى  "ىذا الترمذم في جامعو:، كقاؿ 5(بىابي مىٍف قىاؿى
سىفه  "ىذا ًديثه ًعٍنًدم حى بىري ثىاًبته عىٍف رىسيكؿً " "، كقاؿ البزار:حى مَّـى  اٍلخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  ،6"المًَّو صى
يىٍحيىى ٍبفي مىًعيفو صححو ك 

، كقاؿ الخطيب البغدادم بعد أف 9ي، كصحح إسناده البييق8ابف حبافك  ،7
ٍف أىًبي بيٍردىةى عىٍف أىًبي ميكسىى عىًف أف أكرد عدة ركايات كضعفيا: " اؽى عى ٍكا عىٍف أىًبي ًإٍسحى كى كىالًَّذيفى رى

مَّـى الى ًنكىاحى إً النًَّبيٍّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ح  صى ًليٍّ ًعٍنًدم أىصى اؽى ًفي أىٍكقىاتو الَّ ًبكى ، أًلىفَّ سىمىاعىييـٍ ًمٍف أىًبي ًإٍسحى
مَّـى صى  ثَّاًبًت عىٍف رىسيكًؿ المَّوً " ، كقاؿ ابف القيـ:1كصححو النككم ،10"ميٍختىًمفىةو  سى مىٍيًو كى ، 2"مَّى المَّوي عى

 .3شعيب األرنؤكطصححو ك  في حكمو عمى كتب السنف، لبانياألكصححو 

                                                           

 (.2/229( )2085أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب النكاح َباٌب ِفي اْلَوِليّْ ح) - 1
 (.1/605( )1881و 1880ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب النكاح َباُب اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِليٍّ ح) - 2
 (.2/188الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 3
 (.2/187(. والحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين )1/155ل الترمذي الكبير)الترمذي/ عم - 4
 (.7/15البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو ) - 5
 (.8/112البزار/ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ) - 6
 (.1/382ية في عمم الرواية )انظر: الخطيب البغدادي/ الكفا - 7
 (.9/400انظر: ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ) - 8
 (.3/17انظر: البييقي/ السنن الصغير لمبييقي ) - 9

 (.1/412الخطيب البغدادي/ الكفاية في عمم الرواية ) - 10
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َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أِلَْىِمِو َوَأَنا "ى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم: َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّ  :نووالثالث خامسالحديث ال

 .4"َخْيُرُكْم أِلَْىِمي
مَّدي ٍبفي يىٍحيىى، قاؿ:  5الترمذم وأخرج دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا سيٍفيىافي حى ، حى مَّدي ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا ميحى ، عىٍف الثكرم حى

ٍف أىًبيوً  مىٍيًو ، ، عىٍف عىاًئشىةى )عركة بف الزبير( ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عى مَّى المَّوي عى قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
 : مَّـى سى  مثمو.كى

سىفه في جامعو كقاؿ: "صححو الترمذم  كقد ،رجالو ثقات ىذا الحديث صحيح ًديثه حى ىىذىا حى
ًحيحه  ًحيحي كقاؿ: " ، كالحاكـ7، كصححو ابف حباف6"، كقاؿ العقيمي: "إسناده جيد"صى ًديثه صى ىىذىا حى

اهي ا رٍّجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى في حكمو عمى جامع  األلباني"، كصححو صحيح" ككافقو الذىبي كقاؿ:، 8"إٍلً
 الترمذم.

 
َوُتِطيُعُو الَِّتي َتُسرُُّه ِإَذا َنَظَر، »: أي النساء خير؟ قال:  ن: سئل النبيوثوالثال  سادسالحديث ال

 .9«َذا َأَمَر، َواَل ُتَخاِلُفُو ِفي َنْفِسَيا َوَماِلَيا ِبَما َيْكَرهُ إ
نىا قيتىٍيبىةي قاؿ:  10النسائي وأخرج دَّثىنىا المٍَّيثي بف سعيدأىٍخبىرى : حى ، ا محمد ، عىفٍ بف سعد، قىاؿى فى ٍبًف عىٍجالى

ٍيرىةى، ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍقبيًرمٍّ ؟  عىٍف سىًعيدو اٍلمى ٍيره : أىم  النٍّسىاًء خى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ًقيؿى ًلرىسيكًؿ المًَّو صى قىاؿى
 :  مثمو.قىاؿى

                                                                                                                                                                          

 (.9/204انظر: النووي/ المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ) - 1
 (.2/235يم الجوزية/ إعالم الموقعين عن رب العالمين )ابن ق - 2
 (.32/280انظر: ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 3
 (.78كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 4
 (.5/709( )3895َأْزَواِج النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ح) الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب المناقب َباٌب ِفي َفْضلِ  - 5
ىـ(. الضعفاء الكبير. تحقيق: عبد المعطي 322العقيمي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي ) - 6

 (.3/159م( الطبعة: األولى )1984 -ىـ 1404 -بيروت –أمين قمعجي ) دار المكتبة العممية
 (.9/484انظر: ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ) - 7
 (.4/191الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 8
 (.79كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 9

 (.6/68( )3231النسائي/ المجتبى من السنن. كتاب النكاح َباُب: َكَراِىَيِة َتْزِويِج الزَُّناِة ح) - 10
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كقاؿ:  الحاكـكقد صححو  محمد بف عجالف كىك صدكؽ، مف أجؿ سناد؛اإل حسن الحديث ىذا
اهي ىىذىا حى " رٍّجى ـٍ ييخى لى ، كى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ًحيحه عى األلباني في حكمو صححو ك  ككافقو الذىبي، ،1"ًديثه صى

 .2"إسناده قكم": شعيب األرنؤكط، كقاؿ "حسف صحيح"عمى سنف النسائي كقاؿ: 
 

ْسَمَم َوَلُو َعْشُر ِنْسَوٍة ِفي َأنَّ َغْياَلَن ْبَن َسَمَمَة الثََّقِفيَّ أَ  :َعْن اْبِن ُعَمرَ  ن:ووالثالث لسابعالحديث ا
 .3«َفَأَمَرُه النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َأْن َيَتَخيََّر َأْرَبًعا ِمْنُينَّ »الَجاِىِميَِّة، َفَأْسَمْمَن َمَعُو، 

دَّثىنىا ىىنَّاده  قاؿ: 4الترمذم وأخرج ٍبدىةي بف السرمحى دَّثىنىا عى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف (مافسمي بف الرحمف عبد)، حى
كبىةى، عىٍف مىٍعمىر ٍبًد المًَّو، عىٍف اٍبًف عيمىرى راشد بف أىًبي عىري ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف عى ٍف الز ٍىًرمٍّ  مثمو. :، عى

 مف طريؽ معمر بف راشد بيذا اإلسناد. 5كأخرجو ابف ماجو
مَّدنا" أعمو اإلماـ البخارم سندان كمتنان، قاؿ الترمذم: ىذا الحديث ضعيف؛ سىأىٍلتي ميحى )كىك ابف كى

ًديًث مىٍعمىرو  اسماعيؿ البخارم( ًف الز ٍىًرمٍّ عىٍف سىاًلـو  عىٍف حى مىمىةى  عىٍف أىًبيوً  عى فى ٍبفى سى ـى أىفَّ غىٍيالى تىٍحتىوي أىٍسمى كى

كىل ىىذىا مىٍعمىره ًبالٍ  ٍيري مىٍحفيكظو ًإنَّمىا رى ًديثه غى : ىيكى حى ًكمى عىٍف مىٍعمىرو عىًف الز ٍىًرمٍّ عىٍشري ًنٍسكىةو. فىقىاؿى قىٍد ري ًعرىاًؽ كى
ًديثي ميٍرسىالن  كىل الز ٍىًرم  عىٍف سىاًلـو عىٍف أىًبيًو أىفَّ عيمىرى قىاؿى ًلرىجيؿو ًمٍف ثىًقيؼو طىمَّؽى ًنسىاءىهي ، ىىذىا اٍلحى نَّمىا رى كىاً 

مىفَّ قىٍبرى  ىٍرجي : لىتيرىاًجعىفَّ ًنسىاءىؾى أىٍك ألى مَّـى قىٍبرى أىًبي ًرغىاؿو فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـى النًَّبي  صى  .6"ؾى كىمىا رىجى
عف الزىرم، كركاه عبد  8، كالذم ركاه مرسالن مالؾ7أبي حاتـ كأبك زرعة ابف كممف رجح أنو مرسؿ

عف معمر عف الزىرم، كقد كىـ معمر في كصؿ ىذا الحديث؛ ألنو حدث بو خارج  9عبد الرزاؽ
                                                           

 (.2/175الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 1
 (.12/383ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 2
 (.83كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 3
 (.3/427( )1128ي الرَُّجِل ُيْسِمُم َوِعْنَدُه َعْشُر ِنْسَوٍة ح)الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب النكاح َباُب َما َجاَء فِ  - 4
( 1953و 1952ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب النكاح َباُب الرَُّجِل ُيْسِمُم َوِعْنَدُه َأْكَثُر ِمْن َأْرَبِع ِنْسَوٍة ح) - 5
(1/628.) 
 (.1/164الترمذي/ عمل الترمذي الكبير) - 6
 (.3/707تم/ العمل البن أبي حاتم )انظر: ابن أبي حا - 7
ىـ(. موطأ اإلمام مالك. تحقيق: محمد مصطفى األعظمي )مؤسسة زايد 179مالك، أبو عبد ا بن أنس األصبحي) - 8

( 2179م( الطبعة: األولى ح) 2004 -ىـ  1425 -أبو ظبي  –بن سمطان آل نييان لألعمال الخيرية واإلنسانية
(4/844.) 
ىـ(. المصنف. تحقيق: حبيب الرحمن 211أبو بكر بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ) عبد الرزاق، - 9

 (.7/162( )12621( الطبعة: الثانية ح)1403 -اليند -األعظمي. ) المجمس العممي
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ا حدث بو خارج اليمف كاف يعتمد فيو عمى الحفظ فيقع لو بعض الكىـ، كأما ما حدث بو اليمف، كم
 .1في اليمف فكاف يحدث بو مف كتبو، فال يقع لو الكىـ

كىالى ييًفيدي ذىًلؾى شىٍيئنا فىًإفَّ كقاؿ ابف حجر بعد أف أكرد الركايات التي كصمت ىذا الحديث عف معمر: "
ًء كيمَّييـٍ إنَّمى  ـٍ سىًمعيكا ًمٍنوي  ،ا سىًمعيكا ًمٍنوي ًباٍلبىٍصرىةً ىىؤيالى مىى تىٍقًديًر تىٍسًميـً أىنَّيي ٍيًر أىٍىًميىا كىعى ٍف كىانيكا ًمٍف غى كىاً 

دٍّثي ًفي بىمىًدًه ًمٍف كيتيبً  ٍيًر بىمىًدًه ميٍضطىًربه أًلىنَّوي كىافى ييحى دَّثى ًبًو ًفي غى ًديثيوي الًَّذم حى مى ًبغىٍيًرىىا فىحى ى ًو عى
ـى ًفييىا دَّثى ًمٍف ًحٍفًظًو ًبأىٍشيىاءى كىىى ؿى فىحى ًة كأما إذ رىحى حَّ ًديًنيٍّ  ،الصٍّ مىى ذىًلؾى أىٍىؿي اٍلًعٍمـً ًبًو كىاٍبًف اٍلمى اتَّفىؽى عى

يىٍعقي  اًتـو كى اًرمٍّ كىأىًبي حى ٍيًرًىـٍ كىاٍلبيخى  .2"كبى ٍبًف شىٍيبىةى كىغى
ٍرًكيَّةي ًفي ىىذىا اٍلبىاًب "، كقاؿ ابف عبد البر: 3يؿكىذا الحديث أكرده أبك داكد في المراس اًديثي اٍلمى اأٍلىحى

لىٍيسىٍت أىسىاًنيديىىا ًباٍلقىًكيَّةً  ٍعميكلىةه كى  .4"كيم يىا مى
 

الُقَضاُة َثاَلَثٌة: َقاِضَياِن ِفي النَّاِر، َوَقاٍض ِفي الَجنَِّة، َرُجٌل ": ن: قال ووالثالث ثامنالحديث ال
ْيِر الَحقّْ َفَعِمَم َذاَك َفَذاَك ِفي النَّاِر، َوَقاٍض اَل َيْعَمُم َفَأْىَمَك ُحُقوَق النَّاِس َفُيَو ِفي النَّاِر، َقَضى ِبغَ 

 .5"الَحقّْ َفَذِلَك ِفي الَجنَّةِ َوَقاٍض َقَضى بِ 
سىفي ٍبفي قاؿ:  1الترمذم وأخرج دَّثىًني اٍلحى مَّدي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿ، حى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا شىًريؾه حى ، حى ، بف عبد ا ًبٍشرو
ٍف اأٍلىٍعمىًش ا ٍف أىًبيوً عبد ا ، عىٍف سىٍعًد ٍبًف عيبىٍيدىةى، عىٍف ()سميماف بف ميراف، عى ٍيدىةى، عى )بريدة ٍبًف بيرى

:  ،بف الحصيب( مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  مثمو.أىفَّ النًَّبيَّ صى

                                                           

. تحقيق: ىـ(. الكامل في ضعفاء الرجال365انظر: ابن عدي، عبد ا بن عبد ا بن محمد أبو أحمد الجرجاني)  - 1
 (.1/293ىـ( الطبعة: األولى )1418 -بيروت –عادل أحمد عبد الموجود وآخرون.)الكتب العممية 

 (.2/209والحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين )
ىـ(. االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار. تحقيق: سالم 463وابن عبد البر، يوسف بن عبد ا النمري القرطبي)

 (.6/197م( الطبعة األولى )2000 -بيروت -مي معوض. )دار الكتب العمميةمحمد ع -محمد عطا
ىـ(. االستيعاب في معرفة األصحاب. تحقق: عمي محمد البجاوي 463وابن عبد البر ، يوسف بن عبد ا النمري القرطبي)

 (.3/1256م( الطبعة: األولى ) 1992 -ىـ  1412 -بيروت -) دار الجيل
 (.3/368الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) ابن حجر/ التمخيص - 2
 (.1/197نظر: أبو داود/ المراسيل ) - 3
 (.12/58ابن عبد البر/ التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) - 4
 (.85كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 5
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 مف طريؽ عبد ا بف بريدة بيذا اإلسناد. 4ابف ماجوك  ،3ئي، كالنسا2كأبك داكدكأخرجو 
سىفي ٍبفي ًبٍشرو ضعيؼ؛ ألف فيو الترمذم إسناد  ك كى :بف عبد ا شىًريؾه كفيو  كىك ضعيؼ، الحى

ابف ماجو، مف ك  ،أخرجيا: كأبك داكد، كالنسائي حسنة متابعة ذا الحديثولي ،صدكؽ كثير الخطأ
، عف بريدة بف الحصيب، بنحكه ،عف عبد ا بف بريدة ،بف دينار عف يحيى، طريؽ خمؼ بف خميفة

دى في سننو:  ح  شىٍيءو ًفيوً "قىاؿى أىبيك دىاكي ثىةه،"كىىىذىا أىصى اةي ثىالى ٍيدىةى اٍلقيضى ًديثى اٍبًف بيرى كصححو  ، يىٍعًني حى
 :كقاؿ الحاكـ ،5الطحاكم

رٍّ "  ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى اهي ىىذىا حى ، 8، كالعراقي7ككافقو الذىبي، كصححو ابف الممقف ،6"جى
 كصححو األلباني في حكمو عمى كتب السنف.

 
َيا َأيَُّيا النَّاُس، َأاَل ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، " في حجة الوداع: ن: قال رسول ا ووالثالث تاسعالحديث ال

نَّ َأَباُكْم َواِحٌد، َأاَل اَل َفْضَل ِلَعَربِ  ، َواَل َأْحَمَر َعَمى َأْسَوَد، َواَل َواِ  ، َواَل ِلَعَجِميٍّ َعَمى َعَرِبيٍّ يٍّ َعَمى َعَجِميٍّ
 .9"َأْسَوَد َعَمى َأْحَمَر، ِإالَّ ِبالتَّْقَوى

اًعيؿي قاؿ:  10أحمد وأخرج دَّثىنىا ًإٍسمى ٍف أىبي نىٍضرىةى بف عميةحى ، عى ٍيًرم  رى دَّثىنىا سىًعيده اٍلجي )منذر بف ، حى
ٍطبةى رىسيكًؿ المَّوً ؾ(مال دَّثىًني مىٍف سىًمعى خي مَّـى  ، حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :  صى سىًط أىيَّاـً التٍَّشًريًؽ فىقىاؿى  مثمو.ًفي كى

                                                                                                                                                                          

( 1322حكام َباُب َما َجاَء َعْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي الَقاِضي ح)الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب األ - 1
(3/605.) 
 (.3/299( )3573وأبو داود/ سنن أبي داود. كتاب األقضية َباٌب ِفي اْلَقاِضي ُيْخِطُئ ح) - 2
ى. تحقيق: حسن عبد المنعم شمبي. ) مؤسسة ىـ(. السنن الكبر 303والنسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن) - 3

( 5891م( الطبعة: األولى. كتاب القضاء ِذْكُر َما َأَعدَّ اُ َتَعاَلى ِلْمَحاِكِم اْلَجاِىِل ح)2001 -ىـ 1421 -بيروت –الرسالة 
(5/397.) 
 (.2/776( )2315َحقَّ ح)ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب األحكام َباُب اْلَحاِكِم َيْجَتِيُد َفُيِصيُب الْ  - 4
 (.9/209الطحاوي/ شرح مشكل اآلثار ) - 5
 (.4/101الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 6
 (.9/552انظر: ابن الممقن/ البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ) - 7
 (.1/78ريج ما في اإلحياء من األخبار )انظر: العراقي/ المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخ - 8
 (.91كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 9

ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. مسند األنصار َحِديُث َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم  - 10
 (.38/474( )23489ح)
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، كقد 1الراكم المجيكؿ صحابي كال تضر جيالتوك  ؛، رجالو كميم ثقاتصحيح حديثال اىذإسناد 
يا اسـ الصحابي، جاءت ىذه الركاية مف طريؽ متصمة ذكر في ركاية 2األصبياني ذكر أبك نعيـ

في المعجـ  3كأكرد الطبراني، جابر بف عبد ا عف النبي  سعيد الجريرم عف أبي نضرة عف
جاءت ىذه الركاية مف طريؽ سعيد الجريرم  ،متصمة ذكر فييا اسـ الصحابي األكسط ركاية أخرل
ضر االختالؼ في اسـ الصحابي، سكاء ، كال يسعيد الخدرم عف النبي  بيأ عف أبي نضرة عف

 كاف جابران، أـ أبا سعيد الخدرم.
 كىذا الحديث قاؿ فيو الييثمي: 

ًحيحً " اؿي الصَّ اليوي ًرجى ، كقاؿ 6"ثقات ورجال"، كقاؿ البكصيرم: 5كصحح إسناده ابف تيمية، 4"ًرجى
 .ه صحيحإسناد، كقاؿ شعيب األرنؤكط في حكمو عمى المسند: 7"صحيح لغيره"األلباني: 

 
ِلَمْن  اْلَجنَّةِ  9َأَنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفي َرَبضِ »فقال:  8من المراء : وقد حذر الرسول األربعونالحديث 

ْن َكاَن َماِزحً  ْن َكاَن ُمِحقِّا، َوِبَبْيٍت ِفي َوَسِط اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلَكِذَب َواِ  ا َوِبَبْيٍت ِفي ِلَمْن َتَرَك اْلِمرَاَء َواِ 
 .10«اْلَجنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخُمَقوُ  َأْعَمى

                                                           

لة الصحابي ال تضر، ألنيم كميم عدول، انظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم جيا - 1
الطبعة: الثانية بيروت(  -(. اختصار عموم الحديث. تحقيق: أحمد محمد شاكر )دار الكتب العمميةىـ 774الدمشقي )

(1/208.) 
 (.3/100أبو نعيم األصبياني/ حمية األولياء وطبقات األصفياء ) - 2
 (.5/86الطبراني/ المعجم األوسط ) - 3
 (.3/266الييثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) - 4
ىـ(. اقتضاء الصراط 728 )انظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبد ا - 5

 -ىـ 1419 -بيروت -الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل )دار عالم الكتب
 (.1/412م( الطبعة: السابعة )1999

 (.3/227البوصيري/ إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة ) - 6
الرياض( الطبعة: الخامسة  –. صحيح الترغيب والترىيب )مكتبة المعارفىـ(1420األلباني، محمد ناصر الدين ) - 7
(3/79.) 
 (.1/448المراء: أي الجدال. القاري/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) - 8
 (.8/254ربض: أسفل. المباركفوري/ تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ) - 9

 (.97انوي. الفصل الثاني )كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الث - 10

http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
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دَّثىنىا أىبيك كىٍعبو أىي كبي قاؿ:  1أبك داكد وأخرج : حى اًىًر، قىاؿى مى مَّدي ٍبفي عيٍثمىافى الدٍّمىٍشًقي  أىبيك اٍلجى دَّثىنىا ميحى حى
اًرًبي ، عىفٍ  ًبيبو اٍلميحى مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىًني سي ، حى مَّدو السٍَّعًدم  مَّى ، أىًبي أيمىامىةى  ٍبفي ميحى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى قىاؿى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى  مثمو.اي عى
 جامعو الترمذم في حسنو، كقد ألف فيو أيكب بف محمد كىك: صدكؽ ؛اإلسناد حسنالحديث  ىذا
سىفه ": كقاؿ ًديثه حى ًديثي حى و عمى سنف ، كحسنو األلباني في حكم2، كصحح إسناده ابف القيـ"كىىىذىا الحى

 سنف أبي داكد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: تخريج األحاديث الواردة في منياج الصف الثاني ثانوي.
 

" ِإَذا َماَت َوَلُد الَعْبِد َقاَل المَُّو ِلَماَلِئَكِتِو: َقَبْضُتْم َوَلَد َعْبِدي، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، : قال الحديث األول: 
ُفَؤاِدِه، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل: َماَذا َقاَل َعْبِدي؟ َفَيُقوُلوَن: َحِمَدَك َواْسَتْرَجَع،  َفَيُقوُل: َقَبْضُتْم َثَمَرةَ 

 .3َفَيُقوُل المَُّو: اْبُنوا ِلَعْبِدي َبْيتًا ِفي الَجنَِّة، َوَسمُّوُه َبْيَت الَحْمِد"
                                                           

 (.4/253( )4800أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب األدب َباٌب ِفي ُحْسِن اْلُخُمِق ح) - 1
ىـ(. مدارج السالكين بين منازل 751انظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ) - 2

ياك نستعين. تحقيق: محمد المعتصم با م( 1996 -ىـ  1416 -بيروت – البغدادي ) دار الكتاب العربيإياك نعبد وا 
 (.2/293الطبعة: الثالثة )

 (. 10ىـ( الطبعة الثانية )1432 -م2011 -رام ا -كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي )مركز المناىج - 3
(10 .) 
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دَّثى  قاؿ: 1الترمذم وأخرج ، حى ٍيدي ٍبفي نىٍصرو دَّثىنىا سيكى مىمىةى، عىٍف حى مَّاًد ٍبًف سى ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلميبىارىًؾ، عىٍف حى نىا عى
مىى شىًفيًر اٍلقىٍبًر، (سناف بف عيسى)أىًبي ًسنىافو  اًلسه عى ًني  جى ٍكالى ةى اٍلخى : دىفىٍنتي اٍبًني ًسنىاننا، كىأىبيك طىٍمحى ، قىاؿى

: أى  ذى ًبيىًدم، فىقىاؿى كجى أىخى ري ٍدتي اٍلخي اؾي ٍبفي فىمىمَّا أىرى حَّ دَّثىًني الضَّ : حى : بىمىى، فىقىاؿى ، قيٍمتي الى أيبىشٍّريؾى يىا أىبىا ًسنىافو
، عىٍف أىًبي ميكسىى اأٍلىٍشعىًرمٍّ  ًف ٍبًف عىٍرزىبو ٍبًد الرٍَّحمى مَّى ال، عى مَّـى قىاؿى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى سى مىٍيًو كى  : مثمو.مَّوي عى

 مف طريؽ حماد بف سممة بيذا اإلسناد. 4كالبييقي 3كابف حباف 2كأخرجو أحمد
الترمذم كىك ضعيؼ الحديث، قاؿ  سناف بف عيسىألف مداره عمى  ؛ضعيف إسناده ىذا الحديث

سىفه غىًريبه جامعو: "في  ًديثه حى يىىذىا حى إسناده ، كقاؿ شعيب األرنؤكط: "5"، كضعفو األلبان
 .6"ضعيؼ

 
ا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنَوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفِريًقا مَّْن الَِّذيَن ُأوُتوْا يَ ﴿سبب نزول قول ا تعالى:  :نيالحديث الثا

َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأنُتْم ُتْتَمى َعَمْيُكْم آَياُت الّمِو َوِفيُكْم َرُسوُلُو َوَمن ، اْلِكتَاَب َيُردُّوُكم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َكاِفِرينَ 
 .7﴾ ِإَلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ  َفَقْد ُىِديَ  َيْعَتِصم ِبالّموِ 

اًىدو قىاؿى عبد الرزاؽ أخرجو  ٍيدو اأٍلىٍعرىًج، عىٍف ميجى مى ، عىٍف حي مىٍيمىافى ٍعفىري ٍبفي سي ، ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى: }يىا : أنا جى
{ ]آؿ عمراف:  : كىافى ًجمىاعي قىبىاًئًؿ 100أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإٍف تيًطيعيكا فىًريقنا ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى [ قىاؿى

اًر بىطٍ  ٍزرىجى اأٍلىٍنصى كىافى بىٍينىييمىا ًفي انىٍيًف: اأٍلىٍكسى كىاٍلخى شىنىآفه ، كى ًدمىاءه، كى ٍربه كى اًىًميًَّة حى تَّى مىفَّ الٍلجى مَّوي ، حى
ـً  ٍسالى ـٍ ًباإٍلً مىٍيًي ًبالنًَّبيٍّ عى مَّـى ، كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍربى الًَّتي كىانىٍت بى ، فىأىطٍ صى لَّؼى بىٍينىييـٍ ، كىأى ٍينىييـٍ فىأى المَّوي اٍلحى

ـً  ٍسالى : ًباإٍلً زٍ »، قىاؿى ؿه ًمفى اٍلخى ؿه ًمفى اأٍلىٍكًس كىرىجي دَّثىافً فىبىٍينىا رىجي اًلسه  ،رىًج قىاًعدىاًف يىتىحى مىعىييمىا يىييكًدمٌّ جى ، كى
ـٍ يىزى  افىمى ا أىيَّامىييمى تَّى اٍستىبَّا، كىاٍلعىدىاكىةى الًَّتي كىانىٍت بىيٍ ٍؿ ييذىكٍّريىيمى : فىنىادىل ىىذىا قىٍكمىوي، « ، ثيَـّ اٍقتىتىالى نىييمىا، حى قىاؿى

                                                           

 (.3/332( )1021ِإَذا اْحَتَسَب ح) الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب الجنائز َباُب َفْضِل الُمِصيَبةِ  - 1
 (.32/500ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 2
 (.7/210ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ) - 3
 (.4/113البييقي/ السنن الكبرى ) - 4
ي، لكنو تراجع عن ىذا الحكم وضعف الحديث في حكمو لقد حسن األلباني ىذا الحديث في حكمو عمى جامع الترمذ - 5

 (.1/544عمى مشكاة المصابيح، انظر: التبريزي/ مشكاة المصابيح )
 (.32/501ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 6
 (38)المائدة:  - 7
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ـٍ ًلبىٍعضو  يي ًح، كىصىؼَّ بىٍعضي كا ًبالسٍّالى رىجي مَّـى شى كىىىذىا قىٍكمىوي، فىخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًىده ، قىاؿى كىرىسيكؿي المًَّو صى
ًدينىةً يىٍكمى  اءى رىسيكؿي المًَّو ًئذو ًباٍلمى مَّـى ، فىجى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ءً صى لىى ىىؤيالى ًء كىاً  ـٍ ًإلىى ىىؤيالى ٍؿ يىٍمًشي ًفيًي ـٍ يىزى  ، فىمى

حى  عيكا السٍّالى عيكا، كىكىضى تَّى رىجى : فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى ًفي اٍلقيٍرآًف ًفي ذىًلؾى ييسىكٍّنيييـٍ حى : }يىا أىي يىا الًَّذيفى ، قىاؿى
{ ]آؿ عمراف:  ـٍ نيكا ًإٍف تيًطيعيكا فىًريقنا ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى يىريد ككي [ ًإلىى قىٍكًلًو: }أيكلىًئؾى لىييـٍ 100آمى

 .1[105عىذىابه عىًظيـه{ ]آؿ عمراف: 
 ىذا حديث مرسل، إسناده صحيح إلى مجاىد، والمرسل من أقسام الضعيف.

 
.2"َمْن َتَشبََّو ِبَقْوٍم َفُيَو ِمْنُيمْ " :قال رسول ا لحديث الثالث: ا

دَّثىنىا أىبيك النٍَّضرً  قاؿ: 3أبك داكد وأخرج دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ٍبدي (القاسـ بف ىاشـ)حى دَّثىنىا عى ، حى
سَّافي ٍبفي عىًطيَّ  دَّثىنىا حى ، حى ًف ٍبفي ثىاًبتو ، عىًف اٍبًف عيمىرى الرٍَّحمى رىًشيٍّ : قىاؿى رىسيكؿي  ،ةى، عىٍف أىًبي ميًنيبو اٍلجي قىاؿى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  مثمو.المًَّو صى
سناد أبي داكد ىذا الحديث حسن، ًف ٍبفي ثىاًبتو ؼ؛ ألف فيو فيو ضع كا  ٍبدي الرٍَّحمى  كىك: صدكؽ عى

ٍبدي ، قاؿ: بإسناد حسف 4أخرجو البزار شاىد ، كلويخطئ نىا عى : أىٍخبىرى كؽو، قىاؿى مَّدي ٍبفي مىٍرزي دَّثىنىا ميحى حى
مَّدً  ، عىٍف ميحى سَّافى ـي ٍبفي حى نىا ًىشىا : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًمي  ٍبفي غيرىابو نىا عى : أىٍخبىرى طَّاًب، قىاؿى ، اٍلعىًزيًز ٍبفي اٍلخى  ٍبًف ًسيًريفى

ذىٍيفىةى، عىٍف  ٍنوي، )حذيفة بف اليماف(أىًبيًو عىٍف أىًبي عيبىٍيدىةى ٍبًف حي  مثمو. :النًَّبيَّ  عف رىًضيى المَّوي عى
، كحسنو ابف 7، كصححو العراقي6، كقاؿ الذىبي: "إسناده صالح"5"كىذا إسناد جيد"قاؿ ابف تيمية: 

 ".حسف صحيح": داكد في حكمو عمى سنف أبي األلباني، كقاؿ 8ابف حجر
 

                                                           

ىـ(. تفسير عبد الرزاق. دراسة 211ي اليماني الصنعاني )المؤلف: عبد الرزاق، أبو بكر بن ىمام بن نافع الحمير  - 1
 (.1/406ىـ( الطبعة: األولى )1419 -بيروت -وتحقيق: د. محمود محمد عبده ) دار الكتب العممية

 (.62كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 2
 (.4/44( )4031َرِة ح)أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب المباس َباٌب ِفي ُلْبِس الشُّيْ  - 3
 (.7/455( )2573البزار/ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ح) - 4
 (.1/82ابن تيمية/ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) - 5
 (.15/509الذىبي/ سير أعالم النبالء ) - 6
 (.1/318ج ما في اإلحياء من األخبار )انظر: العراقي/ المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخري - 7
 (.10/271انظر: ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ) - 8
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 .1وقسىدية المق الحديث الرابع: قبل النبي 
، ثنا قاؿ:  2الطبراني وأخرج مَّدي ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف أىًبي شىٍيبىةى، ثنا زىكىًريَّا ٍبفي يىٍحيىى اٍلًكسىاًئي  دَّثىنىا ميحى حى

ٍنظى  ، عىٍف حى ٍيرىةى، عىٍف أىًبي عيٍثمىافى مًَّد ٍبًف نيكى ، عىٍف ميحى نىًفي  مَّادو اٍلحى ، ثنا أىبيك حى اًعيؿي ٍبفي أىبىافى مىةى ٍبًف ًإٍسمى
ًبيًع اٍلكىاًتبً  : ، الرَّ بىٍغمىةن شىٍيبىاءى »قىاؿى مَّـى ىىًديَّةن كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىٍىدىل اٍلميقىٍكقىسي مىًمؾي اٍلًقٍبًط ًإلىى النًَّبيٍّ صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  «.فىقىًبمىيىا صى
نىًفي   ابأى ألف فيو: زكريا بف يحيى ك اإلسناد؛  ضعيف ىذا الحديث مَّادو اٍلحى  كقد ضعفو ،فافضعي ماكى حى
كقاؿ ابف حجر: ، 4" جدان  ضعيؼ كىك فيو زكريا بف يحيى الكسائي "، كقاؿ الييثمي: 3الدارقطني

 .5"في إسناده مقاؿ"
 

 .6«نَ َأَنا َبِريٌء ِمْن ُكلّْ ُمْسِمٍم ُيِقيُم َبْيَن َأْظُيِر الُمْشِرِكي» :الحديث السادس: قال رسول ا 
دَّثىنىا ىىنَّاده : قاال 8الترمذمك  7و أبك داكدأخرج دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى السرم بف حى ، عىٍف (خاـز بف محمد)، حى

ٍبًد المًَّو، ًريًر ٍبًف عى ، عىٍف جى اًزـو ، عىٍف قىٍيًس ٍبًف أىًبي حى اًلدو اًعيؿ ٍبًف أىًبي خى مَّى المَّوي  ًإٍسمى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
مى  ، فىبىمىغى ذىًلؾى اعى ـي القىٍتؿى ـى نىاسه ًبالس جيكًد، فىأىٍسرىعى ًفيًي ٍثعىـو فىاٍعتىصى مَّـى بىعىثى سىًريَّةن ًإلىى خى سى مَّى ٍيًو كى لنًَّبيَّ صى

ـٍ ًبًنٍصًؼ العىٍقؿً  مَّـى فىأىمىرى لىيي سى مىٍيًو كى المَّوي عى
9  : قىاؿى  مثمو.كى

صحح  كميـ ثقات، لكف فيو عمة تمنع مف تصحيحو، فقدرجالو ، ك ظاىره الصحة إسناد ىذا الحديث
 .11كالنسائي ،10كقد ركاه مرسالن الترمذم ،عف قيس بف أبي حاـز أئمة الحديث أنو مرسلٌ 

                                                           

 (.63كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 1
 (.4/12( )3497الطبراني/ المعجم الكبير ح) - 2
 (.14/388انظر: الدارقطني/ العمل الواردة في األحاديث النبوية ) - 3
 (.4/152الييثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) - 4
 (.1/304ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ) - 5
 (.70كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 6
 (.3/45) (2645أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب الجياد َباُب النَّْيِي َعْن َقْتِل َمِن اْعَتَصَم ِبالسُُّجوِد ح) - 7
 (.4/155( )1604الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب السير َباُب َما َجاَء ِفي َكَراِىَيِة الُمَقاِم َبْيَن َأْظُيِر الُمْشِرِكيَن ح) - 8
 (.5/190نصف العقل: أي نصف الدية. المباركفوري/ تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ) - 9

 (.4/155( )1605َباُب َما َجاَء ِفي َكَراِىَيِة الُمَقاِم َبْيَن َأْظُيِر الُمْشِرِكيَن ح)الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب السير  - 10
 (.6/347( )6956النسائي/ السنن الكبرى. كتاب القسامة باب اْلَقَوُد ِبَغْيِر َحِديَدٍة ح) - 11
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ٍبدىةي، عىٍف ": -بعد أف ساؽ الحديث الماضي-قاؿ الترمذم في جامعو  دَّثىنىا عى : حى دَّثىنىا ىىنَّاده قىاؿى حى
ا اًعيؿى ٍبًف أىًبي خى ح  ًإٍسمى ًريرو قاؿ: كىىىذىا أىصى ـٍ يىٍذكيٍر ًفيًو عىٍف جى لى ، كى اًزـو ، عىٍف قىٍيًس ٍبًف أىًبي حى ، كقاؿ "ًلدو

ًحيحي عىٍف قىٍيًس ٍبًف أىًبي "الترمذم:  : الصَّ ًديًث، فىقىاؿى مَّدنا)بف اسماعيؿ البخارم( عىٍف ىىذىا اٍلحى سىأىٍلتي ميحى
اًزـو ميٍرسىؿه  اج-كفي كف الك"، كقاؿ أبك حاتـ: 1"حى جَّ ، كقاؿ 2"ال ييسًندكنىو، كميرسىؿن أشبوي  -ًسكل حى
 .3"كالصكاب عف قيس مرسالن "الدارقطني: 

 
، َفَأْقَبَل اْلَقْوُم َعَمْيِو َفَزَجُروهُ أن يأذن لو بالزنا،  الحديث السابع: الشاب الذي طمب من الرسول 

ختو أو البنتو، فقال: ال وا. فبين لو قريبا منو، وسألو إن كان يحبو ألمو أو أل فأدناه النبي 
 ،ْن ثم  أن الناس كذلك ال يرضونو َوَضَع َيَدُه َعَمْيِو َوَقاَل: " المُيمَّ اْغِفْر َذْنَبُو َوَطيّْْر َقْمَبُو، َوَحصّْ

 .4َفْرَجُو "، َفَمْم َيُكْن َبْعُد َذِلَك اْلَفَتى َيْمَتِفُت ِإَلى َشْيءٍ 
دَّ قاؿ:  5أحمد وأخرج ًريزه حى دَّثىنىا حى ، حى كفى ٍف أىًبي بف عثماف ثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري ، عى ـي ٍبفي عىاًمرو مىٍي دَّثىنىا سي ، حى
: يىا  ،)صدم بف عجالف(أيمىامىةى  مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ًإفَّ فىتنى شىابًّا أىتىى النًَّبيَّ صى رىسيكؿى اً، قىاؿى

نىا قىاليكا: مىوٍ اٍئذىٍف ًلي ًبالزٍّ كهي كى ري مىٍيًو فىزىجى مىوٍ  ،، فىأىٍقبىؿى اٍلقىٍكـي عى
: " اٍدنيٍو، فىدىنىا ًمٍنوي  ،6 مىسى  فىقىاؿى : فىجى قىًريبنا". قىاؿى

: " كىالى النَّاسي ييًحب كنىوي  . قىاؿى عىمىًني اي ًفدىاءىؾى . كىاً جى : الى ؟ " قىاؿى : " أىتيًحب وي أًليمٍّؾى مىسى قىاؿى ـٍ ".  أًليمَّيى فىجى اًتًي
: " كىالى النَّاسي  عىمىًني اي ًفدىاءىؾى قىاؿى . كىاً يىا رىسيكؿى اً جى : الى ؟ " قىاؿى : " أىفىتيًحب وي اًلٍبنىًتؾى ييًحب كنىوي  قىاؿى

. قىاؿى  عىمىًني اي ًفدىاءىؾى . كىاً جى : الى ؟ " قىاؿى : " أىفىتيًحب وي أًليٍخًتؾى ـٍ ". قىاؿى : " كىالى النَّاسي ييًحب كنىوي ًلبىنىاًتًي
: " كىالى النَّا . قىاؿى عىمىًني اي ًفدىاءىؾى . كىاً جى : الى ؟ " قىاؿى : " أىفىتيًحب وي ًلعىمًَّتؾى ـٍ ". قىاؿى كىاًتًي سي ييًحب كنىوي أًلىخى

عىمى  . كىاً جى : الى ؟ " قىاؿى الىًتؾى : " أىفىتيًحب وي ًلخى ـٍ ". قىاؿى اًتًي : " كىالى النَّاسي ييًحب كنىوي ًلعىمَّ . قىاؿى ًني اي ًفدىاءىؾى
 : قىاؿى مىٍيًو كى عى يىدىهي عى : فىكىضى ـٍ ". قىاؿى ًتًي االى  مثمو.ًلخى

                                                           

 (.1/264الترمذي/ عمل الترمذي الكبير) - 1
 (.3/371) ابن أبي حاتم/ العمل البن أبي حاتم - 2
 (.13/464الدارقطني/ العمل الواردة في األحاديث النبوية ) - 3
 (.78كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 4
ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. مسند األنصار َحِديُث َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِىِميّْ  - 5

َديّْ ْبنِ   (.36/545( )22211َعْجاَلَن ْبِن َعْمِرو ح) الصُّ
 (.2/181مو مو: اسم فعل معناه اكفف، والتكرير لمتأكيد. القاري/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) - 6
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الو رجاؿ "قاؿ العراقي: ، ، رجالو كميم ثقاتىذا الحديث صحيح اإلسناد كىاهي أىٍحمد ًبًإٍسنىاد جيد ًرجى رى
ًحيح كىذا سند صحيح رجالو كميـ "، كقاؿ األلباني: 2"رجاؿ الصحيحرجالو "، كقاؿ الييثمي: 1"الصَّ

إسناده صحيح، رجالو ثقات "، كقاؿ شعيب األرنؤكط في حكمو عمى المسند: 3"ثقات رجاؿ الصحيح
 ."رجاؿ الصحيح

 
َيِميِنِو َوَعْن ُثمَّ َقاَل: " َىَذا َسِبيُل اِ "، ُثمَّ َخطَّ ُخُطوًطا َعْن  َخطَّ َخطِّا، النبي الحديث الثامن: 

"، ُثمَّ َقرََأ: )َوَأنَّ َىَذا َيا َشْيَطاٌن َيْدُعو ِإَلْيوِ َعَمى ُكلّْ َسِبيٍل ِمنْ  ،ِشَماِلِو، ُثمَّ َقاَل: " َىِذِه ُسُبٌل ُمَتَفرَّْقةٌ 
َق ِبُكْم َعْن َسِبيِموِ   .4[153( ]األنعام:ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َواَل َتتَِّبُعوا السُُّبَل، َفَتَفرَّ

ًف ٍبفي  قاؿ: 5أحمد وأخرج ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى دَّثىنىا يىًزيدي  ،مىٍيًدمٍّ  حى ، عىٍف ىاركف بفكىحى ٍيدو مَّادي ٍبفي زى نىا حى ، أىٍخبىرى
كًد، عىٍف أىًبي كىاًئؿو  ،(سممة بف شقيؽ)عىٍف عىاًصـً ٍبًف أىًبي النَّجي ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو طَّ لىنىا قىا ، عىٍف عى : خى ؿى

طًّا، مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :  ثيَـّ  رىسيكؿي اً صى  مثمو.قىاؿى
 مف طريؽ حماد بف زيد بيذا اإلسناد. 6كأخرجو النسائي

ألف مداره عمى عاصـ بف أبي النجكد كىك: صدكؽ، كقد صححو ابف ؛ ىذا الحديث حسن اإلسناد
ًديثه صى ، كقاؿ الحاكـ: "7حباف اهي ًحيحي ىىذىا حى ـٍ ييٍخًرجى لى ٍسنىاًد كى ، كقاؿ ابف القيـ: "ثابت عف رسكؿ 8"اإٍلً

                                                           

 (.1/812العراقي/ المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من األخبار ) - 1
 (.1/129ائد ومنبع الفوائد )الييثمي/ مجمع الزو  - 2
ىـ(. سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا 1420األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ) - 3

 (.1/713ىـ( الطبعة: األولى ) 1422 -الرياض -)مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع
 (.78كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 4
َحاَبِة ُمْسَنُد َعْبِد اِ  - 5  ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. ُمْسَنُد اْلُمْكِثِريَن ِمَن الصَّ

 (.7/207( )4142اِ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اُ َتَعاَلى َعْنُو ح)
( 11109َتَعاَلى: }َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما{ ح)النسائي/ السنن الكبرى. كتاب التفسيبر )سورة اإلنعام( َقْوُلُو  - 6
(10/95.) 
 (.1/180ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ) - 7
 (.2/348الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 8
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شعيب األرنؤكط في حكمو  ، كصححو األلباني في حكمو عمى سنف ابف ماجو، كقاؿ"1رسكؿ ا 
 ".إسناده حسفعمى المسند: "

 فائدة:
عميـ، كفي ىذا كسائؿ اإليضاح في الت كىذا الحديث تـ إيراده لالستدالؿ عمى استخداـ الرسكؿ 

طَّ النًَّبي  المعنى أكرد البخارم حديثا في صحيحو، عف عبد ا بف مسعكد  : خى ٍنوي، قىاؿى رىًضيى المَّوي عى
طَّ خيطىطنا ًصغىارنا ًإلى  ا ًمٍنوي، كىخى اًرجن سىًط خى طًّا ًفي الكى طَّ خى بَّعنا، كىخى طًّا ميرى مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ى ىىذىا صى

: " ىىذىا اإًلٍنسىافي الَّذً  قىاؿى سىًط، كى اًنًبًو الًَّذم ًفي الكى سىًط ًمٍف جى ميوي ميًحيطه ًبوً م ًفي الكى أىٍك: قىٍد  -، كىىىذىا أىجى
اطى ًبًو  ، فىًإٍف أىٍخطىأىهي ىىذىا نىيىشىوي ىى  -أىحى غىاري األىٍعرىاضي ميوي، كىىىًذًه الخيطىطي الصٍّ اًرجه أىمى ذىا، كىىىذىا الًَّذم ىيكى خى

ٍف أىٍخطىأىهي ىىذىا نىيىشىوي ىىذىا " كىاً 
2. 

 
َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر اْلُمْسِمِميَن َشْيًئا َفَأمََّر َعَمْيِيْم َأَحًدا ُمَحاَباًة َفَعَمْيِو ": قال النبي الحديث التاسع: 

 .4"َجَينَّمَ  َحتَّى ُيْدِخَموُ  3َلْعَنُة اِ، اَل َيْقَبُل اُ ِمْنُو َصْرًفا َوال َعْدالً 
دَّثىًني شىٍيخه ًمٍف  قاؿ: 5أحمد وأخرج : حى ًليًد، قىاؿى دَّثىنىا بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى : حى بًٍّو، قىاؿى ٍبًد رى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي عى حى

، ٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى نىادىةى ٍبًف أىًبي أيمىيَّةى، عى ٍيكىةى، عىٍف جي اًء ٍبًف حى ، عىٍف رىجى ٍيشو : قىاؿى أىبيك بىٍكرو  قيرى  قىاؿى
مىارى  ـٍ ًباإٍلً : يىا يىًزيدي، ًإفَّ لىؾى قىرىابىةن عىسىٍيتى أىٍف تيٍؤًثرىىي ٍنوي، ًحيفى بىعىثىًني ًإلىى الشَّاـً ذىًلؾى أىٍكبىري رىًضيى اي عى ًة، كى

، قىاؿى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، فىًإفَّ رىسيكؿى اً صى مىٍيؾى اؼي عى ا أىخى  مثمو.: مى

                                                           

عادتين )دار ىـ(. طريق اليجرتين وباب الس751ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ) - 1
 (.1/177ىـ( الطبعة: الثانية )1394 -مصر -السمفية، القاىرة

البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الرقاق  - 2
 (.8/89( )6417َباُب ِفي اأَلَمِل َوُطوِلِو ح)

 (.9/46الفدية أو الفريضة. القاري/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )الصرف: التوبة أو النافمة، والعدل:  - 3
 (.82كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 4
ِبي ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. ُمْسَنُد اْلَعْشَرِة اْلُمَبشَِّريَن ِباْلَجنَِّة ُمْسَنُد أَ  - 5

دّْيِق َرِضَي اُ َعْنُو ح)  (.1/202( )21َبْكٍر الصّْ
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، كقاؿ شعيب 1"ضعيؼ جدان ": األلبانيقاؿ  ،مجيكالن  ألف فيو رجالن  اإلسناد؛ ىذا الحديث ضعيف
 ".إسناده ضعيؼاألرنؤكط في حكمو عمى المسند: "

 
َعَمُمُو  ُكلُّ اْلَميِّْت ُيْخَتُم َعَمى َعَمِمِو ِإالَّ اْلُمرَاِبَط، َفِإنَُّو َيْنُمو َلوُ " :الحديث العاشر: قال رسول ا 

 .2"ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ 
دَّثىًني أىبيك : قاال 4، كالترمذم3أبك داكد وأخرج ، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي كىٍىبو دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي مىٍنصيكرو حى
، (،)حميد بف ىانئىىاًنئو  الىةى ٍبًف عيبىٍيدو ، عىٍف فىضى ٍمًرك ٍبًف مىاًلؾو مىٍيًو أىفَّ رىسيك  عىٍف عى مَّى اي عى ؿى المًَّو صى

 : مَّـى قىاؿى سى  مثمو.كى
كباقي  ،ألف مداره عمى حميد بف ىانئ كىك: صدكؽ حسف الحديث؛ اإلسناد ىذا الحديث حسن

ًحيحه "، قاؿ الترمذم في جامعو: رجالو ثقات سىفه صى ًديثه حى الىةى حى ًديثي فىضى ، 5، كصححو ابف حباف"حى
ًديثه "كقاؿ الحاكـ:  اهي  ىىذىا حى رٍّجى ـٍ ييخى لى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو كى ًحيحه عى عمى شرط "، ككافقو الذىبي كقاؿ: 6"صى

أبي داكد  سنف ، كصححو األلباني في حكمو عمى7"ثىبت ًفي الٌسنىف"، كقاؿ ابف حجر: "مسمـ
 .8"إسناده صحيح"، كقاؿ شعيب األرنؤكط: كالترمذم

 
"َسُتَجنَُّدوَن َأْجَناًدا: ُجْنًدا  قاؿ: َحَواَلَة عن النبي  الحديث الحادي عشر: َعْن َعْبِد المَِّو ْبنِ 

َفِإنََّيا  ِبالشَّاِم، َوُجْنًدا ِباْلِعرَاِق، َوُجْنًدا ِباْلَيَمِن " فُقْمُت: ِخْر ِلي َيا َرُسوَل المَِّو. قاَل: َعَمْيَك ِبالشَّاِم،
 .9َتُو ِمْن ِعَباِدِه"ِخيَرُة المَِّو ِمْن َأْرِضِو، َيْجَتِبي ِإَلْيَيا ِخيرَ 

                                                           

ىـ(. سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في 1420األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ) - 1
 (.14/365م( الطبعة: األولى ) 1992ىـ /  1412 -الممكمة العربية السعودية -األمة )دار المعارف، الرياض

 (.85كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 2
َباِط ح) - 3  (.3/9( )2500أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب الجياد َباٌب ِفي َفْضِل الرّْ
 (.4/165( )1621الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب فضائل الجياد َباُب َما َجاَء ِفي َفْضِل َمْن َماَت ُمَراِبًطا ح) - 4
 (.10/484ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ) انظر: - 5
 (.2/88الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 6
 (.12/411ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ) - 7
 (.39/374ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط )  - 8
 (.87الثاني الثانوي )كتاب التربية اإلسالمية، الصف  - 9



 

85 
 

مـ أجده في سنف أبي أبي داكد، كقد بحثت عنو بيذا المفظ ف قد أشير إلى أف ىذا الحديث مف لفظ
ٍيحو : فييا قاؿ 1أبك داكد ياأخرجكالركاية التي داكد كال في أمو مف كتب الحديث،  ٍيكىةي ٍبفي شيرى دَّثىنىا حى حى

دَّثىنىا بىًقيَّةي  ، حى ٍضرىًمي  دَّثىًني بىًحيره الكليدبف اٍلحى ٍف أىًبي قيتىٍيمىةى بف سعد، حى ، عى ٍعدىافى اًلدو يىٍعًني اٍبفى مى ، عىٍف خى
كىالىةى،كىك صحابي( )مرثد بف كداعة مَّـى:  ، عىٍف اٍبًف حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى قىاؿى

نيكدنا» ٍنده ًباٍلًعرىاؽً  سىيىًصيري اأٍلىٍمري ًإلىى أىٍف تىكيكنيكا جي ٍنده ًباٍليىمىًف، كىجي ، كىجي ٍنده ًبالشَّاـً نَّدىةن جي ، قىاؿى اٍبفي «ميجى
 : ، فىقىاؿى كىالىةى: ًخٍر ًلي يىا رىسيكؿى المًَّو ًإٍف أىٍدرىٍكتي ذىًلؾى ، فىًإنَّيىا ًخيرىةي المًَّو ًمٍف »حى مىٍيؾى ًبالشَّاـً أىٍرًضًو، عى

تىوي  ، كىاٍسقيكا ًمٍف غيديًركيـٍ  يىٍجتىًبي ًإلىٍييىا ًخيرى ـٍ ًنكي ـٍ ًبيىمى ، فىعىمىٍيكي ًمٍف ًعبىاًدًه، فىأىمَّا ًإٍف أىبىٍيتيـٍ
كَّؿى ًلي  ، فىًإفَّ المَّوى 2 تىكى

 «.ًبالشَّاـً كىأىٍىًموً 
سنادك  ،لغيرهىذا الحديث صحيح   ،مدلسبف الكليد كىك: صدكؽ بىًقيَّةي  مف أجؿ؛ حسف أبي داكد ا 
دَّثىنىا بسند حسف، قاؿ  ليذا الحديث متابعة 3، كأخرج الطبرانيي ىذا الحديثكقد صرح بالسماع ف حى
ٍرعىةى الدٍّمىٍشًقي   ٍبًد اٍلعىًزيزً (مسير بف األعمى عبد)ثنا أىبيك ميٍسًيرو  ،أىبيك زي ًبيعىةى ٍبًف ، ثنا سىًعيدي ٍبفي عى ، عىٍف رى

ٍكالًنيٍّ  ، عىفٍ يىًزيدى  بٍ أىًبي ًإٍدًريسى اٍلخى ،، عىٍف عى كىالىةى األىٍزًدمٍّ  . عف النبي ًد المًَّو ٍبًف حى
اهي "، كقاؿ الحاكـ: 4صححو ابف حبافكىذا الحديث  ـٍ ييٍخًرجى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى ، ككافقو 5"ىىذىا حى
سىفه "السخاكم: كقاؿ ، 6صححو ابف عساكرك  ،"صحيح"الذىبي كقاؿ:  ًديثه حى كصححو  ،7"ىىذىا حى

حديث "و عمى سنف أبي داكد، كقاؿ شعيب األرنؤكط في حكمو عمى المسند: األلباني في حكم
 ."صحيح بطرقو

 

                                                           

 (.3/4( )2483أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب الجياد َباٌب ِفي ُسْكَنى الشَّاِم ح) - 1
 (.7/116ُغُدِرُكْم: جمع غدير وىو الحوض. العظيم آبادي/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ) - 2
. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السمفي ىـ(. مسند الشاميين360الطبراني، سميمان بن أحمد بن أيوب الشامي) - 3

 (.1/192( )337( الطبعة: األولى ح)1984 – 1405 -بيروت –)مؤسسة الرسالة
 (.16/295انظر: ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ) - 4
 (.4/555الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 5
 (.1/78انظر: ابن عساكر/ تاريخ دمشق ) - 6
ىـ(. البمدانيات. تحقيق: حسام بن محمد 902ي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد )السخاو  - 7

 (.1/60م( الطبعة: األولى )2001 -ىـ 1422 -السعودية –القطان )دار العطاء
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، َوُكلُّ َشرُّ اأْلُُموِر ُمْحَدثَاُتَيا، َوُكلُّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ : "قال  عشر: ثانيالحديث ال
 .1"َضاَلَلٍة ِفي النَّار

ٍبًد المًَّو، قاؿنىا عي أىٍخبىرى  قاؿ: 2النسائي وأخرج ، الثكرم ٍبفي اٍلميبىارىًؾ، عىٍف سيٍفيىافى عبد ا : أىٍنبىأىنىا ٍتبىةي ٍبفي عى
ٍف أىًبيوً  ، عى مَّدو ٍعفىًر ٍبًف ميحى ٍبًد المًَّو،(الحسيف بف عمي بف محمد)عىٍف جى اًبًر ٍبًف عى : كىافى  ، عىٍف جى قىاؿى
مىٍيًو كى  مَّى اي عى : رىسيكؿي المًَّو صى مىٍيًو ًبمىا ىيكى أىٍىميوي، ثيَـّ يىقيكؿي ييٍثًني عى ٍطبىًتًو: يىٍحمىدي المَّوى كى مَّـى يىقيكؿي ًفي خي سى

ًديًث ًكتىابي المًَّو، كى » مىٍف ييٍضًمٍموي فىالى ىىاًدمى لىوي، ًإفَّ أىٍصدىؽى اٍلحى ٍف يىٍيًدًه المَّوي فىالى ميًضؿَّ لىوي، كى أىٍحسىفى مى
لىةو ًفي اٍليىٍدًم ىىٍدمي  الى كيؿ  ضى لىةه، كى الى كيؿ  ًبٍدعىةو ضى كيؿ  ميٍحدىثىةو ًبٍدعىةه كى شىر  اأٍليميكًر ميٍحدىثىاتييىا، كى ، كى مَّدو ميحى

: «النَّارً  كىافى ًإذىا ذىكىرى السَّاعىةى اٍحمىرٍَّت كىٍجنىتىاهي، كىعىالى «بيًعٍثتي أىنىا كىالسَّاعىةي كىيىاتىٍيفً »، ثيَـّ يىقيكؿي ٍكتيوي،  ، كى صى
 : ، ثيَـّ قىاؿى ـٍ ـٍ مىسَّاكي كي بَّحى : صى ٍيشو يىقيكؿي بيوي كىأىنَّوي نىًذيري جى ٍف تىرىؾى مىاالن »كىاٍشتىدَّ غىضى مىٍف تىرىؾى مى فىأًلىٍىًمًو، كى

يىاعنا ٍؤًمًنيفى  3دىٍيننا أىٍك ضى ، كىأىنىا أىٍكلىى ًباٍلمي مىيَّ  .«فىًإلىيَّ أىٍك عى
ٍبًد اٍلمىًجيًد، عىٍف قاؿ:  4أخرجو مسمـكىذا الحديث  ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي عى دَّثىنىا عى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، حى دَّثىًني ميحى حى

مَّدو  ٍعفىًر ٍبًف ميحى لىةه"بيذا اإلسناد، بمفظ: " جى الى كيؿ  ًبٍدعىةو ضى شىر  اأٍليميكًر ميٍحدىثىاتييىا، كى ، دكف زيادة "ككؿ كى
 ضاللة في النار".

  : جماعة منيـجعفر بف محمد  الحديث عفكقد ركل ىذا 
 .7، كأبك نعيـ6، كالبييقي5مسمـ : أخرجوسميماف بف بالؿ .1
 ،3كابف حباف ،2، كأبك يعمى1، كابف ماجو8مسمـ : أخرجوعبد الكىاب بف عبد المجيد .2

 .4كالبييقي

                                                           

 (.88كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 1
 (.3/188( )1578لعيدين باب َكْيَف اْلُخْطَبُة ح)النسائي/ المجتبى من السنن. كتاب صالة ا - 2
 (.6/221ضياعا: أي عياال. المباركفوري/ تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ) - 3
اَلِة َواْلُخْطَبِة ح) - 4 (. رواه بمفظ: "َوَشرُّ اأْلُُموِر 2/592( )43مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الجمعة َباُب َتْخِفيِف الصَّ

 َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة". ُمْحَدثَاُتَيا،
اَلِة َواْلُخْطَبِة ح) - 5  (.2/592( )43مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الجمعة َباُب َتْخِفيِف الصَّ
 (.3/302البييقي/ السنن الكبرى ) - 6
ى ىـ(. المسند المستخرج عم430أبو نعيم األصبياني، أحمد بن عبد ا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران ) - 7
 (.2/455م( الطبعة: األولى ) 1996ىـ،  1417 -بيروت  -ى صحيح اإلمام مسمم )دار الكتب العممية عم
اَلِة َواْلُخْطَبِة ح) - 8  (.2/592( )43مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الجمعة َباُب َتْخِفيِف الصَّ
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 .5أحمد : أخرجويحيى بف سعيد .3
 .6ركاه الدارمي: يحيى بف سميـ .4
 .7أبك نعيـ: ركاه العزيز بف محمد عبد .5
 8: ركاه الطبرانيإسحاؽ بف مكسى .6
 .9ركاه أحمد: مصعب بف سالـ .7
 .10ركاه أبك يعمى: ىيب بف خالدك  .8

كانفرد النسائي بإخراج كىؤالء الركاة رككه عف جعفر بف محمد دكف زيادة "ككؿ ضاللة في النار"، 
فدؿ ىذا عمى  ىذا الحديث بيذه الزيادة، كخالؼ بذلؾ الركاية التي أخرجيا مسمـ في صحيحو،

 . شذكذ ىذه الزيادة كأنيا ال تصح عف رسكؿ ا
كليست كؿ ضاللة تدخؿ صاحبيا النار، بؿ قد تككف بسبب جيؿ أك تأكيؿ أك عذر ما، كربما 

 11تككف ضاللة... لكنيا معصية ال تصؿ بو إلى حد استحقاؽ النار كدليؿ ىذا ما أخرجو البخارم
ٍمًرك ٍبًف العىاصً  12كمسمـ مَّى اي عىٍف عى : ، أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو صى مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى ـي " عى اًك ـى الحى كى ًإذىا حى

ـى فىاٍجتىيى  كى ذىا حى ابى فىمىوي أىٍجرىاًف، كىاً   ".دى ثيَـّ أىٍخطىأى فىمىوي أىٍجره فىاٍجتىيىدى ثيَـّ أىصى

                                                                                                                                                                          

 (.1/17( )45َدِع َواْلَجَدِل ح)ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب اإليمان وفضائل الصحابة َباُب اْجِتَناِب اْلبِ  - 1
ىـ(. مسند أبي يعمى. تحقيق: حسين سميم أسد) دار 307أبو يعمى الموصمي، أحمد بن عمي بن المثُنى التميمي ) - 2

 (.4/85( الطبعة: األولى )1984 – 1404 -دمشق –المأمون لمتراث 
 (.1/86ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ) - 3
 (.3/292ي/ السنن الكبرى )البييق - 4
 (.22/320ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 5
ىـ(. 255الدارمي، أبو محمد عبد ا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبيرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي ) - 6

المممكة  -سميم أسد الداراني )دار المغني لمنشر والتوزيع مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(. تحقيق: حسين
 (.1/289م( الطبعة: األولى )2000 -ىـ 1412 -العربية السعودية

 (.2/455أبو نعيم األصبياني/ المسند المستخرج عمى صحيح اإلمام مسمم ) - 7
 (.9/160الطبراني/ المعجم األوسط ) - 8
 (.22/237بل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط )ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حن - 9

 (.4/90أبو يعمى الموصمي/ مسند أبي يعمى ) - 10
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب  - 11

 (.9/108( )7352َأْو َأْخَطَأ ح)اإلعتصام بالكتاب والسنة َباُب َأْجِر الَحاِكِم ِإَذا اْجَتَيَد َفَأَصاَب 
 (.3/1342( )1716مسمم/ صحيح مسمم. كتاب األقضية َباُب َبَياِن َأْجِر اْلَحاِكِم ِإَذا اْجَتَيَد َفَأَصاَب، َأْو َأْخَطَأ ح) - 12
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ـٍ يىقيؿٍ ، فقاؿ: "كىذه الزيادة ضعفيا ابف تيمية سندان كذكر أف معناىا ال يصح لى لىةو ًفي كى الى كيؿ  ضى : كى
ٍنوي  ،النَّارً  زى عى قىٍد اٍجتىيىدى ًفي طىمىًبًو فىعىجى ؽَّ كى دى اٍلحى ٍف اٍلحىؽٍّ مىٍف قىصى قىٍد يىٍفعىؿي  ،بىٍؿ يىًضؿ  عى فىالى ييعىاقىبي كى

طىؤيهي  مىى اٍجًتيىاًدًه كىخى ا أيًمرى ًبًو فىيىكيكفي لىوي أىٍجره عى قً  بىٍعضى مى ؿَّ ًفيًو عىٍف حى ٍغفيكره لىوي الًَّذم ضى  ،يقىًة اأٍلىٍمًر مى
ـٍ يىٍعمىميكا أىنَّوي ًبٍدعىةه  لى فىعىميكا مىا ىيكى ًبٍدعىةه كى مىًؼ قىٍد قىاليكا كى كىًثيره ًمٍف ميٍجتىًيًدم السَّمىًؼ كىاٍلخى اًديثى  ،كى إمَّا أًلىحى

ةن  ًحيحى ًعيفىةو ظىن كىىا صى مَّا آًليىاتً  ،ضى ٍد ًمٍنيىا كىاً  ـٍ ييرى ا لى ًفي اٍلمىٍسأى  ،فىًيميكا ًمٍنيىا مى مَّا ًلرىٍأمو رىأىٍكهي كى لىًة كىاً 
ـٍ تىٍبميٍغييـٍ   .2، كضعفيا أيضا الشيخ عمرك عبد المطيؼ رحمو ا1"نيصيكصه لى

 
 3َحاِئِطيْخَمًة، َوَأَنا ُأِقيُم َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اِ: ِإنَّ ِلُفاَلٍن نَ عشر:  لثالحديث الثا

َأْعِطَيا ِإيَّاُه ى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم: "ِبَيا، َفْأُمْرُه َأْن ُيْعِطَيِني َحتَّى ُأِقيَم َحاِئِطي ِبَيا، َفَقاَل َلُو النَِّبيُّ َصمَّ 
ِني َنْخَمَتَك ِبَحاِئِطي. َفَفَعَل، َفَأَتى النَِّبيَّ َصمَّى ِبَنْخَمٍة ِفي اْلَجنَِّة " َفَأَبى، َفَأتَاُه َأُبو الدَّْحَداِح َفَقاَل: ِبعْ 

، َفَقْد اُ َعَمْيِو َوَسمََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِ، ِإنّْي َقِد اْبَتْعُت النَّْخَمَة ِبَحاِئِطي. َقاَل: " َفاْجَعْمَيا َلوُ 
ِفي اْلَجنَِّة  أِلَِبي الدَّْحَداحِ  5َرَداحٍ  4ِو َوَسمََّم: " َكْم ِمْن َعْذقٍ َأْعَطْيُتَكَيا. َفَقاَل َرُسوُل اِ َصمَّى اُ َعَميْ 

َقْد ِبْعُتُو  اْلَجنَِّة " َقاَلَيا ِمرَارًا. َقاَل: َفَأَتى اْمرََأَتُو َفَقاَل: َيا ُأمَّ الدَّْحَداِح اْخُرِجي ِمَن اْلَحاِئِط، َفِإنّْي
 .6َبْيعُ ِبَنْخَمٍة ِفي اْلَجنَِّة. َفَقاَلْت: َرِبَح الْ 

سىفه  قاؿ: 7أحمد وأخرج دَّثىنىا حى مىمىةى، عىٍف ثىاًبتو مكسى بف حى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى  ، مثمو.، عىٍف أىنىسو أسمـ بف، حى
 مثمو.

                                                           

 (.19/191ابن تيمية/ مجموع الفتاوى ) - 1
ىـ(. أحاديث 1429بن سميمان الشنقيطي )ابن عبد المطيف، محمد عمرو بن محمد بن عبد القادر بن رضوان  - 2

 (.1/6مكة المكرمة( ) -ومرويات في الميزان ) ممتقى أىل الحديث
 (8/486حائطي: أي بستاني المحدق بالحيطان. القاري/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) - 3
 الِعْذُق: النَّخمُة. - 4

يب الحديث. تحقيق : د.عبدالمعطي أمين قمعجي )دار الكتب ىـ(. غر 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عمي بن محمد)
 (.2/77( الطبعة األولى )1985 -بيروت -العممية  

 (.1/388َرَداٌح: أي َثِقيَمٌة ِلَكْثَرِة ما فييا. المرجع السابق ) - 5
 (.93كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 6
حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط. مسند المكثرين من الصحابة ُمْسَنُد َأَنِس ْبِن ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن  - 7

 (.19/464( )12482ْبِن َماِلٍك َرِضَي اُ َتَعاَلى َعْنُو ح)
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اؿي رً "الييثمي: ، كقاؿ 1كقد صححو ابف حباف ،رجالو كميم ثقات ىذا الحديث صحيحإسناد  اليوي ًرجى جى
ًحيحً  ، ككافقو الذىبي، كصححو 3"ث صحيح عمى شرط مسمـىذا حدي"الحاكـ: ، كقاؿ 2"الصَّ
 ."إسناده صحيح عمى شرط مسمـ": في حكمو عمى المسند شعيب األرنؤكط، كقاؿ 4األلباني

اًبًر ٍبًف سىميرىةى، في صحيحو  5كليذا الحديث شاىد أخرجو مسمـ ـٍ ًمٍف ًعٍذؽو : »بمفظعىٍف جى كى
-ميعىمَّؽو  6

نًَّة اًل  -ٍك ميدىلًّىأى -  .شيٍعبىةي أًلىًبي الدٍَّحدىاحً  أىٍك قىاؿى « ٍبًف الدٍَّحدىاحً ًفي اٍلجى
 .7"َأْبَغُض اْلَحاَلِل ِإَلى المَِّو الطَّاَلقُ " قال رسول ا  عشر: رابعالحديث ال

، عىٍف عي  قاؿ: 8ابف ماجو وأخرج اًلدو مَّدي ٍبفي خى دَّثىنىا ميحى ، حى دَّثىنىا كىًثيري ٍبفي عيبىٍيدو اٍلًحٍمًصي  بىٍيًد المًَّو ٍبًف حى
، ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ، عىٍف عى اًرًب ٍبًف ًدثىارو ، عىٍف ميحى اًفيٍّ ًليًد اٍلكىصَّ مىٍيًو : قىاؿى  اٍلكى مَّى المَّوي عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

مَّـى  سى  مثمو. :كى
 لسببيف: ىذا اإلسناد ضعيؼك  ىذا الحديث ضعيف مرسل أرسمو محارب بن دثار،

ًليدً  عيبىٍيًد المَّوً يو األكؿ: ف  .الحديث متركؾ: كىك ٍبًف اٍلكى
دَّثىنىا  عف 9الثاني: رجح العمماء أف ىذا الحديث مرسؿ، كقد ركاه مرسالن أبك داكد ، حى أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى

، عىٍف مي  : قىاؿى ميعىرٍّؼه اًربو قىاؿى :  حى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿَّ »رىسيكؿي المًَّو صى المَّوي شىٍيئنا أىٍبغىضى ًإلىٍيًو ًمفى  مىا أىحى
ؽً   .«الطَّالى

المشيكر ، كقاؿ الخطابي: "11"كالمرسؿ أشبو، كقاؿ الدارقطني: "10كقد رجح أبك حاتـ الرازم إرسالو
، كرجح 1"في ىذا عف محارب بف دثار مرسؿ عف النبي صمى ا عميو كسمـ ليس فيو ابف عمر

                                                           

 (.16/113انظر: ابن حبان/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ) - 1
 (.9/324الييثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) - 2
 (.2/24/ المستدرك عمى الصحيحين)الحاكم - 3
 (.6/463انظر: األلباني/ سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا ) - 4
 (.2/665( )965مسمم/ صحيح مسمم. كتاب الجنائز َباُب ُرُكوِب اْلُمَصمّْي َعَمى اْلَجَناَزِة ِإَذا اْنَصَرَف ح) - 5
 الِعْذُق: النَّخمُة. - 6

 (.2/77يب الحديث )ابن الجوزي/ غر 
 (.132كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 7
 (.1/650( )2018ابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب الطالق باب حدثنا سويد بن سعيد ح) - 8
 (.2/254( )2177أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب الطالق َباٌب ِفي َكرَاِىَيِة الطَّاَلِق ح) - 9

 (.1/471أبي حاتم/ العمل البن أبي حاتم ) انظر: ابن - 10
 (.13/225الدارقطني/ العمل الواردة في األحاديث النبوية ) - 11
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في األلباني ، كضعفو 4"ىذا حديث ال يصح": بف الجكزماكقاؿ ، 3، كابف الممقف2إرسالو البييقي
 حكمو عمى كتب السنف.

 
دّْيِقيَن، ":  الحديث السابع عشر: قال النبي ُدوُق اأَلِميُن َمَع النَِّبيّْيَن، َوالصّْ التَّاِجُر الصَّ

 .5"َوالشَُّيَداءِ 
دَّثىنىا ىىنَّاده قاؿ:  6الترمذم وأخرج دَّثىنى بف السرم حى ةي ، حى ، عىٍف أىًبي الثكرم ، عىٍف سيٍفيىافى بف عقبة ا قىًبيصى
ٍمزىةى  سىًف ()عبد ا بف جابرحى ٍف اٍلحى ،البصرم، عى مَّـى،  ، عىٍف أىًبي سىًعيدو سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف النًَّبيٍّ صى عى
 :  .مثموقىاؿى
سى " قاؿ الترمذم في جامعو: ،7منقطعىذا الحديث إسناد  ًديثه حى فه الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف ىىذىا الكىٍجًو ىىذىا حى

ٍمزىةى  ًديًث الثٍَّكًرمٍّ عىٍف أىًبي حى ٍمزىةى: ، ًمٍف حى ، كاأللباني في حكمو 8الحاكـ ضعفو، ك "شىٍيخه بىٍصًرمٌّ كىأىبيك حى
 سنف الترمذم.عمى 

 
 

ْرًطا َحرََّم َحاَلاًل، َأْو َأَحلَّ الُمْسِمُموَن َعَمى ُشُروِطِيْم، ِإالَّ شَ " :الحديث الثامن عشر: قال النبي 
 .9"َحرَاًما

                                                                                                                                                                          

 (.3/231الخطابي/ معالم السنن ) - 1
 (.7/527انظر: البييقي/ السنن الكبرى ) - 2
 (.8/65ير.)انظر: ابن الممقن/ البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكب - 3
 (.2/638ابن الجوزي/ العمل المتناىية في األحاديث الواىية ) - 4
 (.153كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 5
اِر َوَتْسِمَيِة النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  - 6 ( 1209ِإيَّاُىْم ح)الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب البيوع َباُب َما َجاَء ِفي التُّجَّ
(3/507.) 
 وسبب اإلنقطاع: أن الحسن البصري لم يدرك أبو سعيد ولم يسمع منو. - 7

 (. 2/233(. وانظر: ابن حجر/ تيذيب التيذيب )4/566انظر: الذىبي/ سير أعالم النبالء )
 (.2/7الحاكم/ المستدرك عمى الصحيحين ) - 8
 (.159الثانوي )كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني  - 9
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ٍبًد قاؿ:  1الترمذم وأخرج دَّثىنىا كىًثيري ٍبفي عى ، حى اًمرو اٍلعىقىًدم  دَّثىنىا أىبيك عى ، حى ؿي الَّ ًميٍّ اٍلخى سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى حى
دٍّ  ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ًني  ٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو اٍلميزى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى :  ًه،عى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

 مثمو. 
كىذا الحديث قاؿ ، وىو: متروك الحديثَكِثيُر ْبُن َعْبِد المَِّو  من أجل إسناد ىذا الحديث ضعيف؛

 :  .4، كضعفو الييثمي3"أسانيده الى يٍحتىج بيىا"، كقاؿ ابف القطاف: 2"ال يصح"فيو ابف حـز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .قرآنية اتصحيحة أو بآي حاديث: استبدال األحاديث الضعيفة بأالمبحث الثالث

                                                           

ْمِح َبيْ  - 1 َن النَّاِس الترمذي/ سنن الترمذي. أبواب األحكام َباُب َما ُذِكَر َعْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي الصُّ
 (.3/626( )1352ح)
 (.5/23ابن حزم/ اإلحكام في أصول األحكام ) - 2
 (.2/324ي كتاب األحكام )ابن القطان/ بيان الوىم واإلييام ف - 3
 (.4/205انظر: الييثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) - 4
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اقتباس نص أك نقؿ قكؿ أف يقكـ بتكثيقو مف مرجعو األصمي،  أصبح مف الطبيعي عمى مف أراد
فيذه سمة األبحاث العممية، كىذا ما يعطي المعمكمة شرعية كقكة في الطرح، لكف عند سرد 

ف األمانة تقع عمى الناقؿ، بالتأكد مف صحتيا كالتكثؽ مف مصدرىا، فإف كانت المعمكمة المعمكمة فإ
صحيحة صح البناء عمييا كصح ما ترتب عمييا مف أحكاـ، كينبني عمى ضعفيا عدـ صحة كؿ 
ما خرج عنيا مف نتائج، ىذا ىك الحاؿ في األخبار العامة، كاألمكر التي تخص البشر كتتعمؽ 

اب أكلى أف نطبؽ ىذا عند االستدالؿ بحديث نبكم، فديف ا أحؽ أف نستكثؽ في بحياتيـ، فمف ب
تماـ شريعتو قاؿ تعالى:  نقمو كأف نتأكد مف ثبكتو، فا عز كجؿ قد أتـ عمينا النعمة بإكماؿ دينو كا 

ـي  ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي ٍسالـى ًديننا ﴾ ﴿اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي اإٍلً
1. 

كتكفؿ جؿ في عاله بحفظ كتابو الكريـ، كىذا يتضمف حفظ السنة النبكية، فحفظيا مف حفظ كتاب 
، ا، فال ينبغي عمينا التساىؿ بنقؿ الحديث النبكم، بؿ عمينا التأكد مف صحة نسبتو لرسكؿ ا 

 .2كؿ ضعيؼ حتى يتـ االستدالؿ بالحديث الصحيح الثابت، كاالبتعاد عف
فال يجكز ألحد أف يستدؿ بحديث ضعيؼ بحجة عدـ ضياع السنة، أك أف ىناؾ أحكامان لـ تنقؿ 
إلينا إال بالضعيؼ مف الحديث، فديننا بفضؿ ا نقؿ إلينا صحيحان نقيان، خاليا مف كؿ شائبة، 

 الحمد أف تككف إننا قد أىًمنَّا ك ":  تعالىرحمو ا ابف حـز اإلماـ قاؿكبعيدان عف كؿ ضعؼ، 
مى ا عميو كسمـ أك نىدب إلييا، أك فعميا عميو السالـ فتضيع، كلـ شريعةه أىمىرى بيا رسكؿي ا ص

، تى تبمغ إليو صمى ا عميو كسمـ، أك بنقؿ الثقة عف الثقة حتبمغ إلى أحد مف أمتو، إما بتكاتر
، كأىًمنَّا أيضان ف ال تقـك الحجة بنقمو مف العدكؿقميا مكأىًمنَّا أيضان قطعان أف يككف ا تعالى ييٍفًردي بن

ًمٌي كاضح بصحة خطئو فيو ، كال يأتيف شريعةه يخطئ فييا راكييا الثقةقطعان أف تكك   .3"بياف جى
فمف رضي أف يككف عمدتو في كالمو الدليؿ، فعميو أف يقتصر عمى ما صح كأف يجتنب كؿ 

ى يتـ تمييز صحيحو مف ضعيفو، أما عند االستدالؿ ضعيؼ، ىذا عند إيراد الحديث النبكم حت

                                                           

 (.3سورة المائدة ) - 1
أجاز جماعة من أىل العمم العمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمال، وممن قال بيذا اإلمام أحمد وابن ميدي  - 2

ذا رو  ينا في الفضائل ونحوىا تساىمنا". الخطيب البغدادي/ الجامع ألخالق حيث قاال: "إذا روينا في الحالل والحرام شددنا وا 
 (.1/350(. وابن رجب الحنبمي/ ذيل طبقات الحنابمة)2/91الراوي وآداب السامع )

 (.1/127ابن حزم/ اإلحكام في أصول األحكام ) 3 -
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بالقرآف الكريـ فإف ا عز كجؿ قد كفانا جيد البحث كعناء التنقيب، فكتاب ا نقؿ إلينا بالتكاتر 
اًفظيكفى  ﴿ككمو صحيح ثابت ال ريب فيو،  نَّا لىوي لىحى  .1﴾ًإنَّا نىٍحفي نزٍلنىا الذٍٍّكرى كىاً 

، كخصصت ىذا المطمب اسة جميع األحاديث المرفكعة لرسكؿ ا ألجؿ ىذا قمت بتخريج كدر 
الستبداؿ الضعيؼ منيا بأحاديث أخرل صحيحة أك آية مف كتاب ا تصمح دليالن لممسألة نفسيا، 
كىذه ىي األحاديث التي تكصمت باجتيادم أنيا ضعيفة، سأسردىا مرقمةن كاستبدليا بآية مف كتاب 

 .يوا أك بما صح مف سنة نب
 

 .الصف األول ثانويأواًل: أحاديث كتاب 
، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم -رضي ا عنيا– َعْن َعاِئَشةَ الحديث األول: 

 .2"ُك، َواَل َأْمِمكُ َفاَل َتُمْمِني، ِفيَما َتْممِ  ،ِفيَما َأْمِمكُ  المَُّيمَّ َىَذا َقْسِمي" َيْقِسُم َفَيْعِدُل، َوَيُقوُل:
 بيف نسائو، كيغني عنو األحاديث التالية: استدؿ مؤلفك الكتاب بيذا الحديث عمى عدؿ رسكؿ ا 

ٍنيىا، قىالىٍت:  (1 مَّـى ًإذىا أىرىادى سىفىرنا »عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
ـي ًلكيؿٍّ اٍمرىأىةو ًمٍنييفَّ يىٍكمىيىا أىٍقرىعى بىٍيفى نً  كىافى يىٍقًس رىجى ًبيىا مىعىوي، كى رىجى سىٍيمييىا خى سىاًئًو، فىأىيَّتيييفَّ خى

مَّى اي  ٍكًج النًَّبيٍّ صى لىٍيمىتىيىا ًلعىاًئشىةى زى ٍمعىةى كىىىبىٍت يىٍكمىيىا كى ٍيرى أىفَّ سىٍكدىةى ًبٍنتى زى لىٍيمىتىيىا، غى مىٍيًو كى  عى
مَّـى كى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ا رىسيكًؿ المًَّو صى ، تىٍبتىًغي ًبذىًلؾى ًرضى مَّـى  .3«سى
 
 

                                                           

 (.9:)الحجر - 1
 (.56(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )63) كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول - 2
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. ِكَتاُب الِيَبِة  - 3

َيا َزْوٌج َفُيَو َجاِئٌز، ِإَذا َلْم َتُكْن َسِفيَيًة، َفِإَذا َكاَنْت َوَفْضِمَيا َوالتَّْحِريِض َعَمْيَيا َباُب ِىَبِة الَمْرَأِة ِلَغْيِر َزْوِجَيا َوِعْتِقَيا، ِإَذا َكاَن لَ 
 (. والمفظ لو.3/159( )2593َسِفيَيًة َلْم َيُجْز. ح)

( 2445ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب فضائل الصحابة رضي ا عنيم َباٌب ِفي َفْضِل َعاِئَشَة َرِضَي اُ َتَعاَلى َعْنَيا ح)
(4/1894.) 
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ٍيرىةى  (2 ٍف أىًبي ىيرى ٍنو عى : "مىٍف كىانىٍت لىوي اٍمرىأىتىاًف فىمىاؿى ًإلىى قىاؿى  ، عىًف النًَّبيٍّ رىًضيى المَّوي عى
ًشق وي مىا ًة كى اءى يىٍكـى اٍلًقيىامى  .1ًئؿه "ًإٍحدىاىيمىا، جى

َما رََأْيُت َأَحًدا َأْكَثَر َتَبسًُّما ِمْن َرُسوِل المَِّو )َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن الَحاِرِث ْبِن َجْزٍء، َقاَل: الحديث الثاني: 
 .2(َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ 

 األحاديث التالية: صح في ىذه المسألة عف رسكؿ ا 
ًريرو رىًضيى المَّوي  (1 ، كىالى  عىٍف جى ٍنذي أىٍسمىٍمتي مَّـى مي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى بىًني النًَّبي  صى جى : مىا حى ٍنوي، قىاؿى عى

ـى ًفي كىٍجًيي رىبى ًبيىًدًه ًفي  ،رىآًني ًإالَّ تىبىسَّ ٍيًؿ، فىضى مىى الخى لىقىٍد شىكىٍكتي ًإلىٍيًو ًإنٍّي الى أىٍثبيتي عى كى
 : قىاؿى ٍدًرم، كى ٍيًديًّاالمَّييَـّ ثىبٍّ »صى  .3«ٍتوي كىاٍجعىٍموي ىىاًدينا مى

ٍنيىا، قىالىٍت:  (2 مَّـى ميٍستىٍجًمعنا قىط  »عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىا رىأىٍيتي النًَّبيَّ صى
تَّى أىرىل ًمٍنوي لىيىكىاًتوً  اًحكنا، حى ضى

ـي 4  .5«، ًإنَّمىا كىافى يىتىبىسَّ
اًؾ ٍبفً  (3 مىٍيًو  عىٍف ًسمى مَّى اي عى اًلسي رىسيكؿى اً صى اًبًر ٍبًف سىميرىةى: أىكيٍنتى تيجى : قيٍمتي ًلجى ، قىاؿى ٍربو حى

ـٍ كىًثيرنا،  : نىعى مَّـى؟ قىاؿى سى تَّى »كى ، أىًك اٍلغىدىاةى، حى ٍبحى مٍّي ًفيًو الص  هي الًَّذم ييصى الَّ كىافى الى يىقيكـي ًمٍف ميصى
                                                           

يح، رواتو كميم ثقات، وقد صححو الترمذي في جامعو، وابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح صح - 1
(، 1/92بيروت( ) –ىـ(. االقتراح في بيان االصطالح )دار الكتب العممية 702محمد بن عمي بن وىب بن مطيع القشيري )

ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب واأللباني في حكمو عمى كتب السنن، وشعيب األرنؤوط. 
 (. وىذا الحديث رواه:13/320األرنؤوط )

 (. والمفظ لو.2/242( )2133أبو داود/ سنن أبي داود. كتاب النكاح َباٌب ِفي اْلَقْسِم َبْيَن النَّْساِء ح)
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة )مكتب المطبوعات  ىـ(. المجتبى من السنن،303والنسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن)

ىـ ( الطبعة: الثانية. كتاب عشرة النساء باب َمْيُل الرَُّجِل ِإَلى َبْعِض ِنَساِئِو ُدوَن َبْعٍض 1406 –حمب  -اإلسالمية 
 (.3/439( )1141َراِئِر ح)(. والترمذي/ سنن الترمذي. كتاب النكاح َباُب َما َجاَء ِفي التَّْسِوَيِة َبْيَن الضَّ 7/63( )3942ح)

 (.1/633( )1969وابن ماجو/ سنن ابن ماجو. كتاب النكاح َباُب اْلِقْسَمِة َبْيَن النَّْساِء ح)
 (.58(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )64كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 2
ر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الجياد البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختص - 3

 ( والمفظ لو.4/65( )3035والسير َباُب َمْن اَل َيْثُبُت َعَمى الَخْيِل ح)
َحاَبِة َرِضَي اُ َتَعاَلى َعْنُيْم َباُب ِمْن َفَضاِئِل َجِريِر ْبِن َعْبِد ا ِ َرِضَي اُ َتَعاَلى ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب َفَضاِئِل الصَّ

 (.4/1925( )2475َعْنُو ح)
 (.8/578ليواتو: جمع لياة وىي المحمة المتعمقة في أعمى الحنك. ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ) - 4
ب َباُب البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب األد - 5

ِحِك ح)  ( والمفظ لو.8/24( )6092التََّبسُِّم َوالضَّ
يِح َواْلَغْيِم، َواْلَفَرِح ِباْلَمَطِر ح) ِذ ِعْنَد ُرْؤَيِة الرّْ  (.2/616( )899ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب صالة االستسقاء َباُب التََّعوُّ
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، فىًإذى  اًىًميًَّة، تىٍطميعى الشٍَّمسي ذيكفى ًفي أىٍمًر اٍلجى دَّثيكفى فىيىٍأخي كىانيكا يىتىحى ، كى ـى ا طىمىعىًت الشٍَّمسي قىا
ـي  يىتىبىسَّ كيكفى كى  .1«فىيىٍضحى

 
 .2"اْقَطُعوهُ عندما جيء بسارق: "  الحديث الثالث: قال 

زىاءن ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن مٍّفى المًَّو كىالمَّوي عىًزيزه كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى  ﴿ قاؿ ا تعالى:
ًكيـه   .3﴾حى
 األحاديث التالية: صح في ىذه المسألة عف رسكؿ ا كقد 

1)  : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍيرىةى، عىًف النًَّبيٍّ صى ٍف أىًبي ىيرى ةى »عى لىعىفى المَّوي السَّاًرؽى، يىٍسًرؽي البىٍيضى
ٍبؿى فىتيٍقطىعي يىديهي فى  يىٍسًرؽي الحى  .4«تيٍقطىعي يىديهي، كى

ٍبًع ًدينىارو »عىٍف عىاًئشىةى، قىالىٍت:  (2 مَّـى يىٍقطىعي السَّاًرؽى ًفي ري سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىافى رىسيكؿي اً صى
اًعدنا  .5«فىصى

 
، فال ُيقتصُّ من والد الحديث الرابع: من شروط وجوب القصاص: أال يكون القاتل أصاًل لممقتول

 .6: )ال يقاد الوالد بالولد(يقتل ولده. قال 
ىك حديث مشيكر عند أىؿ العمـ "ابف عبد البر:  قاؿ ىذا الحديث ال يصح لكف عميو العمؿ،

 بالحجاز كالعراؽ، مستفيض عندىـ، يستغنى بشيرتو كقبكلو كالعمؿ بو عف اإلسناد فيو، حتى 

                                                           

اَل  - 1 ْبِح، َوَفْضِل اْلَمَساِجِد مسمم/ صحيح مسمم. ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصَّ ُه َبْعَد الصُّ َة َباُب َفْضِل اْلُجُموِس ِفي ُمَصالَّ
 (.1/463( )670ح)
 (.64(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )80كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 2
 (38)المائدة:  - 3
من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الحدود  البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر - 4

 ( والمفظ لو.8/159( )6783َباُب َلْعِن السَّاِرِق ِإَذا َلْم ُيَسمَّ ح)
 (.3/1314( )1687ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب الحدود َباُب َحدّْ السَِّرَقِة َوِنَصاِبَيا ح)

ختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الحدود البخاري/ الجامع المسند الصحيح الم - 5
 (.8/160( )6789[ َوِفي َكْم ُيْقَطُع؟ ح)38َباُب َقْوِل المَِّو َتَعاَلى: }َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُيَما{ ]المائدة: 

 (.3/1312( )1684َقِة َوِنَصاِبَيا ح)ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب الحدود َباُب َحدّْ السَّرِ 
 (.65(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )87كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 6
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 .1"يرتو تكمفان يككف اإلسناد في مثمو مع ش

إال أف المالكية استثنكا حالة كاحدة: ىي أف ، 2كقد اتفؽ جميكر الفقياء عمى أنو ال يقتؿ الكالد بكلده
يتحقؽ أف األب أراد قتؿ ابنو، كانتفت شبية إرادة تأديبو كتيذيبو، كأف يضجعو فيذبحو، أك يبقر 

فمك ضربو بقصد التأديب، أك في  بطنو أك يقطع أعضاءه، فيقتؿ بو لعمـك القصاص بيف المسمميف.
 .3حالة غضب، أك رماه بسيؼ أك عصا، فقتمو ال يقتؿ بو

 عقمية عمى عدـ إقامة القصاص عمى الكالد بقتؿ كلده، كمف ىذه األدلة: العمماء بأدلة استدؿ كقد
ف ظيرت  ،قدامو عمى القتؿ مظنة أنو لـ يتعمدهإأف الكالد شفقتو كافرة، كحبو عظيـ، ف" -1 كا 

 .4"العمد أك كاف لمعنى أباح قتمو يؿمخا
 .5في كجكده فال يككف ىك سببا في عدمو ألنو كاف سببان  -2
محبة غير مشكبة بشبية مادية بقصد انتظار النفع منو، فتككف  كأنيا، محبة األب البنو -3

 محبتو لو أصيمة ال لنفسو، فتقتضيو بالطبيعة الحرص عمى حياتو. أما محبة الكلد ألبيو

                                                           

ىـ(. التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد. تحقيق: 463ابن عبد البر، يوسف بن عبد ا النمري القرطبي) - 1
ىـ( 1387 -المغرب –د العموي، محمد عبد الكبير البكري) وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالميةمصطفى بن أحم

(23/437.) 
م( 1982 -بيروت -ىـ(. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )دار الكتاب العربي587الكاساني، عالء الدين) - 2
(235/7.) 

ىـ(. بداية المجتيد ونياية المقتصد )مطبعة 595لقرطبي )وابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ا
 (.2/433م( الطبعة: الرابعة )1975ىـ/1395 -مصر -مصطفى البابي الحمبي وأوالده

 –ىـ( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )دار الكتب العممية977والشربيني، محمد بن أحمد الخطيب )
 (.5/239ى )م( الطبعة: األول1994 -ىـ 1415

 (.4/267ىـ(. حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير )دار الفكر( )1230الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي ) - 3
 -القاىرة -ىـ(. حجة ا البالغة. تحقيق: سيد سابق )دار الكتب الحديثة 1176الدىموي، أحمد بن عبد الرحيم) - 4

 (.1/745مكتبة المثنى( )
ىـ(. نياية المحتاج إلى شرح المنياج )دار 1004حمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شياب الدين)الرممي، م - 5

 (.7/271م( )1984 -ىـ 1404 -بيروت -الفكر لمطباعة
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فقد ال يحرص عمى حياة ية انتظار المنفعة؛ ألف مالو لو بعد كفاة أبيو، فيي مشكبة بشب
 .1، فتككف محبتو لنفسو، فقد يقتموكالده
 

 الحديث الخامس: من شروط تنفيذ القصاص: أن يكون بآلة حادة.
 .2: ) ال قود إال بالسيف( قال رسول ا

قصاص أف يككف بآلة حادة، كقد ثبت أف مف شركط تنفيذ ال يذا الحديث عمىباستدؿ مؤلفك الكتاب 
مىى " : أف ىذا الحديث ضعيؼ اإلسناد، كأكضح منو كأكفى معنى قكلو ٍحسىافى عى ًإفَّ اى كىتىبى اإٍلً

ٍلييًحدَّ  ، كى ذىا ذىبىٍحتيـٍ فىأىٍحًسنيكا الذٍَّبحى ، فىًإذىا قىتىٍمتيـٍ فىأىٍحًسنيكا اٍلًقٍتمىةى، كىاً  ـٍ شىفٍ كيؿٍّ شىٍيءو ديكي تىوي أىحى  .3"رى
كىذا الحديث أكفى مف حيث المعنى، فربما كاف السيؼ غير حاٌد، لكف في ىذا الحديث جاء األمر 

ٍلييًحدَّ : "بقكلو  تىوي كى ـٍ شىٍفرى ديكي  "أىحى
القصاص في القتؿ  يركف أف 5كالمالكية 4بالسيؼ فيذه مسألة خالفية، فالشافعية أما إيقاع القصاص

 كدليميـ:بيا الجناية، القتؿ يقع بنفس الصفة التي كقعت 
اصي ًفي اٍلقىٍتمىى ﴿قكلو تعالى:  ـي اٍلًقصى مىٍيكي  .6﴾كيًتبى عى
ف عاقبتـ فعاقبكا بمثؿ ما عكقبتـ بو ﴿كقكلو تعالى:   .7﴾كا 

 .8﴾فمف اعتدل عميكـ فاعتدكا عميو بمثؿ ما اعتدل عميكـ ﴿قكلو تعالى: ك 
 

                                                           

رَّابعة  دمشق( الطَّبعة ال –سوريَّة  -انظر: الزَُّحْيِمّي، أ.د. َوْىَبة بن مصطفى. الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتُو )دار الفكر  - 1
(7/583.) 
 (.67(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )87كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 2
ْيِد َوالذََّباِئِح َوَما ُيْؤَكُل ِمَن اْلَحَيَواِن َباُب اأْلَْمِر ِبِإْحَساِن الذَّْبِح َوالْ  - 3 َتْحِديِد الشَّْفرَِة َقْتِل، وَ مسمم/ صحيح مسمم. ِكَتاُب الصَّ
 (.3/15/48( )1955ح)
 (.5/282الشربيني/ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ) - 4
 (.2/404ابن رشد/ بداية المجتيد ونياية المقتصد ) - 5
 (.178:)البقرة - 6
 (.126:)النحل - 7
 (.194:)البقرة - 8
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: عىدىا يىييكًدمٌّ ًفي عىٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  عىٍف أىنىسً  2كمسمـ 1كاستدلكا أيضان بما ركاه البخارم ، قىاؿى اًلؾو ٍبًف مى
خى رىٍأسىيىا، فىأىتىى ًبيىا أىىٍ  مىٍييىا، كىرىضى ا كىانىٍت عى احن ذى أىٍكضى اًريىةو، فىأىخى مىى جى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مييىا رىسيكؿى صى

مَّـى كىًىيى ًفي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى قىٍد أيٍصًمتىتٍ  المًَّو صى آًخًر رىمىؽو كى
مىٍيًو 3 مَّى اي عى ، فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو صى

 : مَّـى سى ٍيًر الًَّذم « مىٍف قىتىمىًؾ؟»كى رى غى ؿو آخى : فىقىاؿى ًلرىجي فيالىفه ًلغىٍيًر الًَّذم قىتىمىيىا، فىأىشىارىٍت ًبرىٍأًسيىا: أىٍف الى، قىاؿى
: قىتىمىيىا، فىأىشىارىٍت: أى  مَّى اي « فىفيالىفه »ٍف الى، فىقىاؿى ، فىأىمىرى ًبًو رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ ًلقىاًتًميىا، فىأىشىارىٍت: أىٍف نىعى

ٍيفً  رى جى مَّـى فىريًضخى رىٍأسيوي بىٍيفى حى سى مىٍيًو كى عى

: "ال قكد إال فيشترطكف إيقاع القصاص بالسيؼ فقط، كدليميـ قكلو  5كالحنفية 4أما الحنابمة
 .6سيؼ"بال
 

َعْن  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: "ِإنَّ المََّو َتَجاَوزَ : سادسالحديث ال
 .7ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنّْْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِىوا عميو"

بَّنىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإف نًَّسينىا أى ﴿: تعالىؿ ا اق (1 ٍمتىوي رى مى مىٍينىا ًإٍصرنا كىمىا حى بَّنىا كىالى تىٍحًمٍؿ عى ٍك أىٍخطىٍأنىا رى
مٍ  ٍمنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعؼي عىنَّا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحى مٍّ بَّنىا كىالى تيحى مىى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمنىا رى نىآ أىنتى عى

مىى اٍلقىٍكـً اٍلكىافً  ٍرنىا عى  .8﴾ًريفى مىٍكالىنىا فىانصي

                                                           

أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الطالق  البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من - 1
 ( والمفظ لو.7/51( )5295َباُب اإِلَشاَرِة ِفي الطَّاَلِق َواأُلُموِر ح)

ِباْلَحَجِر َوَغْيرِِه ِمَن  مسمم/ صحيح مسمم. ِكتَاُب اْلَقَساَمِة َواْلُمَحاِرِبيَن َواْلِقَصاِص َوالدَّْياِت َباُب ثُُبوِت اْلِقَصاِص ِفي اْلَقْتلِ  - 2
 (.3/1299( )1672اْلُمَحدََّداِت، َواْلُمَثقَّاَلِت، َوَقْتِل الرَُّجِل ِباْلَمْرَأِة ح)

أصمتت: أي وقع بيا الصمت أي خرس في لسانيا مع حضور ذىنيا. ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري  - 3
(9/438.) 
ىـ(. كشاف القناع عن متن اإلقناع. تحقيق ىالل مصيمحي مصطفى 1051س)البيوتي، منصور بن يونس بن إدري - 4

 (.5/538( )1402 -بيروت -ىالل )دار الفكر
ىـ(. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع )بدون 1392ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد العاصمي الحنبمي النجدي )

 (.204-7/202ىـ( الطبعة: األولى ) 1397 -ناشر
 (7/245اساني/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )الك - 5
 (.90سيأتي تخريجو صفحة ) - 6
 (.71(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )99كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل األول ) - 7
 .)286)البقرة: - 8
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لىًكف مَّا تىعىمَّدىٍت قيميكبيكيـٍ ﴿ :كقاؿ تعالى (2 ا أىٍخطىٍأتـي ًبًو كى نىاحه ًفيمى ـٍ جي مىٍيكي لىٍيسى عى  .1﴾كى
يمىافً ﴿: تعالىؿ اقك  (3 قىٍمبيوي ميٍطمىًئفٌّ ًباأٍلً اًنًو ًإالَّ مىٍف أيٍكًرهى كى  .2﴾مىٍف كىفىرى ًبالمًَّو ًمٍف بىٍعًد ًإيمى

 :سكؿ ا صح في ىذه المسألة عف ر 
ا ًفي السَّمىاكىا مَّـى }ًلمًَّو مى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى رىسيكًؿ اً صى لىٍت عى : لىمَّا نىزى ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى مىا ًفي عى ًت كى

ـٍ ًبًو اي فىيىٍغًفري ًلمىٍف يى  اًسٍبكي ـٍ أىٍك تيٍخفيكهي ييحى ٍف تيٍبديكا مىا ًفي أىٍنفيًسكي ٍف يىشىاءي كىاي اأٍلىٍرًض كىاً  ييعىذٍّبي مى شىاءي كى
{ ]البقرة:  مىى كيؿٍّ شىٍيءو قىًديره مىٍيًو 284عى مَّى اي عى اًب رىسيكًؿ اً صى مىى أىٍصحى : فىاٍشتىدَّ ذىًلؾى عى [، قىاؿى

مىى الر كىبً  مَّـى ثيَـّ بىرىكيكا عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، فىأىتىٍكا رىسيكؿى اً صى مَّـى سى ، فىقىاليكا: أىٍم رىسيكؿى اً، كيمٍٍّفنىا ًمفى كى
مىٍيؾى ىىًذًه اآٍليىةي كىالى  قىًد ايٍنًزلىٍت عى دىقىةى، كى ـى كىاٍلًجيىادى كىالصَّ يىا ةى كىالصٍّ اًؿ مىا نيًطيؽي، الصَّالى  نيًطيقييىا، قىاؿى اأٍلىٍعمى

: " أىتيًريديكفى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ سىًمٍعنىا  رىسيكؿي اً صى ا قىاؿى أىٍىؿي اٍلًكتىابىٍيًف ًمٍف قىٍبًمكي أىٍف تىقيكليكا كىمى
لىٍيؾى اٍلمىًصيري "، قىاليكا: سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا بَّنىا كىاً  ٍينىا؟ بىٍؿ قيكليكا: سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىؾى رى بَّنىا  كىعىصى غيٍفرىانىؾى رى

، فىمىمَّا ا لىٍيؾى اٍلمىًصيري ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيوً كىاً  ، فىأىٍنزىؿى اي ًفي ًإٍثًرىىا: }آمىفى الرَّسيكؿي ًبمى ـٍ  ٍقتىرىأىىىا اٍلقىٍكـي، ذىلٍَّت ًبيىا أىٍلًسنىتييي
دو ًمٍف ريسي  ًمًو الى نيفىرٍّؽي بىٍيفى أىحى كيتيًبًو كىريسي ًئكىًتًو كى مىالى بًٍّو كىاٍلميٍؤًمنيكفى كيؿٌّ آمىفى ًباً كى قىاليكا سىًمٍعنىا  ًموً ًمٍف رى كى

{ ]البقرة:  لىٍيؾى اٍلمىًصيري بَّنىا كىاً  يىا اي تىعىالىى، فىأىٍنزىؿى اي عىزَّ 285كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىؾى رى [، فىمىمَّا فىعىميكا ذىًلؾى نىسىخى
ا  مىٍييىا مى ٍسعىيىا لىيىا مىا كىسىبىٍت كىعى : }الى ييكىمٍّؼي اي نىٍفسنا ًإالَّ كي ؿَّ بَّنىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك كىجى اٍكتىسىبىٍت رى

مىى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمنىا{ 286أىٍخطىٍأنىا{ ]البقرة:  ٍمتىوي عى مى مىٍينىا ًإٍصرنا كىمىا حى بَّنىا كىالى تىٍحًمٍؿ عى ـٍ " }رى : نىعى [ " قىاؿى
ٍمنىا مى 286]البقرة:  مٍّ بَّنىا كىالى تيحى ـٍ " }رى : نىعى ـٍ " }كىاٍعؼي 286ا الى طىاقىةى لىنىا ًبًو{ ]البقرة: [ " قىاؿى : نىعى [ " قىاؿى

مىى اٍلقىٍكـً اٍلكىاًفًريفى  ٍرنىا عى نىا فىاٍنصي ٍمنىا أىٍنتى مىٍكالى نَّا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحى : نىعىـٍ 286{ ]البقرة: عى  .3"[ " قىاؿى
 

ِني َرُسوُل اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ِإَلى َعْن َعِميٍّ )رضي ا عنو( َقاَل: َبَعثَ : سابعالحديث ال
َقاَل: اْلَيَمِن َقاَل: َفُقْمُت َيا َرُسوَل اِ َتْبَعثُِني ِإَلى َقْوٍم َأَسنَّ ِمنّْي، َوَأَنا َحَدٌث اَل ُأْبِصُر اْلَقَضاَء؟ 

، ِإَذا َجَمَس ِإَلْيَك اْلَخْصَماِن  َفَوَضَع َيَدُه َعَمى َصْدِري َوَقاَل: " المُيمَّ َثبّْْت ِلَساَنُو، َواْىِد َقْمَبُو، َيا َعِميُّ

                                                           

 (.5)األحزاب: - 1
 (.106)النحل: - 2
ْن تُْبُدوا َما ِفي أَْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه{ ]البقرة: مسمم/ صحيح مسمم. كتاب اإليم - 3 [ 284ان َباُب َبَياِن َقْوِلِو َتَعاَلى: }َواِ 
 (.1/115( )125ح)
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ِل، َفِإنََّك ِإَذا َفَعْمَت َذِلَك َتَبيَّ  َن َلَك َفال َتْقِض َبْيَنُيَما َحتَّى َتْسَمَع ِمَن اآْلَخِر َكَما َسِمْعَت ِمَن اأْلَوَّ
 .1ُد، َأْو َما َأْشَكَل َعَميَّ َقَضاٌء َبْعدُ اْلَقَضاُء " َقاَل: َفَما اْخَتَمَف َعَميَّ َقَضاٌء َبعْ 

يذا الحديث عمى أف مف أىداؼ الحكـ اإلسالمي إقامة المجتمع عمى أسس ستدؿ مؤلفك الكتاب با
 ، كيغني عنو:مف العدؿ كالمساكاة

نيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ً شييىدىاءى ًبالًقٍسًط كىال﴿: تعالى قكلو مىى أىال يىا أىي يىا الًَّذيفى آىمى ـٍ شىنىآىفي قىٍكـو عى  يىٍجًرمىنَّكي
ًبيره ًبمىا تىٍعمىميكفى      .2﴾تىٍعًدليكا اٍعًدليكا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل كىاتَّقيكا اى ًإفَّ اى خى

األحاديث التالية: صح في ىذه المسألة عف رسكؿ ا ك 

يٍ  (1 ٍنيىا، أىفَّ قيرى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى قىٍت، فىقىاليكا: عىٍف عى كًميًَّة الًَّتي سىرى ٍرأىًة المىٍخزي ـٍ شىٍأفي المى شنا أىىىمَّيي
مىٍيًو ًإالَّ أيسىامى  مىٍف يىٍجتىًرئي عى ؟ فىقىاليكا: كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍف ييكىمٍّـي ًفييىا رىسيكؿى المًَّو صى ةي ٍبفي كى

مَّى اي  ، ًحب  رىسيكًؿ المًَّو صى ٍيدو مىٍيًو زى مَّى اي عى مَّـى فىكىمَّمىوي أيسىامىةي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى سى مىٍيًو كى عى
: ًإنَّمىا أىٍىمىؾى الًَّذيفى قىبٍ  ، ثيَـّ قىاؿى ـى فىاٍختىطىبى ديكًد المًَّو، ثيَـّ قىا دٍّ ًمٍف حي : " أىتىٍشفىعي ًفي حى مَّـى سى ، كى ـٍ مىكي

ـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفي ـي أىنَّيي دَّ، كىاٍي مىٍيًو الحى ًعيؼي أىقىاميكا عى ـي الضَّ ذىا سىرىؽى ًفيًي ـي الشًَّريؼي تىرىكيكهي، كىاً  ًي
قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا " مَّدو سىرى المًَّو لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى

3. 
2)  : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍيرىةى، عى ٍف أىًبي ىيرى نَّةه، ييقىاتىؿي ًمٍف كىرىاًئًو، إً »عى ـي جي مىا ا اإٍلً نَّمى

ٍف يىٍأميٍر ًبغىٍيًرهً  ، كىاً  ، كىافى لىوي ًبذىًلؾى أىٍجره ؿَّ كىعىدىؿى ييتَّقىى ًبًو، فىًإٍف أىمىرى ًبتىٍقكىل اً عىزَّ كىجى كىافى  كى
مىٍيًو ًمٍنوي   .4«عى

                                                           

 (.81(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )57كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 1
 (.8)المائدة: - 2
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب أحاديث  البخاري/ الجامع - 3

 (.4/175( )3475األنبياء َباُب َحِديِث الَغاِر ح)
( 1688ح)ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب الحدود َباُب َقْطِع السَّاِرِق الشَِّريِف َوَغْيرِِه، َوالنَّْيِي َعِن الشََّفاَعِة ِفي اْلُحُدوِد 

(3/1315.) 
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الجياد  - 4

 (.4/50( )2957والسير َباُب ُيَقاَتُل ِمْن َوَراِء اإِلَماِم َوُيتََّقى ِبِو ح)
َماِم ِإذَ   (.3/1471( )1841ا َأَمَر ِبَتْقَوى اِ َوَعَدَل َكاَن َلُو َأْجٌر ح)ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب اإلمارة َباٌب ِفي اإلِْ
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: قىاؿى رىسيكؿي  (3 ك، قىاؿى ٍبًد اً ٍبًف عىٍمرو :  عىٍف عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًإفَّ اٍلميٍقًسًطيفى ًعٍندى اً »اً صى
، الًَّذيفى يىٍعًدليكفى ًفي  ًكٍمتىا يىدىٍيًو يىًميفه ، كى ؿَّ ، عىٍف يىًميًف الرٍَّحمىًف عىزَّ كىجى مىى مىنىاًبرى ًمٍف نيكرو عى

ليكا مىا كى ـٍ كى ـٍ كىأىٍىًميًي ٍكًمًي  .1«حي
النَّْكاُح ِمْن ُسنَِّتي، َفَمْن َلْم َيْعَمْل ِبُسنَِّتي »اَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم: قَ : ثامنالحديث ال

ُجوا، َفِإنّْي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اأْلَُممَ   .2«َفَمْيَس ِمنّْي، َوَتَزوَّ
قدر عمى  سنة مؤكدة لمف حكـ الزكاج أنو األصؿ في يذا الحديث عمىباستدؿ مؤلفك الكتاب 

ٍؼ عميو مف ارتكاب المعصية، كيغني عنو:نفقات الزكاج كلـ   ييخى
 

يىا ًليىٍسكيفى ًإلىٍييىاقكلو تعالى:  ٍكجى عىؿى ًمٍنيىا زى مىقىكيـ مٍّف نٍَّفسو كىاًحدىةو كىجى  .3﴾ ﴿ىيكى الًَّذم خى
اًلًحيفى ًمٍف ًعبىادً  ﴿كقاؿ تعالى:  ـٍ كىالصَّ كا اأٍلىيىامىى ًمٍنكي ـي المَّوي ًمٍف كىأىٍنًكحي ـٍ ًإٍف يىكيكنيكا فيقىرىاءى ييٍغًنًي مىاًئكي ـٍ كىاً  كي

ًميـه فىٍضًمًو   .4﴾كىالمَّوي كىاًسعه عى
دَّةن كىرىٍحمى ﴿كقاؿ تعالى:  ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آىيىاًتًو أىٍف خى ةن ًإفَّ كى

كفى فً  ىيىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري  .5﴾ي ذىًلؾى آلى
 :صح في ىذه المسألة عف رسكؿ ا كقد 
مَّى 7كمسمـ 6البخارم وأخرجما  اءى ثىالىثىةي رىٍىطو ًإلىى بيييكًت أىٍزكىاًج النًَّبيٍّ صى : عف أنس بف مالؾ قاؿ: جى

، يىٍسأىليكفى عىٍف ًعبىادىًة النًَّبيٍّ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ تىقىال كىىا،  صى كا كىأىنَّيي ، فىمىمَّا أيٍخًبري مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى صى

                                                           

َماِم اْلَعاِدِل، َوُعُقوَبِة اْلَجاِئِر، َواْلَحثّْ َعَمى الرّْْفِق ِبالرَّ  - 1 ِعيَِّة، َوالنَّْيِي َعْن مسمم/ صحيح مسمم. كتاب اإلمارة َباُب َفِضيَمِة اإلِْ
 (.3/1458( )1827ِيْم ح)ِإْدَخاِل اْلَمَشقَِّة َعَميْ 

 (.85(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )72كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 2
ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد، َفِإنّْي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اأْلَُمَم". صحيح سبق تخريجو صفحو )  (.112وحديث: " َتَزوَّ

 (.189)األعراف: - 3
 (.32)النور: - 4
 (.21الروم:( - 5
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب النكاح  - 6

 ( والمفظ لو.7/2( )5063َباُب التَّْرِغيِب ِفي النَّْكاِح  ح)
ِلَمْن َتاَقْت َنْفُسُو ِإَلْيِو، َوَوَجَد ُمَؤَنُو، َواْشِتَغاِل َمْن َعَجَز َعِن  مسمم/ صحيح مسمم. كتاب النكاح َباُب اْسِتْحَباِب النَّْكاحِ  - 7

ْوِم ح)  (.2/1020( )1401اْلُمَؤِن ِبالصَّ
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مى  ـى ًمٍف ذىٍنًبًو كى مَّـى؟ قىٍد غيًفرى لىوي مىا تىقىدَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، قىاؿى فىقىاليكا: كىأىٍيفى نىٍحفي ًمفى النًَّبيٍّ صى رى ا تىأىخَّ
: أىمَّا أىنىا فىًإنٍّ  ـٍ ديىي : أىنىا أىٍعتىًزؿي أىحى ري قىاؿى آخى ، كى كـي الدٍَّىرى كىالى أيٍفًطري : أىنىا أىصي ري قىاؿى آخى مٍّي المٍَّيؿى أىبىدنا، كى ي أيصى

 : ، فىقىاؿى ـٍ مَّـى ًإلىٍيًي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اءى رىسيكؿي المًَّو صى كَّجي أىبىدنا، فىجى ٍمتيـٍ كىذىا أىٍنتيـي الًَّذيفى قي »النٍّسىاءى فىالى أىتىزى
مٍّي كىأىٍرقيدي، ، كىأيصى كـي كىأيٍفًطري ـٍ لىوي، لىًكنٍّي أىصي ـٍ ًلمًَّو كىأىٍتقىاكي ىٍخشىاكي كىذىا، أىمىا كىالمًَّو ًإنٍّي ألى كَّجي النٍّسىاءى، فىمىٍف  كى كىأىتىزى

 «.رىًغبى عىٍف سينًَّتي فىمىٍيسى ًمنٍّي
 

ُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحوُه، ِإالَّ َتْفَعُموا َتُكْن ِإَذا َجاءَ " :قال رسول ا : تاسعالحديث ال
 .1"ِفْتَنٌة ِفي اأَلْرِض َوَفَسادٌ 

ذا الديف كالخمؽ زكجا كصيرا،  القبكؿ بتزكيج الرجؿ الصالح استدؿ مؤلفك الكتاب بيذا الحديث عمى
 كيغني عنو:

رٌَة َوِرْزٌق يَن َوالطَّيُّْبوَن ِلمطَّيَّْباِت ُأوَلِئَك ُمَبرَُّءوَن ِممَّا َيُقوُلوَن َلُيْم َمْغفِ َوالطَّيَّْباُت ِلمطَّيّْبِ  ﴿ تعالى: قولو
 .2﴾ َكِريمٌ 
 :صح في ىذه المسألة عف رسكؿ ا كقد 

مىٍيًبيبو قصة زكاج جميبيب:  مىى جي مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى طىبى النًَّبي  صى : خى اٍمرىأىةن ًمفى  عىٍف أىنىسو قىاؿى
: " فىنى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى تَّى أىٍستىٍأًمرى أيمَّيىا، فىقىاؿى النًَّبي  صى : حى اًر ًإلىى أىًبييىا، فىقىاؿى : اأٍلىٍنصى ـٍ ًإذنا " قىاؿى عى

ىىا اي ًإذنا ؿي ًإلىى اٍمرىأىًتًو فىذىكىرى ذىًلؾى لىيىا، فىقىالىٍت: الى فىاٍنطىمىؽى الرَّجي
مىٍيًو 3 مَّى اي عى دى رىسيكؿي اً صى ، مىا كىجى

اًريىةي ًفي ًسٍتًرىىا تىٍستىًمعي. قىا : كىاٍلجى ؟ قىاؿى فو فيالى فو كى نىٍعنىاىىا ًمٍف فيالى قىٍد مى مىٍيًبيبنا كى مَّـى ًإالَّ جي سى : فىاٍنطىمىؽى الرَّجيؿي كى ؿى
مىٍيًو كى  مَّى اي عى مىى رىسيكًؿ اً ييًريدي أىٍف ييٍخًبرى النًَّبيَّ صى اًريىةي: أىتيًريديكفى أىٍف تىريد كا عى ، فىقىالىًت اٍلجى مَّـى ًبذىًلؾى سى

مٍَّت عىٍف أىبى  : فىكىأىنَّيىا جى كهي قىاؿى ، فىأىٍنًكحي ـٍ مَّـى أىٍمرىهي؟ ًإٍف كىافى قىٍد رىًضيىوي لىكي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : صى قىاالى ٍييىا، كى كى
دىٍقًت. فىذىىىبى أى  : " صى ًضينىاهي. قىاؿى : ًإٍف كيٍنتى قىٍد رىًضيتىوي فىقىٍد رى مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى بيكىىا ًإلىى النًَّبيٍّ صى

                                                           

 (.88(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )74كتاب التربية اإلسالمية، الصف األول الثانوي. الفصل الثاني ) - 1
 (.26)النور/ - 2
ِو: َذا ِصَمٌة ِفي اْلَكاَلِم، َواْلَمْعَنى اَل َوالمَِّو َىَذا َما أقسم ِبِو. ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري اَلَىا المَّ  - 3
(8/38.) 
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، كىحى  ديكهي قىٍد قيًتؿى مىٍيًبيبه فىكىجى ًدينىًة، فىرىًكبى جي يىا، ثيَـّ فيزٍّعى أىٍىؿي اٍلمى كَّجى اسه ًمفى ٍكلىوي نى فىًإنٍّي قىٍد رىًضيتيوي ". فىزى
: " فىمىقىٍد رىأىٍيتييىا كىا ً  ، قىاؿى أىنىسه ـٍ ًدينىةً اٍلميٍشًرًكيفى قىٍد قىتىمىيي .1"نَّيىا لىًمٍف أىٍنفىًؽ ثىيٍّبو ًفي اٍلمى

 
يَِّة، َعْن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َغْياَلَن ْبَن َسَمَمَة الثََّقِفيَّ َأْسَمَم َوَلُو َعْشُر ِنْسَوٍة ِفي الَجاِىمِ : عاشرالحديث ال

 .2«َفَأَمَرُه النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َأْن َيَتَخيََّر َأْرَبًعا ِمْنُينَّ »َفَأْسَمْمَن َمَعُو، 
حرمة الجمع بيف أكثر مف أربع نسكة في آف كاحد، كيغني  يذا الحديث عمىباستدؿ مؤلفك الكتاب 

 عف ىذا الحديث:
ٍف ًخٍفتيـٍ  ﴿قكلو تعالى:  ثى كىاً  ثيالى ٍثنىى كى ـٍ ًمفى النٍّسىاًء مى كا مىا طىابى لىكي أىالَّ تيٍقًسطيكا ًفي اٍليىتىامىى فىاٍنًكحي

ـٍ  انيكي مىكىٍت أىٍيمى بىاعى فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكا فىكىاًحدىةن أىٍك مىا مى  .3﴾ كىري
 

 .أحاديث كتاب الصف الثاني الثانويثانيًا: 
ا َماَت َوَلُد الَعْبِد َقاَل المَُّو ِلَماَلِئَكِتِو: َقَبْضُتْم َوَلَد َعْبِدي، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، ِإذَ ": قال الحديث األول: 

َتْرَجَع، َفَيُقوُل: َقَبْضُتْم َثَمَرَة ُفَؤاِدِه، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل: َماَذا َقاَل َعْبِدي؟ َفَيُقوُلوَن: َحِمَدَك َواسْ 
 .4: اْبُنوا ِلَعْبِدي َبْيتًا ِفي الَجنَِّة، َوَسمُّوُه َبْيَت الَحْمِد"َفَيُقوُل المَّوُ 

الثكاب العظيـ الذم أعده ا سبحانو لمصابريف، كيغني عف  يذا الحديث عمىباستدؿ مؤلفك الكتاب 
 آيات كثيرة مف القرآف الكريـ تتحدث عف الصبر منيا: ىذا الحديث
اًبًريفى يىا أىي يىا الَّذً  ﴿قكلو تعالى:  ٍبًر كىالصَّالىًة ًإفَّ ا مىعى الصَّ نيكٍا اٍستىًعينيكٍا ًبالصَّ  .5﴾يفى آمى
نَّا ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى أيكلىًئؾى  ﴿كقاؿ تعالى:  ـٍ ميًصيبىةه قىاليكا ًإنَّا ًلمًَّو كىاً  ابىٍتيي اًبًريفى الًَّذيفى ًإذىا أىصى بىشًٍّر الصَّ  كى

بٍّ  مىكىاته ًمٍف رى ـٍ صى مىٍيًي ـي اٍلميٍيتىديكفى عى ـٍ كىرىٍحمىةه كىأيكلىًئؾى ىي  .6﴾ًي
 

                                                           

 (.19/385صحيح، رجالو كميم ثقات. ابن حنبل/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط ) - 1
 (.95(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )83األول الثانوي. الفصل الثاني ) كتاب التربية اإلسالمية، الصف - 2
 (.3)سورة النساء: - 3
 (.102(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )10كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 4
 (.153)البقرة:  - 5
 (.157-155)البقرة:  - 6
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اًت أيٍكلىػًئؾى لىييـ مٍَّغًفرىةه كىأىٍجره كىًبيره  ﴿كقاؿ تعالى:  اًلحى ًمميكٍا الصَّ كٍا كىعى بىري  .1﴾ًإالَّ الًَّذيفى صى
لىنىٍجًزيىفَّ الًَّذيفى صى  ﴿كقاؿ تعالى:  ا ًعندى ا بىاؽو كى مى ـٍ يىنفىدي كى ا ًعندىكي كٍا أىٍجرىىيـ ًبأىٍحسىًف مىا كىانيكٍا مى بىري

 .2﴾يىٍعمىميكفى 
ـى عيٍقبىى الدَّارً  ﴿كقاؿ تعالى:  بىٍرتيـٍ فىًنٍع مىٍيكيـ ًبمىا صى  .3﴾سىالىـه عى
كفى أىٍجرىىيـٍ كقاؿ تعالى:  اًبري فَّى الصَّ ا ييكى  .4﴾ًبغىٍيًر ًحسىابو  ﴿ ًإنَّمى
ٍيتيييـي اٍليىٍكـى  ﴿كقاؿ تعالى:  زى كفى ًإنٍّي جى ـي اٍلفىاًئزي ـٍ ىي كا أىنَّيي بىري  .5﴾ًبمىا صى

األحاديث التالية: صح في ىذه المسألة عف رسكؿ ا ك 

: " ًإفَّ  (1 مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى ٍنوي، قىاؿى اًلؾو رىًضيى المَّوي عى ٍف أىنىًس ٍبًف مى عى
: ًإذىا اٍبتىمىٍيتي  ًبيبىتىٍيوً  المَّوى قىاؿى ٍبًدم ًبحى نَّةى" 6عى ا الجى ٍضتيوي ًمٍنييمى ، عىكَّ بىرى  .7فىصى

ٍدًرمَّ  يأىب عىفٍ  (2 ٍنوي، سىًعيدو الخي مَّـى: رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي اً صى ا يىكيٍف »قىاؿى مى
نَّوي مىفٍ  ، كىاً  ـٍ ٍنكي ٍيرو الى أىدًَّخٍرهي عى مىٍف  ًعٍنًدم ًمٍف خى بٍٍّرهي المَّوي، كى بٍَّر ييصى ٍف يىتىصى مى يىٍستىًعؼَّ ييًعفَّوي المَّوي، كى

ٍبرً  ٍيرنا كىأىٍكسىعى ًمفى الصَّ لىٍف تيٍعطىٍكا عىطىاءن خى  .8«يىٍستىٍغًف ييٍغًنًو المَّوي، كى
مَّ  (3 ٍنيىا، قىالىت: قىاؿى رىسيكؿي اً صى مىٍيوً عف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى : " ى اي عى مَّـى سى ا ًمٍف ميٍسًمـو كى مى

ًطيئىةه" ٍنوي ًبيىا خى ميًحيىٍت عى ةه كى ا فىٍكقىيىا ًإالَّ كيًتبىٍت لىوي ًبيىا دىرىجى ييشىاؾي شىٍككىةن فىمى
9. 

                                                           

 (.11)ىود:  - 1
 (.96)النحل:  - 2
 (.24الرعد: ) - 3
 (.10)الزمر:  - 4
 (.111)المؤمنون:  - 5
 (.1/101بحبيبتيو: أي بعينيو. ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ) - 6
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب المرضى  - 7

 (.7/116( )5653ُه ح)َباُب َفْضِل َمْن َذَىَب َبَصرُ 
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الرقاق  - 8

ْبِر َعْن َمَحاِرِم المَِّو ح)  ( والمفظ لو.8/99( )6470َباُب الصَّ
بْ   (.2/729( )1053ِر ح)ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب الزكاة َباُب َفْضِل التََّعفُِّف َوالصَّ

البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب المرضى  - 9
 (.7/114( )5640َباُب َما َجاَء ِفي َكفَّاَرِة الَمَرِض ح)

َمِة َواآْلَداِب َباُب َثَواِب اْلمُ  ْؤِمِن ِفيَما ُيِصيُبُو ِمْن َمَرٍض، َأْو ُحْزٍن، َأْو َنْحِو َذِلَك َحتَّى ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب اْلِبرّْ َوالصّْ
 ( والمفظ لو.4/1991( )2572الشَّْوَكِة ُيَشاُكَيا ح)



 

105 
 

 .1ىدية المقوقس قبل النبي الحديث الثاني: 
دية منيـ، الكفار غير المعاديف كقبكؿ الي جكاز إىداء يذا الحديث عمىباستدؿ مؤلفك الكتاب 

 األحاديث التالية:كيغني عنو 
1)  : ، قىاؿى ٍيدو السَّاًعًدمٍّ مى ٍف أىًبي حي ٍكنىا»عى مَّـى تىبيكؾى كىأىٍىدىل مىًمؾي  غىزى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىعى النًَّبيٍّ صى

كىسىاهي بيٍردنا، 2أىٍيمىةى  اءى، كى مَّـى بىٍغمىةن بىٍيضى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىتىبى لىوي ًببىٍحًرًىـٍ  ًلمنًَّبيٍّ صى كى
3»4. 

مَّـى ًبشىاةو  (2 سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍنوي، أىفَّ يىييكًديَّةن أىتىًت النًَّبيَّ صى اًلؾو رىًضيى المَّوي عى عىٍف أىنىًس ٍبًف مى
 : : أىالى نىٍقتيمييىا، قىاؿى ا ًزٍلتي «الى »مىٍسميكمىةو، فىأىكىؿى ًمٍنيىا، فىًجيءى ًبيىا فىًقيؿى أىٍعًرفييىا ًفي لىيىكىاتً  ، فىمى

5 
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىسيكًؿ المًَّو صى

6. 
: يىا رىسيكؿى  (3 مَّةن ًسيىرىاءى ًعٍندى بىاًب اٍلمىٍسًجًد، فىقىاؿى طَّاًب، رىأىل حي ، أىفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى ًف اٍبًف عيمىرى عى

ٍيتى ىىًذًه فىمىًبٍستىيىا ًلمنَّاًس يى  ، فىقىاؿى رىسيكؿي اً اً، لىًك اٍشتىرى مىٍيؾى ٍفًد ًإذىا قىًدميكا عى ًلٍمكى ميعىًة كى ٍكـى اٍلجي
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؽى لىوي ًفي اآٍلًخرىةً »صى اءىٍت رىسيكؿى اً «ًإنَّمىا يىٍمبىسي ىىًذًه مىٍف الى خىالى ، ثيَـّ جى

، فىأىعٍ  مىؿه مَّـى ًمٍنيىا حي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : يىا رىسيكؿى اً، صى مَّةن، فىقىاؿى عيمىري طىى عيمىرى ًمٍنيىا حي
مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، فىقىاؿى رىسيكؿي اً صى ا قيٍمتى مًَّة عيطىاًردو مى قىٍد قيٍمتى ًفي حي ـٍ »كىسىٍكتىًنييىا، كى ًإنٍّي لى

ا لىوي ميشٍ «أىٍكسيكىيىا ًلتىٍمبىسىيىا ًركنا ًبمىكَّةى ، فىكىسىاىىا عيمىري أىخن
7. 

 
                                                           

 (.105(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )63كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 1
ا بن دوبة، والعمماء: اسم أمو، وأيمة: مدينة عمى ساحل البحر آخر الحجاز ممك أيمة: ىو ابن العمماء، واسمو يوحن - 2

ىـ(  1138وأول الشأم. السندي، أبو الحسن محمد بن عبد اليادي المدني الحنفي. حاشية السندى عمى صحيح البخارى )
 (.2/86)دار الفكر( )
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البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الجزية  - 4

 (.4/97( )3161َباٌب: ِإَذا َواَدَع اإِلَماُم َمِمَك الَقْرَيِة، َىْل َيُكوُن َذِلَك ِلَبِقيَِّتِيْم؟ ح)
الحمراء المعمقة فى أصل الحنك. النووي/ المنياج شرح صحيح مسمم بن الميوات: جمع ليات بفتح الالم وىى المحمة  - 5

 (.14/179بن الحجاج )
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. ِكَتاُب الِيَبِة  - 6

 (.2/4( )886الُمْشِرِكيَن ح) َوَفْضِمَيا َوالتَّْحِريِض َعَمْيَيا َباُب َقُبوِل الَيِديَِّة ِمنَ 
 (.4/1721( )2190ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب السالم َباُب السُّمّْ ح)

البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب الجمعة  - 7
 (.3/163( )2617َباُب َيْمَبُس َأْحَسَن َما َيِجُد ح)

ِة َعَمى الرَّْجاِل َوالنَّْساِء، َوخَ  ومسمم/ اَتِم الذََّىِب صحيح مسمم. كتاب المباس والزينة َباُب َتْحِريِم اْسِتْعَماِل ِإَناِء الذََّىِب َواْلِفضَّ
َباَحِتِو ِلمنَّْساِء ح)  (. والمفظ لو.3/1638( )2068َواْلَحِريِر َعَمى الرَُّجِل، َواِ 
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 .1«َأَنا َبِريٌء ِمْن ُكلّْ ُمْسِمٍم ُيِقيُم َبْيَن َأْظُيِر الُمْشِرِكينَ » :قال رسول ا الحديث الثالث: 
 ىذا الحديث ال يصح، كيغني عنو قكلو تعالى:

ـى كينتيـٍ  ﴿ ـٍ قىاليكا ًفي ـي اٍلمىالًئكىةي ظىاًلًمي أىنفيًسًي فَّاىي ـٍ  ًإفَّ الًَّذيفى تىكى قىاليكا كينَّا ميٍستىٍضعىًفيفى ًفي األىٍرًض قىاليكا أىلى
سىاءىٍت مىًصيرنا ـي كى يىنَّ ـٍ جى كا ًفييىا فىأيٍكلىًئؾى مىٍأكىاىي  .2﴾تىكيٍف أىٍرضي المًَّو كىاًسعىةن فىتييىاًجري

 
مََّر َعَمْيِيْم َأَحًدا ُمَحاَباًة " َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر اْلُمْسِمِميَن َشْيًئا َفأَ :  رسول اقال : الرابعالحديث 

 .4"َحتَّى ُيْدِخَمُو َجَينَّمَ  3َعْدالً َفَعَمْيِو َلْعَنُة اِ، اَل َيْقَبُل اُ ِمْنُو َصْرًفا َوال 
 تكلية األقدر كاألصمح، كيغني عنو: يذا الحديث عمىباستدؿ مؤلفك الكتاب 

ٍرتى  ﴿قكلو تعالى:  ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى  .5﴾القىًكم  األىًميفي ًإفَّ خى
 :الحديث التاليصح في ىذه المسألة كقد 
ٍعقىًؿ ٍبًف يىسىارو عى  ٍنوي  ٍف مى :  :قىاؿى  رىًضيى المَّوي عى مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ا ًمٍف »سىًمٍعتي رىسيكؿى اً صى مى

ٍبدو يىٍستىٍرًعيًو اي رىًعيَّةن، يىميكتي يىٍكـى يىميكتي كىىيكى  نَّةى  عى مىٍيًو اٍلجى ـى اي عى رَّ  .6«غىاشٌّ ًلرىًعيًَّتًو، ًإالَّ حى
 

 .7"َأْبَغُض اْلَحاَلِل ِإَلى المَِّو الطَّاَلقُ " قال رسول ا : لخامسالحديث ا
 مشركعية الطالؽ، كيغني عنو:يذا الحديث عمى باستدؿ مؤلفك الكتاب 

 .8﴾ سريح بإحسافالطالؽ مرتاف فإمساؾ بمعركؼ أك ت ﴿قكلو تعالى: 
 .9﴾ يا أييا النبي اذا طمقتـ النساء فطمقكىف لعدتيف ﴿كقاؿ تعالى: 

 
                                                           

 (.106(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )70الصف الثاني الثانوي )كتاب التربية اإلسالمية،  - 1
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 (.229 )البقرة: - 8
 (.1:)الطالق - 9
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نيكا ًإذىا نىكىٍحتيـي اٍلميٍؤًمنىاًت ثيَـّ طىمٍَّقتيميكىيفَّ  ﴿كقاؿ تعالى:   .1﴾يىا أىي يىا الًَّذيفى آمى
تَّى تى  ﴿كقاؿ تعالى:  ا غىٍيرىهي فىًإٍف طىمَّقىيىا فىال تىًحؿ  لىوي ًمٍف بىٍعدي حى ٍكجن  .2﴾نًكحى زى

:صح في ىذه المسألة عف رسكؿ ا كقد 
مَّى اي عى عف  ، فىذىكىرى عيمىري ًلمنًَّبيٍّ صى اًئضه ، أىٍخبىرىهي أىنَّوي طىمَّؽى اٍمرىأىتىوي كىًىيى حى ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى مَّـى عى سى مىٍيًو كى

مَّى ا مىٍيًو رىسيكؿي المًَّو صى : فىتىغىيَّظى عى ، ثيَـّ قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى ، ثيَـّ »ي عى تَّى تىٍطييرى ًلييرىاًجٍعيىا، ثيَـّ ًلييٍمًسٍكيىا حى
، فىًإٍف بىدىا لىوي أىٍف ييطىمٍّقىيىا فىٍمييطىمٍٍّقيىا  .3«تىًحيضى فىتىٍطييرى

ُدوُق اأَلِميُن َمَع النَِّبيّْينَ »:  رسول اقال : سادسالحديث ال دّْيِقيَن، التَّاِجُر الصَّ ، َوالصّْ
 .4«َوالشَُّيَداءِ 

 يذا الحديث عمى التزاـ المسمـ باألخالؽ في سمككو االقتصادم، كيغني عنوباستدؿ مؤلفك الكتاب 
 :الحديث التالي

 : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى اًبًر ٍبًف عى ـى المَّوي »عىٍف جى رىًح
ى ذىا اٍقتىضى ذىا اٍشتىرىل، كىاً  ا ًإذىا بىاعى، كىاً   .5«رىجيالن سىٍمحن

 
 .6"ُروِطِيْم، ِإالَّ َشْرًطا َحرََّم َحاَلاًل، َأْو َأَحلَّ َحرَاًماالُمْسِمُموَن َعَمى شُ " :قال النبي الحديث السابع: 

 .6"َحرَاًما
يذا الحديث عمى أنو يجكز لكؿ مف العاقديف أف يشترط في العقد ما يشاء باستدؿ مؤلفك الكتاب 

 مما ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة، كيغني عنو:
 .1﴾ يأييا الذيف آمنكا أكفكا بالعقكد ﴿قكلو تعالى: 

                                                           

 (.49)األحزاب: - 1
 (.230)البقرة: - 2
لصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب األحكام البخاري/ الجامع المسند ا - 3

 ( والمفظ لو.9/66( )7160َباٌب: َىْل َيْقِضي الَقاِضي َأْو ُيْفِتي َوُىَو َغْضَباُن ح)
َلْو َخاَلَف َوَقَع الطَّاَلُق، َوُيْؤَمُر ِبَرْجَعِتَيا  ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب الطالق َباُب َتْحِريِم َطاَلِق اْلَحاِئِض ِبَغْيِر ِرَضاَىا، َوَأنَّوُ 

 (.2/1095( )1471ح)
 (.121(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )153كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 4
. كتاب البيوع البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو - 5

 (.3/57( )2076َباُب السُُّيوَلِة َوالسََّماَحِة ِفي الشّْرَاِء َوالَبْيِع، َوَمْن َطَمَب َحقِّا َفْمَيْطُمْبُو ِفي َعَفاٍف ح)
 (.145(. حديث ضعيف، سبق تخريجو صفحة )159كتاب التربية اإلسالمية، الصف الثاني الثانوي ) - 6
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 .2﴾ كأكفكا بالعيد إف العيد كاف مسؤكالن  ﴿الى: كقكلو تع
 :الحديث التاليصح في ىذه المسألة كقد 

ٍنيىا، قىالىٍت: مَّـى قاؿ  عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اؿو يىٍشتىًرطيكفى " :رىسيكؿى المًَّو صى ا بىاؿي ًرجى مى
كطنا لىٍيسىٍت ًفي ًكتىاًب المًَّو،  ٍف كىافى ًمائىةى شيري ، كىاً  مىا كىافى ًمٍف شىٍرطو لىٍيسى ًفي ًكتىاًب المًَّو فىييكى بىاًطؿه

 .3"شىٍرطو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

 (.1)المائدة: - 1
 (.34:ء)اإلسرا - 2
البخاري/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو. كتاب البيوع  - 3

 (.3/73( )2168َباُب ِإَذا اْشَتَرَط ُشُروًطا ِفي الَبْيِع اَل َتِحلُّ ح)
 (.2/1142( )1504)ومسمم/ صحيح مسمم. كتاب العتق َباُب ِإنََّما اْلَواَلُء ِلَمْن َأْعَتَق ح
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 خاتمة

بدء كالختاـ، كالصالة كالسالـ عمى خير األناـ محمد صمى ا عميو كسمـ، كعمى د  في الحمال
 آلو كصحبو األخيار، كبعد:

فىًممًَّو ﴿  أف أحمد ا عز كجؿ الذم أعانني عمى اتماموبعد االنتياء مف ىذا البحث ال يسعني إال
ٍمدي رىبٍّ السَّمىاكىاًت كىرىبٍّ األىٍرًض رىبٍّ اٍلعىالىًميفى  ، فما كاف فيو مف تكفيؽ كسداد فمف ا كحده، 1﴾اٍلحى

كالخطأ كالنسياف مف نفسي كمف الشيطاف، كاى العظيـ أساؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو 
 لكريـ، كأف ينفعني بو يـك الديف، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.ا

كفي ىذه الخاتمة اسجؿ ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج بما يخص ىذا البحث، كأسطر فيو عددان مف 
 التكصيات، التي أسأؿ ا أف تككف سببان في االرتقاء بالمناىج التعميمية.

 
 التي تم التوصل إلييا:النتائج  أواًل:

 حاديث النبكية التي تـ االستدالؿ بيا مف خارج الصحيحيف خمت مف الحكـ عمييا صحة األ
أك ضعفان، كخمت أيضان مف نقؿ حكـ أحد العمماء المتخصصيف، باستثناء ستة عشر حديثان 

 مف أصؿ ما يزيد عف ثمانيف حديثان.
 لصحيحيف تـ لـ تراع الدقة في عزك األحاديث إلى مصادرىا األصمية، فيناؾ أحاديث مف ا

تكثيقيا مف كتب السنف، كىناؾ أحاديث كردت في كتب السنة تـ تخريجيا مف الصحيحيف 
 أك أحدىما كليست مكجكدة في كاحد منيما.

  عند مقارنة ألفاظ الحديث المستخدمة بالمصادر األصمية التي كثقت منيا األحاديث، نجد
ثؽ مف الترمذم، كالحقيقة أف أف ىناؾ تقصيران في دقة نقؿ األلفاظ، فبعض األحاديث ك 

نما أخرجو أبك داكد.  الترمذم لـ يخرجو، كا 
  عند االستدالؿ بالحديث في كتاب المنياج لـ ييذكر اسـ الصحابي راكم الحديث إال في

 عدد قميؿ منيا، كقد كقع الخطأ في بعضيا.
                                                           

 (.36:الجاثية) - 1
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  أحاديث ضعيفة كصؿ  عمى -األكؿ كالثاني-األكؿ ثانكم بفصمواحتكل كتاب الصؼ
 عشر حديثان. دىا إلى أحدعد

 .احتكل كتاب الصؼ الثاني ثانكم عمى سبعة أحاديث ضعيفة 
  كرد في كتاب المنياج عدد مف األحاديث الضعيفة، رغـ كجكد أحاديث أخرل صحيحة

 تصمح بديالن عنيا، أك آيات مف كتاب ا تصمح دليالن لنفس المسألة.
 كالتابعيف كالسمؼ  ، كآثار عف الصحابةكرد في كتاب المنياج عدد مف األحاديث النبكية

 الصالح، كعدد مف المكاقؼ كالقصص دكف تكثيؽ أك تخريج.
  األحاديث النبكية كلـ يتـ بياف معناىا.كرد في كتاب المنياج عدد مف المفردات الغريبة في 
  تـ نقؿ بعض األقكاؿ التي نسبت لمصحابي الجميؿ عمي بف أبي طالب مف كتاب نيج

بأقكاؿ العمماء أف نسبة ىذا الكتاب ال تصح  ىذه الدراسة سكب لو كقد بينتالبالغة المن
 لعمي رضي ا عنو.

 
 :ثانيًا: أىم التوصيات

 ما تـ التكصؿ إليو في ىذا البحث، كعدـ إىماؿ النتائج.أف يتـ األخذ بعيف االعتبار  -1
يؼ، حتى يتـ أف يشرؼ عمى منياج التربية اإلسالمية مختصكف بعمـ الحديث النبكم الشر  -2

 مراعاة اآلتي:
تنقية كتب التربية اإلسالمية مف األحاديث الضعيفة، كاستبداليا بآيات قرآنية أك أحاديث - أ

 صحيحة.
تخريج األحاديث التي يستدؿ بيا مف خارج الصحيحيف، كنقؿ حكـ أحد العمماء  - ب

 المختصيف عمييا.
 ة لمراعاة الدقة في االستدالؿ.المطابقة التامة بيف األحاديث المنقكلة كمصادرىا األصمي - ت
التكثيؽ الصحيح لألحاديث النبكية كمراعاة األكلكية في التكثيؽ، فأحاديث الصحيحيف  - ث

 تكثؽ مف الصحيحيف، كاألحاديث الكاردة في السنف تكثؽ مف السنف، كىكذا.
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غير الكتب حاديث مف األمراعاة الدقة في عزك األحاديث إلى مصادرىا، حتى ال تكثؽ  - ج
 ي أخرجتيا.الت

تكثيؽ جميع المكاقؼ كالقصص كاآلثار الكاردة في كتاب المنياج، كعزكىا إلى مصادرىا - ح
 األصمية المعتمدة.

 تكضيح المشكؿ كبياف المبيـ في اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية.- خ
إثراء كتب المناىج التعممية بدراسات متخصصو عمى ىذا النحك، حتى يتـ اإلنارة مف ىذه  -3

ثرائيا.الدرا  سة في عممية تطكير المناىج التعميمية كا 
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 فيرس اآليات
 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

الىًة  يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكاٍ  ﴿ ٍبًر كىالصَّ  104 153 البقرة ﴾...اٍستىًعينيكٍا ًبالصَّ
ـٍ ميًصيبىةه قىاليكا  ﴿ ابىٍتيي اًبًريفى الًَّذيفى ًإذىا أىصى بىشًٍّر الصَّ  104 155 البقرة ﴾...كى
اصي ًفي اٍلقىٍتمىى﴾ ﴿ ـي اٍلًقصى مىٍيكي  98 178 البقرة كيًتبى عى
 98 194 البقرة عميكـ﴾ تدلاع...  اعتدل عميكـ فاعتدكا عميو فمف ﴿
 107 229 البقرة ﴾ الطالؽ مرتاف فإمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف ﴿
ا غىٍيرىهي  ﴿ ٍكجن تَّى تىنًكحى زى  108 230 البقرة ﴾فىًإٍف طىمَّقىيىا فىال تىًحؿ  لىوي ًمٍف بىٍعدي حى
بَّنىا كى ﴿ بَّنىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإف نًَّسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رى  99 286 البقرة ﴾...الى تىٍحًمٍؿ رى
تَّى الًبرَّ  تىنىاليكا لىفٍ ﴿  22 92 آؿ عمراف ﴾تيًحب كفى  ًممَّا تيٍنًفقيكا حى
فٍ ﴿  كا اٍليىتىامىى ًفي تيٍقًسطيكا أىالَّ  ًخٍفتيـٍ  كىاً   100 3 النساء ﴾...... مىا فىاٍنًكحي

 9 59 النساء ﴾األىٍمًر ًمٍنكيـٍ ...يعيكا ﴿يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا المَّوى كىأىطً 
تَّى ﴿ بٍّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى رى مٍّميكا تىٍسًميمنا ...فىالى كى ييسى  10 65 النساء ﴾كى
 10 80 النساء ﴾مىٍف ييًطًع الرَّسيكؿى فىقىٍد أىطىاعى المَّوى ﴿
ـٍ  ﴿ ـي اٍلمىالًئكىةي ظىاًلًمي أىنفيًسًي فَّاىي  107 97 النساء ﴾...ًإفَّ الًَّذيفى تىكى
 109 1 المائدة يأييا الذيف آمنكا أكفكا بالعقكد ﴾ ﴿

ـٍ ًنٍعمىًتي  مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي  93 3 المائدة ﴾...﴿اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
ةو  ﴿  28 3 المائدة ﴾فىًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه  ...فىمىًف اٍضطيرَّ ًفي مىٍخمىصى
 101 8 المائدة ﴾...ا الًَّذيفى آىمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ً شييىدىاءى ًبالًقٍسطً يىا أىي يى ﴿
زىاءن ًبمىا كىسىبىا ﴿  96 38 المائدة ﴾...كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى
 83 153 األنعاـ ﴾...بيؿى كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا فىاتًَّبعيكهي كىالى تىتًَّبعيكا الس  ﴿

مىقىكيـ مٍّف نٍَّفسو كىاًحدىةو   102 189 األعراؼ ﴾ ًليىٍسكيفى ًإلىٍييىا... ﴿ىيكى الًَّذم خى
اًت  ﴿ اًلحى ًمميكٍا الصَّ كٍا كىعى بىري  105 11 ىكد ﴾...ًإالَّ الًَّذيفى صى
ـى عيٍقبىى الدَّارً  ﴿ بىٍرتيـٍ فىًنٍع مىٍيكيـ ًبمىا صى  105 24 رعدال ﴾سىالىـه عى
اًفظيكفى ﴿ نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍٍّكرى كىاً   92 9 الحجر ﴾ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ
مىا ًعندى ا بىاؽو  ﴿ ـٍ يىنفىدي كى  105 96 النحؿ ﴾...مىا ًعندىكي
اًنًو ًإالَّ مىٍف أيٍكًرهى ﴿ يمىافً  ...مىٍف كىفىرى ًبالمًَّو ًمٍف بىٍعًد ًإيمى  100 106 النحؿ ﴾ًباأٍلً
ف عاقبتـ فعاقبكا بمثؿ ما عكقبتـ بو﴾ ﴿  98 126 النحؿ كا 
 109 34 اإلسراء كأكفكا بالعيد إف العيد كاف مسؤكالن ﴾ ﴿
اًمًيـٍ  ﴿  2 71 اإلسراء ﴾ يىٍكـى نىٍدعيك كيؿَّ أينىاسو ًبًإمى
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كفى  ﴿ ـي اٍلفىاًئزي كا أىنَّييـٍ ىي بىري ـي اٍليىٍكـى ًبمىا صى ٍيتييي زى  105 111 المؤمنكف ﴾ًإنٍّي جى
ـٍ كىالسَّعىًة   31 22 النكر غىفيكره رىًحيـه﴾... ﴿ كىالى يىٍأتىًؿ أيكليك اٍلفىٍضًؿ ًمٍنكي

 103 26 النكر ﴾ ...كىالطَّيٍّبىاتي ًلمطَّيًٍّبيفى كىالطَّيٍّبيكفى ًلمطَّيٍّبىاًت  ﴿
ـٍ  ﴿ اًلًحيفى ًمٍف ًعبىاًدكي ـٍ كىالصَّ كا اأٍلىيىامىى ًمٍنكي  102 32 نكرال ﴾...كىأىٍنًكحي

ـٍ  ـى بىٍينىيي ذىا ديعيكا ًإلىى المًَّو كىرىسيكًلًو ًليىٍحكي  31 48 النكر ﴾...﴿ كىاً 
ٍرتى القىًكم  األىًميفي  ﴿ ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى  107 26 القصص ﴾ًإفَّ خى
ا ﴿ ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آىيىاًتًو أىٍف خى  102 21 الرـك ﴾...كى
لىيٍ ﴿ نىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأتـي ًبوً كى ـٍ جي مىٍيكي  100 5 األحزاب ﴾قيميكبيكيـٍ  ... سى عى
 108 49 األحزاب ﴾يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا نىكىٍحتيـي اٍلميٍؤًمنىاًت ثيَـّ طىمٍَّقتيميكىيفَّ  ﴿

﴾ ـٍ ًبغىٍيًر ًحسىابو كفى أىٍجرىىي اًبري فَّى الصَّ  105 10 الزمر ﴿ ًإنَّمىا ييكى
﴾ رىبٍّ األىٍرًض رىبٍّ اٍلعىالىًميفى ٍمدي رىبٍّ السَّمىاكىاًت كى  110 36 الجاثية ﴿فىًممًَّو اٍلحى

ًف اٍليىكىل ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍحيه ييكحىى﴿ مىا يىٍنًطؽي عى  10 3 النجـ ﴾كى
ـٍ عىٍنوي فىاٍنتىييكا﴿ مىا نىيىاكي ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا آىتىاكي  10 7 الحشر ﴾كى
 107 1 الطالؽ ﴾ يا أييا النبي اذا طمقتـ النساء فطمقكىف لعدتيف ﴿
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 فيرس األحاديث
 الصفحة الحديث

ؽي" ًؿ ًإلىى المًَّو الطَّالى الى  91  "أىٍبغىضي اٍلحى
ـٍ سىًمٍعنىا كىعى  ٍينىا؟""أىتيًريديكفى أىٍف تىقيكليكا كىمىا قىاؿى أىٍىؿي اٍلًكتىابىٍيًف ًمٍف قىٍبًمكي  100  صى

"... ـى فىاٍختىطىبى ديكًد المًَّو، ثيَـّ قىا دٍّ ًمٍف حي  101  "أىتىٍشفىعي ًفي حى
كفى ًمٍنوي شىٍيئنا؟"  29  "أىتىٍعمىميكفى ًبعىٍقًمًو بىٍأسنا، تيٍنًكري

نَّةى" ٍضتيوي ًمٍنييمىا اٍلجى بىرى عىكَّ ًبيبىتىٍيًو، ثيَـّ صى ٍبًدم ًبحى  24  "ًإذىا اٍبتيًميى عى
كهي..." ميقىوي فىأىٍنًكحي ٍكفى ًدينىوي كىخي ـٍ مىٍف تىٍرضى اءىكي  70  "ًإذىا جى

ٍبًدم..." لىدى عى ًئكىًتًو: قىبىٍضتيـٍ كى لىدي العىٍبًد قىاؿى المَّوي ًلمىالى  79  "ًإذىا مىاتى كى
ليكيفَّ يىدنا" اقنا ًبي أىٍطكى  39  "أىٍسرىعيكيفَّ لىحى

:...""أىٍعًطيىا ًإيَّاهي ًبنىٍخمىةو  نًَّة " فىأىبىى، فىأىتىاهي أىبيك الدٍَّحدىاًح فىقىاؿى  90  ًفي اٍلجى
ًفي سىًبيًؿ المًَّو، قىاًتميكا مىٍف كىفىرى ًبالمًَّو..." كا ًبٍسـً المًَّو كى  20  "اٍغزي

ميكهي" رٍّ رىاـو فىحى ٍدتيـٍ فيو مف حى  11  "أال إني أيكًتيتي اٍلًكتىابى ... كما كىجى
ا"أىمىا كىالمَّ " ٍبتي أىٍعنىاقىكيمى رى  18  ًو لىٍكالى أىفَّ الر سيؿى الى تيٍقتىؿي لىضى
ا"" ٍبتي أىٍعنىاقىكيمى رى  61  أىمىا كىالمًَّو لىٍكالى أىفَّ الر سيؿى الى تيٍقتىؿي لىضى

مىا اٍستيٍكًرىيكا عميو" طىأى كىالنٍٍّسيىافى كى اكىزى عىٍف أيمًَّتي اٍلخى  18  "ًإفَّ المَّوى تىجى
مىا اٍستيٍكًرىيكا عميو""إً  طىأى كىالنٍٍّسيىافى كى اكىزى عىٍف أيمًَّتي اٍلخى  59  فَّ المَّوى تىجى

مىا اٍستيٍكًرىيكا عميو" طىأى كىالنٍٍّسيىافى كى اكىزى عىٍف أيمًَّتي اٍلخى  99  "ًإفَّ المَّوى تىجى
ًبيبىتىٍيًو فىصى  ٍبًدم ًبحى : ًإذىا اٍبتىمىٍيتي عى نَّةى""ًإفَّ المَّوى قىاؿى ٍضتيوي ًمٍنييمىا الجى ، عىكَّ  24  بىرى
مىى كيؿٍّ شىٍيءو ..." ٍحسىافى عى  98  "ًإفَّ اى كىتىبى اإٍلً
" نىاًبرى ًمٍف نيكرو مىى مى  102  "ًإفَّ اٍلميٍقًسًطيفى ًعٍندى اً عى

مىٍييىا الًَّذم " تىريد كا عى  67  "لىيىا...ًإٍف رىأىٍيتيـٍ أىٍف تيٍطًمقيكا لىيىا أىًسيرىىىا، كى
" ًييٌّ ؿه حى  20  "ًإفَّ عيٍثمىافى رىجي

عيكىىا" عيكا ًرٍجًمي ًفي اٍلقىٍيًد، فىضى ٍدتيـٍ ًفي ًكتىاًب المًَّو أىٍف تىضى  52  "ًإٍف كىجى
" ـي بىٍيفى أىٍظييًر الميٍشًرًكيفى  81  "أىنىا بىًرمءه ًمٍف كيؿٍّ ميٍسًمـو ييًقي

 35 "أنا خاتـ النبييف ال نبي بعدم"
ـٍ لىوي" ـٍ ًلمًَّو كىأىٍتقىاكي ىٍخشىاكي كىذىا، أىمىا كىالمًَّو ًإنٍّي ألى  69  "أىٍنتيـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ كىذىا كى

ـى بىٍينىكيمىا"  71  "اٍنظيٍر ًإلىٍييىا فىًإنَّوي أىٍحرىل أىٍف ييٍؤدى
ييتَّقىى ًبوً  رىاًئًو، كى نَّةه، ييقىاتىؿي ًمٍف كى اـي جي مى  101 ...""ًإنَّمىا اإٍلً

ؽى لىوي ًفي اآٍلًخرىًة.." الى  106  "ًإنَّمىا يىٍمبىسي ىىًذًه مىٍف الى خى
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""... : األىٍنًبيىاءي ثيَـّ األىٍمثىؿي فىاألىٍمثىؿي  63  أىم  النَّاًس أىشىد  بىالىءن؟ قىاؿى
، كىالش يىدى ال" دٍّيًقيفى ، كىالصٍّ ديكؽي األىًميفي مىعى النًَّبيٍّيفى  91 اًء"تَّاًجري الصَّ
"" ـى ـي اأٍليمى ليكدى، فىًإنٍّي ميكىاًثره ًبكي ديكدى اٍلكى كا اٍلكى كَّجي  69  تىزى

" : "اٍجعىٍموي ًفي قىرىابىًتؾى ـٍ أيٍعًمٍنوي فىقىاؿى لىٍك اٍستىطىٍعتي أىٍف أيًسرَّهي لى اًئًطي ًلمًَّو، كى  23  حى
مىى جي  ـى عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى طىبى النًَّبي  صى  103  مىٍيًبيبو اٍمرىأىةن...""خى

 10  "خير الحديث كتاب ا، كخير اليدل ... ككؿ بدعة ضاللة"
ـٍ أًلىٍىًمي" كي ٍيري ـٍ أًلىٍىًمًو كىأىنىا خى كي ٍيري ـٍ خى كي ٍيري  73  "خى

كا شىاةن، فقاؿ النبي   48  : ما بىًقيى منيا؟...""ذىبىحي
ا ًإذىا بىا ـى المَّوي رىجيالن سىٍمحن ى""رىًح ذىا اٍقتىضى ذىا اٍشتىرىل، كىاً   108  عى، كىاً 

تَّى يىٍستىٍيًقظى..." ثىةو: عىًف النَّاًئـً حى ًفعى القىمىـي عىٍف ثىالى  60  "ري
 79  يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكىٍا ًإف تيًطيعيكٍا فىًريقنا مٍّفى الًَّذيفى ..."﴿"سبب نزكؿ قكؿ ا تعالى: 

نَّديكفى أىٍجنى  ٍندنا ًباٍليىمىًف...""سىتيجى ٍندنا ًباٍلًعرىاًؽ، كىجي ، كىجي ٍندنا ًبالشَّاـً  19  ادنا: جي
..."»: أم النساء خير؟ قاؿ: "سئؿ النبي  تيًطيعيوي ًإذىا أىمىرى ، كى  74  الًَّتي تىسير هي ًإذىا نىظىرى

كيؿ  ًبدٍ  كيؿ  ميٍحدىثىةو ًبٍدعىةه كى لىةه...""شىر  اأٍليميكًر ميٍحدىثىاتييىا، كى الى  88 عىةو ضى
: فىقىاؿى لىوي: " قيٍؿ: الى ًإلىوى ًإالَّ اي" عىادى النًَّبي  " منا كىافى يىٍخديميوي يىييكًديًّا، قىاؿى  21  غيالى

" ٍيره  22  "عىًجٍبتي أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف، ًإفَّ أىٍمرى اٍلميٍؤًمًف كيمَّوي لىوي خى
ٍيًد رىسي  مىٍييىا" كًؿ المًَّو "عىدىا يىييكًدمٌّ ًفي عى ا كىانىٍت عى احن ذى أىٍكضى اًريىةو، فىأىخى مىى جى  99  عى

"... ـى تىبيكؾى كىأىٍىدىل مىًمؾي أىٍيمىةى ًلمنًَّبيٍّ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍكنىا مىعى النًَّبيٍّ صى  106  "غىزى
لىوي عىٍشري ًنسٍ  ـى كى مىمىةى الثَّقىًفيَّ أىٍسمى فى ٍبفى سى اًىًميًَّة""غىٍيالى  74  كىةو ًفي الجى

ـٍ  كا عمييا ًبالنَّكىاًجذً "فىعىمىٍيكي مىفىاًء ... تىمىسَّكيكا بيا كىعىض  سينًَّة اٍلخي  17 "ًبسينًَّتي كى
ـٍ الى؟"" ًو، فىيىٍنظيرى ييٍيدىل لىوي أى مىسى ًفي بىٍيًت أىًبيًو أىٍك بىٍيًت أيمٍّ  34  فىيىالَّ جى

 53  ًتيىًني ًبًو""فىيىالَّ قىٍبؿى أىٍف تىأٍ 
 55  عندما جيء بسارؽ: " اٍقطىعيكهي" قاؿ 

 81  ىدية المقكقس قبؿ النبي 
 30  قصة حادثة اإلفؾ

نًَّة..."ال" قىاضو ًفي الجى ثىةه: قىاًضيىاًف ًفي النَّاًر، كى اةي ثىالى  76  قيضى
" ميقيوي اٍلقيٍرآفى  23  "كىافى خي

مَّى اي  اًعدنا" "كىافى رىسيكؿي اً صى ٍبًع ًدينىارو فىصى ـى يىٍقطىعي السَّاًرؽى ًفي ري مَّ سى مىٍيًو كى  96  عى
رىجى ًبيىا مىعىوي""كىافى رىسيكؿي المَّوً  رىجى سىٍيمييىا خى  94  ًإذىا أىرىادى سىفىرنا أىٍقرىعى بىٍيفى ًنسىاًئًو، فىأىيَّتيييفَّ خى

ًمًو ًإالَّ " مىى عىمى  85  "اٍلميرىاًبطى، فىًإنَّوي يىٍنميك لىوي عىمىميوي ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىةً  كيؿ  اٍلمىيًٍّت ييٍختىـي عى
 11  أطاعني دخؿ الجنة كمف عصاني فقد أبى" أمتي يدخمكف الجنة إال ... مف "كؿ
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" ـى ًم مىاذىا عىًمؿى ًفيمىا عى ًة ... كى ـى يىٍكـى اٍلًقيىامى ا اٍبًف آدى كؿي قىدىمى  18 "الى تىزي
كؿي  :..." "الى تىزي ٍمسو تَّى ييٍسأىؿى عىٍف خى بًٍّو حى ًة ًمٍف ًعٍنًد رى ـى يىٍكـى اٍلًقيىامى ا اٍبًف آدى  58  قىدىمى

 57  "ال قكد إال بالسيؼ"
" ًليٍّ  72  "الى ًنكىاحى ًإالَّ ًبكى

مىى بىٍيًع أىًخيًو" ـٍ عى كي  27  "الى يىًبيعي بىٍعضي
 56  "ال يقاد الكالد بالكلد"

ٍبؿى فىتيٍقطىعي يىديهي" "لىعىفى المَّوي  يىٍسًرؽي الحى ةى فىتيٍقطىعي يىديهي، كى  96  السَّاًرؽى، يىٍسًرؽي البىٍيضى
شىاًربىيىا..." "لىعىفى رىسيكؿي المًَّو  ميٍعتىًصرىىىا، كى ٍمًر عىٍشرىةن عىاًصرىىىا، كى  54  ًفي اٍلخى

نىٍحفي نىميكذي ًبرىسيكؿً  ..." "لىقىٍد رىأىٍيتينىا يىٍكـى بىٍدرو كى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  49 اً صى
"" ٍيشه تىٍسأىليًني عىٍف مىٍسرىامى قيرى  26  لىقىٍد رىأىٍيتيًني ًفي اٍلًحٍجًر كى

مىٍيًو..." مىى مىٍف يىسَّرىهي المَّوي عى نَّوي لىيىًسيره عى ، كىاً  ًظيـو  64  "لىقىٍد سىأىٍلتىًني عىٍف عى
ـٍ يىكيٍف فىاًحشنا كىالى مي " ابنا ًفي األىٍسكىاًؽ..."لى خَّ شنا، كىالى صى  48  تىفىحٍّ
وي"ال" ٍف فىٍرجى طىيٍٍّر قىٍمبىوي، كىحىصٍّ  82  مييَـّ اٍغًفٍر ذىٍنبىوي كى
افً ال" ٍصمى مىسى ًإلىٍيؾى اٍلخى ، ًإذىا جى ًمي   66  "مييَـّ ثىبٍٍّت ًلسىانىوي، كىاٍىًد قىٍمبىوي، يىا عى
ٍيًديًّا"مَّييَـّ ثىبٍٍّتوي كىاٍجعىمٍ ال"  95  وي ىىاًدينا مى
""ال ، كىالى أىٍمًمؾي ا أىٍمًمؾي فىالى تىميٍمًني، ًفيمىا تىٍمًمؾي  50  مَّييَـّ ىىذىا قىٍسًمي، ًفيمى

كطنا لىٍيسىٍت ًفي ًكتىاًب المًَّو.." اؿو يىٍشتىًرطيكفى شيري  109  "مىا بىاؿي ًرجى
دنا أىٍكثىرى تىبىس منا ًمٍف رى  ""مىا رىأىٍيتي أىحى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  51  سيكًؿ المًَّو صى

" ـي اًحكنا... ًإنَّمىا كىافى يىتىبىسَّ ـى ميٍستىٍجًمعنا قىط  ضى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  95  "مىا رىأىٍيتي النًَّبيَّ صى
" رَّ عيٍثمىافى مىا عىًمؿى بىٍعدى اليىٍكـً  52  "مىا ضى

ٍبدو يىٍستىرٍ   107  ًعيًو اي رىًعيَّةن، يىميكتي يىٍكـى يىميكتي كىىيكى غىاشٌّ ًلرىًعيًَّتًو...""مىا ًمٍف عى
ةه ..."  105  "مىا ًمٍف ميٍسًمـو ييشىاؾي شىٍككىةن فىمىا فىٍكقىيىا ًإالَّ كيًتبىٍت لىوي ًبيىا دىرىجى

؟ ٍكتي كنىوي « مىا ىىذىا الصَّ  22  قىاليكا: النٍَّخؿي يىٍأًبري
""مىا يىكيٍف عً  ـٍ ٍنكي ٍيرو الى أىدًَّخٍرهي عى  105  ٍنًدم ًمٍف خى

نىاًفًخ الًكيرً  اًمًؿ الًمٍسًؾ كى اًلًح كىالسٍَّكًء، كىحى ًميًس الصَّ  17  " ..."مىثىؿي الجى
 62  مستشار مؤتمف"ال"
اال" رىامن ؿَّ حى ، أىٍك أىحى الن الى ـى حى رَّ ، ًإالَّ شىٍرطنا حى ـٍ كًطًي مىى شيري  92  ..."ميٍسًمميكفى عى
 80  "مىٍف تىشىبَّوى ًبقىٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ "

" دي اٍلكىاًذًبيفى ، فىييكى أىحى ًديثو ييرىل أىنَّوي كىًذبه دَّثى عىنٍّي ًبحى  12  "مىٍف حى
 16 20 "مىٍف غىشَّ فىمىٍيسى ًمنٍّي"

ٍيًف" ٍيًر النَّظىرى  20  "مىٍف قيًتؿى لىوي قىًتيؿه فىييكى ًبخى
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كَّاـ المسمميف...""مف كاف بينو كبيف أخ كىـ مف حي  32  يو شيء، فديًعي إلى حى
" اًئؿه ًشق وي مى ًة كى اءى يىٍكـى اٍلًقيىامى  95  "مىٍف كىانىٍت لىوي اٍمرىأىتىاًف فىمىاؿى ًإلىى ًإٍحدىاىيمىا، جى

ابىاةن فىعى  دنا ميحى ـٍ أىحى مىٍيًي ًليى ًمٍف أىٍمًر اٍلميٍسًمًميفى شىٍيئنا فىأىمَّرى عى  85  مىٍيًو لىٍعنىةي اً...""مىٍف كى
طيكطنا عىٍف يىًميًنًو..." نبي ال" طَّ خي : " ىىذىا سىًبيؿي اً "، ثيَـّ خى طًّا، ثيَـّ قىاؿى طَّ خى  83  خى
 58 : "حبس ناسان في تيمة"نبي "ال

رى ا اٍمرىأن سمع ًمنَّا شيئا فىبىمَّغىوي كما سمع، فىريبَّ ميبىمٍّغو أىٍكعىى  ""نىضَّ  46  مف سىاًمعو
ٍؿ ًبسينًَّتي فىمىٍيسى ًمنٍّي..."ال" ـٍ يىٍعمى  68 " نٍّكىاحي ًمٍف سينًَّتي، فىمىٍف لى
ٍؿ ًبسينًَّتي فىمىٍيسى ًمنٍّي"ال ـٍ يىٍعمى  102 " نٍّكىاحي ًمٍف سينًَّتي، فىمىٍف لى

فَّ أىبىاكيـٍ  ـٍ كىاًحده، كىاً  بَّكي ، أىالى ًإفَّ رى  77  كىاًحده..." "يىا أىي يىا النَّاسي
لىٍيسىٍت لىؾى اآلًخرىةي" ًمي  الى تيٍتًبًع النٍَّظرىةى النٍَّظرىةى فىًإفَّ لىؾى األيكلىى كى  65  "يىا عى

اىىؾى " ، اٍحفىٍظ المَّوى تىًجٍدهي تيجى : اٍحفىٍظ المَّوى يىٍحفىٍظؾى مٍّميؾى كىًممىاتو ـي إني أيعى  47  ..."يا غيالى
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 غريبةال لمفرداتا فيرس
 الصفحة المفردة الغريبة

ٍرنىاهي   11  اٍجتىرى
 55  أىًريكىًتوً 
 36  أىٍكزىاعه 

 106  ًببىٍحًرًىـٍ 
ًبيبىتىٍيوً   105  ًبحى

 24  بىخو 
اءى   24  بىٍيريحى
ٍعده   27  جى
اًئطه   23  حى

 86  ًخٍر ًلي
 30  ًذمىمىكيـٍ 
 78  رىبىضً 
دىاحه   90  رى

 36  رٍَّىطي ال
 27  نيكءىةى شى 

ا  23  ًشيصن
ابنا خَّ  48  صى
ٍربه   27  ضى
 87  ضياعا

 90  ًعٍذؽي ال
 34  عيٍفرىةى 

 68  غيديًركيـٍ 
 48  فاحشان 

 76  قالدةال
 17  الًكير
 95 ة لىيىكىاًتيً 
 78  المراء

 29  ٍكسو مي 
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 106  مىًمؾي أىٍيمىةى 
 83  مو مو

 82  نصؼ العقؿ
كنىوي   22  يىٍأًبري

 17  ٍحًذيىؾى يي 
ـى   71  ييٍؤدى
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 مسند البزار المنشور ىػ(. 292بزار، أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خالد )ال

 -. تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف ا كآخركف  )مكتبة العمكـ كالحكـباسم البحر الزخار
 . ـ( الطبعة: األكلى2009 -المدينة المنكرة
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 شرح السنةىػ(. 516بغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء الشافعي )ال .
 -دمشؽ، بيركت -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كمحمد زىير الشاكيش. ) المكتب اإلسالمي 

  ـ( الطبعة: الثانية.1983 -ىػ 1403
 تحقيؽ كشاف القناع عن متن اإلقناعىػ(. 1051دريس)بيكتي، منصكر بف يكنس بف إال .

  (.1402 -بيركت -ىالؿ مصيمحي مصطفى ىالؿ )دار الفكر
 ىػ(. 840بكصيرم، أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ الشافعي )ال

 . تحقيؽ: دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼإتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة
ـ( الطبعة:  1999 -ىػ  1420 -الرياض -أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ) دار الكطف لمنشر

  األكلى.
 ىػ(. 840بكصيرم، أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ الشافعي )ال

 –. تحقيؽ: محمد المنتقى الكشناكم )دار العربيةمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو
  الطبعة: الثانية.ىػ(  1403 -بيركت

 االعتقاد واليداية إلى ىػ(. 458بييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخراساني )ال
 . تحقيؽ: أحمد عصاـ الكاتبسبيل الرشاد عمى مذىب السمف وأصحاب الحديث

  ( الطبعة: األكلى.1401 -بيركت –)دار اآلفاؽ الجديدة 
 ---------- .عبد المعطي أميف قمعجي )جامعة  . تحقيؽ:السنن الصغير لمبييقي

  ـ( الطبعة: األكلى.1989 -ىػ 1410 -باكستاف -الدراسات اإلسالمية
 ---------- .تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. ) دار الكتب العمميةالسنن الكبرى .- 

  ـ( الطبعة: الثالثة. 2003 -ىػ  1424 -بيركت
 ---------- .قمعجي ) دار الكتب العممية . تحقيؽ: د. عبد المعطيدالئل النبوة- 

  ـ( الطبعة: األكلى.1988 -ىػ 1408 -دار الرياف لمتراث
 ---------- .تحقيؽ: د. عبد العمي عبد الحميد حامد ) مكتبة الرشدشعب اإليمان .- 

ـ( الطبعة:  2003 -ىػ  1423  -الرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند
  األكلى.



 

123 
 

 مشكاة  ىػ(.741بد ا كلي الديف محمد بف عبد ا الخطيب العمرم )تبريزم، أبك عال
( 1985 -بيركت -تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني ) المكتب اإلسالميالمصابيح 

  الطبعة: الثالثة.
 تحقيؽ: عمل الترمذي الكبيرىػ(. 279ترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى بف سىٍكرة )ال .

  ىػ( الطبعة: األكلى.1409 -بيركت –مكتبة النيضة العربيةصبحي السامرائي كآخركف ) 
 ---------- .تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف )مطبعة مصطفى سنن الترمذي .

  ـ( الطبعة: الثانية.1975 -ىػ  1395 -مصر –البابي الحمبي 
 ر . تحقيؽ: أنك مجموع الفتاوىىػ(. 728تيمية، أبك العباس أحمد عبد الحميـ الحراني) ابف

  ـ(الطبعة: الثالثة. 2005ىػ /  1426 -عامر الجزار )دار الكفاء -الباز 
 ----------. ـ( 1987 -ىػ 1408 -) دار الكتب العممية الفتاوى الكبرى البن تيمية

  الطبعة: األكلى.
 ---------- .تحقيؽ: عبد الرحمف بف كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .

  ـ( الطبعة: األكلى.1987 -ىػ1408 -النجدم )مكتبة ابف تيمية محمد بف قاسـ العاصمي
 ----------. تحقيؽ: ربيع بف ىادم عمير قاعدة جميمة في التوسل والوسيمة .

 ىػ( الطبعة: األكلى. 2001 -ىػ 1422 -عجماف –)مكتبة الفرقاف  المدخمي
 ---------- .ة قرطبة. تحقيؽ: د. محمد رشاد سالـ )مؤسسمنياج السنة النبوية- 

  القاىرة( الطبعة األكلى.
 ---------- .تحقيؽ: ناصر اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .

  ـ( الطبعة: السابعة.1999 -ىػ 1419 -بيركت -عبد الكريـ العقؿ )دار عالـ الكتب
 (1338جزائرم، طاىر الدمشقي .)تحقيؽ: عبد الفتاح توجيو النظر إلى أصول األثرىػ .

 ـ( الطبعة األكلى.1995 -ىػ 1416 -حمب –ك غدة )مكتبة المطبكعات اإلسالميةأب
 القوانين الفقييةىػ(. 741جزم، محمد بف أحمد الكمبي الغرناطي ) ابف.  
 تحقيؽ عبد الضعفاء والمتروكينىػ(. 597جكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد)ال ابف .

  .(1406 -بيركت -ا القاضي )دار الكتب العممية
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 ---------- .تحقيؽ: إرشاد الحؽ األثرمالعمل المتناىية في األحاديث الواىية . 
  ـ( الطبعة: الثانية.1981 -ق1401 -باكستاف -) إدارة العمـك األثرية 

 ----------. تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف )محمد عبد المحسف الموضوعات .
 ىػ( الطبعة: األكلى. 1386 -صاحب المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة

 ----------. تحقيؽ : د.عبدالمعطي أميف قمعجي )دار الكتب غريب الحديث .
 ( الطبعة األكلى.1985 -بيركت -العممية

 ----------. تحقيؽ: عمي حسيف البكاب كشف المشكل من حديث الصحيحين . 
 ـ(.1997 -ىػ1418 -الرياض  -)دار الكطف 

  الجرح والتعديلىػ(. 327رحمف بف محمد بف إدريس)أبي حاتـ، أبك محمد عبد الابف  
  ـ( الطبعة: األكلى.1952ىػ  1271 -بيركت –)دار إحياء التراث العربي

 ---------- .تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د/ العمل البن أبي حاتم .
 1427 -سعد بف عبد ا الحميد ك د/ خالد بف عبد الرحمف الجريسي ) مطابع الحميضي

  ـ( الطبعة: األكلى. 2006 -ىػ 
 ---------- .تحقيؽ: شكر ا نعمة ا قكجاني ) مؤسسة الرسالةالمراسيل .- 

 . ( الطبعة: األكلى1397 -بيركت
 ---------- .تحقيؽ: أسعد محمد الطيب )المكتبة العصريةتفسير ابن أبى حاتم .- 

  صيدا(.
 المستدرك عمى الصحيحينىػ( 405النيسابكرم) حاكـ، محمد بف عبد ا أبك عبد اال .

ـ(  1990 -ىػ 1411تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا )دار الكتب العممية ، بيركت 
  الطبعة: األكلى.

 تحقيؽ: السيد الثقاتىػ(.  354حباف، محمد بف حباف بف أحمد التميمي البستي ) ابف .
  ألكلى.( الطبعة ا1975 – 1395 -شرؼ الديف أحمد )دار الفكر

 ---------- .تحقيؽ: شعيب األرنؤكط )مؤسسة صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان .
  ىػ( الطبعة: الثانية.1414الرسالة ، بيركت، 
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 إلصابة في تمييز ا(. ىػ 852حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقالني الشافعي) ابف
  ( الطبعة األكلى.1412 -بيركت –. تحقيؽ: عمي محمد البجاكم ) دار الجيؿ الصحابة

 ---------- .دار الكتب )التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
  ـ( الطبعة: الطبعة األكلى.1989ىػ. 1419 -العممية

 ---------- .د: كائؿ عبد العظيـ عبد . إعداتبيين العجب بما ورد في فضل رجب
 . ـ( 2010الحميد يكنس )

 ---------- .تحقيؽ: محب الديف الخطيبفتح الباري شرح صحيح البخاري . 
  (.1379 -بيركت –)دار المعرفة  

 ---------- .تحقيؽ: د. عاصـ تعريف اىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس .
  ىػ ( الطبعة: األكلى.1403 –عماف  -بف عبد ا القريكتي ) مكتبة المنار

 ----------  .سكريا  -)دار الرشيد  تقريب التيذيب. تحقيق: محمد عوامة-
  ( الطبعة: األكلى.1406

 ---------- .( ىػ1326 -اليند  -لمعارؼ النظامية. )مطبعة دائرة اتيذيب التيذيب
  الطبعة: األكلى.

 ---------- .،غدة )مؤسسة األعممي  تحقيؽ: عبد الفتاح أبك لسان الميزان
  ىػ( الطبعة: الثانية.1390 -بيركت  -لممطبكعات

 ىػ(.  تحقيؽ : د. سميماف 289)غريب الحديثحربي، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف إسحاؽ. ال
  ( الطبعة األكلى.1405 -مكة المكرمة -إبراىيـ محمد العايد )جامعة أـ القرل

 أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندل ابف ، اإلحكام في ىػ(. 456سي الظاىرم )حـز
  بيركت(. -. تحقيؽ: الشيخ أحمد محمد شاكر ) دار اآلفاؽ الجديدةأصول األحكام

 شرح نيج البالغةىػ(.  406حسيف، الشريؼ الرضي أبك الحسف محمد بف مكسى)ابف ال .
 (.2011، 1432 -بيركت -كتعميؽ: الشيخ محمد عبده )دار المعرفة لمطباعة كالنشر

http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
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 االكتفاء ىػ(. 634رم، أبك الربيع سميماف بف مكسى بف سالـ بف حساف الكالعي )حميال
)دار الكتب  والثالثة الخمفاء -صمى ا عميو وسمم  -بما تضمنو من مغازي رسول ا 

  ىػ( الطبعة: األكلى. 1420 -بيركت –العممية 
 تحقيؽ: كصي ا رجالالعمل ومعرفة الىػ(. 241حنبؿ، أحمد أبك عبد ا الشيباني ) ابف .

  ـ( الطبعة: الثانية. 201 -ىػ  1422 -الرياض -بف محمد عباس.) دار الخاني
 ---------- .تحقيؽ : د. كصي ا محمد عباس )مؤسسة الرسالة فضائل الصحابة .

  ( الطبعة األكلى.1983 – 1403 -بيركت –
 ---------- .نؤكط كآخركف. ، تحقيؽ: شعيب األر مسند اإلمام أحمد بن حنبل

  الطبعة: األكلى. ـ( 2001 -ىػ  1421)مؤسسة الرسالة، 
 ---------- .تحقيؽ: أحمد شاكر كحمزة الزيف مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، 

  الطبعة: األكلى. ـ( 1995 -ىػ  1416 -القاىرة -)دار الحديث
 معالم . ىػ(388خطابي، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي )ال

  ـ( الطبعة: األكلى. 1932 -ىػ  1351 -حمب –. ) المطبعة العممية السنن
 الجامع ألخالق الراوي وآداب ىػ(. 463خطيب البغدادم، أحمد بف عمي بف ثابت)ال

 . (1403 -الرياض –. تحقيؽ : د. محمكد الطحاف )مكتبة المعارؼ السامع
 ---------- .براىيـ حمدم . تحقيؽ: أالكفاية في عمم الرواية بك عبد ا السكرقي، كا 

 . المدينة المنكرة( -المدني )المكتبة العممية
 ---------- .تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ )دار الغرب تاريخ بغداد .

  ـ( الطبعة: األكلى. 2002 -ىػ 1422 -بيركت -اإلسالمي
 عمل الواردة في الىػ(. 385دارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم )ال

 -الرياض –. تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف ا السمفي ) دار طيبة األحاديث النبوية
  ـ( الطبعة: األكلى. 1985 -ىػ  1405

 ---------- .تحقيؽ: شعيب االرنؤكط كآخركف. ) مؤسسة الرسالةسنن الدارقطني .- 
  ـ( الطبعة: األكلى. 2004 -ىػ  1424 -بيركت
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 د عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد التميمي دارمي، أبك محمال
. تحقيؽ: حسيف سميـ مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(ىػ(. 255السمرقندم )

  المممكة العربية. -أسد الداراني )دار المغني لمنشر كالتكزيع
 تحقيؽ: شعيب سيلالمراىػ(. 275داكد، سميماف بف األشعث السجستاني األزدم) أبك .

  ق( الطبعة: األكلى.1408 -بيركت –األرناؤكط ) مؤسسة الرسالة
 ---------- .تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد سنن أبي داود . 

  بيركت(. -)المكتبة العصرية
 حاشية الدسوقي عمى الشرح ىػ(. 1230دسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة المالكي )ال

  )دار الفكر(.الكبير 
 ىػ(. 702دقيؽ العيد، تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشيرم ) ابف

 -ىػ  1424 -)مؤسسة الرياف شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية
  ـ( الطبعة: السادسة. 2003

 ---------- .بيركت(. –)دار الكتب العممية  االقتراح في بيان االصطالح  
 تحقيؽ: سيد سابؽحجة ا البالغةىػ(. 1176أحمد بف عبد الرحيـ) دىمكم،ال . 

  مكتبة المثنى(. -القاىرة -)دار الكتب الحديثة  
 سير أعالم النبالءىػ(. 748ذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف )ال 

  ـ(.2006-ىػ1427 -القاىرة -) دار الحديث
 الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال ىػ(. 748دا الدمشقي )ذىبي، محمد بف أحمد أبك عبال

 -لبناف –بيركت  -. تحقيؽ محمد إبراىيـ المكصمي )دار البشائر اإلسالميةيوجب ردىم
 ـ(.1992 -ىػ 1412

 ---------- .تحقيؽ: محمد الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة .
  ( الطبعة: األكلى.1413 -جدة  -عكامة )دار القبمة لمثقافة اإلسالمية 

 ---------- .تحقيؽ: عمي محمد البجاكمميزان االعتدال في نقد الرجال . 
  ـ( الطبعة: األكلى.1963 -ىػ 1382 -بيركت -) دار المعرفة لمطباعة كالنشر
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 جامع العموم والحكم في ىػ(. 795رجب الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد ) ابف
براىيـ باجس ) مؤسسة ثا من جوامع الكممشرح خمسين حدي . تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كا 

  ـ( الطبعة: السابعة.2001 -ىػ 1422-بيركت –الرسالة 
 ---------- .تحقيؽ: د. عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ذيل طبقات الحنابمة .

  ـ( الطبعة: األكلى. 2005 -ىػ 1425 -الرياض –)مكتبة العبيكاف 
 بداية المجتيد ىػ(. 595الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد القرطبي ) رشد، أبك ابف

ـ( 1975ىػ/1395 -مصر -)مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده و نياية المقتصد
  الطبعة: الرابعة.

 نياية المحتاج ىػ(. 1004رممي، محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ابف شياب الديف)ال
  ـ(.1984 -ىػ 1404 -بيركت -الفكر لمطباعة)دار  إلى شرح المنياج

 كياني، أبك بكر محمد بف ىاركف )ال . تحقيؽ: أيمف عمي أبك مسند الرويانيىػ(. 307ر 
  ( الطبعة: األكلى.1416 -القاىرة –يماني. )مؤسسة قرطبة 

 ٍيًمٌي، أ.د. كىٍىبىة بف مصطفى. ال دمشؽ(  –يَّةسكر  -)دار الفكر الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتوُ ز حى
  الطَّبعة الرَّابعة.

 نصب الراية ىػ(. 762زيمعي، جماؿ الديف أبك محمد عبد ا بف يكسؼ بف محمد )ال
. تحقيؽ: محمد عكامة. ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي

ـ( ك )دار القبمة لمثقافة 1997ىػ/1418 -بيركت-)مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر 
  ـ( الطبعة: األكلى.1997ىػ/1418 -جدة -اإلسالمية

  الشافعي حمبيال بف العجمي، برىاف الديف أبك الكفا إبراىيـ بف محمد بف خميؿاسبط 
  االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط. تحقيق: عالء الدين عمي رضاىػ(. 841)

 .ـ( الطبعة: األكلى1988 -القاىرة –)دار الحديث
 المقاصد ىػ(. 902الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد )سخاكم، شمس ال

. تحقيؽ: محمد عثماف الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتيرة عمى األلسنة
  ـ( الطبعة: األكلى.1985 -ىػ  1405 -بيركت –الخشت ) دار الكتاب العربي 
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 ---------- .السعكدية –العطاء . تحقيؽ: حساـ بف محمد القطاف )دارالبمدانيات- 
  ـ( الطبعة: األكلى.2001 -ىػ 1422

 الطبقات الكبرىىػ(. 230سعد، أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي ) ابف .
ـ(  1990 -ىػ  1410 -بيركت –تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا ) دار الكتب العممية 

  الطبعة: األكلى.
 حاشية السندى عمى صحيح لمدني الحنفي. سندم، أبك الحسف محمد بف عبد اليادم اال

  ىػ( )دار الفكر(. 1138) البخارى
 صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتوىػ(. 911سيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف)ال .

ىذا الكتاب اإللكتركني، يمثؿ جميع أحاديث الجامع الصغير كزيادتو لمسيكطي، مع حكـ 
ح أك ضعيؼ الجامع الصغير، كىك متف الشيخ محمد ناصر الديف األلباني مف صحي

  مرتبط بشرحو، مف فيض القدير لممناكم.
 ---------- .تحقيؽ: محمكد محمد محمكد حسف نصارأسماء المدلسين . 

 بيركت( الطبعة: األكلى. –) دار الجيؿ  
 ---------- .تحقيؽ: أبك قتيبة نظر محمد تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .

  ر طيبة(.الفاريابي ) دا
 ---------- .تحقيؽ الشيخ خميؿ محي قطف األزىار المتناثرة في األخبار المتواترة .

  (.1985 – 1405الديف الميس )المكتب اإلسالمي 
 تحقيؽ: فييـ محمد تاريخ المدينةق(.  262شبو، أبك زيد عمر النميرم البصرم ) ابف .

 ايراف(. -شمتكت ) دار الفكر
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ىػ( 977د الخطيب )شربيني، محمد بف أحمال

  ـ( الطبعة: األكلى.1994 -ىػ1415 –)دار الكتب العمميةالمنياج 
 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم ىػ(. 1250شككاني، محمد بف عمي بف محمد )ال

ـ( 1999 -ىػ 1419 -. تحقيؽ: الشيخ أحمد عزك عناية )دار الكتاب العربياألصول
  الطبعة: األكلى.
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 ---------- .محمد ». تحقيؽ: أبك مصعب الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني
  اليمف(. –بف حسف حالؽ )مكتبة الجيؿ الجديد، صنعاء « صبحي

 ---------- .تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي. ) دار الحديثنيل األوطار .- 
  ـ( الطبعة: األكلى.1993 -ىػ 1413 -مصر

 الكتاب المصنف في ىػ(. 235شيبة، أبك بكر عبد ا بف محمد الككفي ) أبيبف ا
( 1409 –الرياض  -. تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ) مكتبة الرشد األحاديث واآلثار
  الطبعة: األكلى.

 معرفة أنواع عموم ىػ(. 643صالح، أبك عمرك تقي الديف عثماف بف عبد الرحمف )ابف ال
سكريا، دار  -. تحقيؽ: نكر الديف عتر )دار الفكرمة ابن الصالحالحديث، وُيعرف بمقد

 ـ(.1986 -ىػ 1406 -بيركت -الفكر المعاصر
 سبل السالمىػ(. 1182صنعاني، محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني )ال 

  )دار الحديث(.
 ؽ بف . تحقيؽ: طار المعجم األوسطىػ(. 360طبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب الشامي)ال

  القاىرة(. –عكض ا بف محمد، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ) دار الحرميف
 ---------- .تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي. )مكتبة ابف المعجم الكبير .

  القاىرة( الطبعة: الثانية. –تيمية 
 ---------- .تحقيؽ: حمدم بف عبدالمجيد السمفي )مؤسسة مسند الشاميين .

  ( الطبعة: األكلى.1984 – 1405 -بيركت –الةالرس
 تاريخ الرسل والمموكىػ(. 310طبرم، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف خالد)ال  

 . ىػ( الطبعة: الثانية 1387 -بيركت -)دار التراث 
 ---------- .تحقيؽ: أحمد محمد شاكرجامع البيان عن تأويل آي القرآن . 

  ىػ( الطبعة: األكلى. 1420 -بيركت -)مؤسسة الرسالة 
 شرح مشكل ىػ(. 321طحاكم، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ )ال

  ـ( الطبعة: األكلى. 1494ىػ،  1415 -. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط )مؤسسة الرسالةاآلثار
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 كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدرعباد، عبد المحسف بف حمد البدر. ال 
 ق( الطبعة الثانية.1428 -الرياض -التكحيد لمنشر)دار  

 االستذكار الجامع لمذاىب ىػ(. 463عبد البر، يكسؼ بف عبد ا النمرم القرطبي) ابف
 -محمد عمي معكض. )دار الكتب العممية -. تحقيؽ: سالـ محمد عطافقياء األمصار

  ـ( الطبعة األكلى.2000 -بيركت
 ---------- .تحقؽ: عمي محمد البجاكم األصحاب االستيعاب في معرفة . 

  ـ( الطبعة: األكلى. 1992 -ىػ  1412 -بيركت -) دار الجيؿ
 ---------- .تحقيؽ: مصطفى بف التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .

 –أحمد العمكم، محمد عبد الكبير البكرم) كزارة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية
  ىػ(.1387 -المغرب

 سيرة عمر بن عبد العزيز عمى ما رواه ىػ(. 214عبد الحكـ، أبك محمد عبد ا) فاب
 -لبناف –بيركت  -. تحقيؽ: أحمد عبيد )عالـ الكتباإلمام مالك بن أنس وأصحابو

  ـ(.1984 -ىػ 1404
 المصنف.ىػ(. 211رزاؽ، أبك بكر بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )ال عبد 

 ( الطبعة: الثانية.1403 -اليند -لرحمف األعظمي. ) المجمس العمميتحقيؽ: حبيب ا
 د المطيؼ، محمد عمرك بف محمد بف عبد القادر بف رضكاف بف سميماف الشنقيطي بع ابف

مكة  -)حديث الفينة( ) ممتقى أىؿ الحديث أحاديث ومرويات في الميزانىػ(. 1429)
  المكرمة(.

 المحرر في الحديث.ىػ(. 744أحمد الحنبمي ) عبد اليادم، شمس الديف محمد بف ابف 
ىػ( 1421 -بيركت –تحقيؽ: د. يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي، كآخركف )دار المعرفة 

  الطبعة: الثالثة.
 الشرح الممتع عمى زاد المستقنعىػ(. 1421عثيميف، محمد بف صالح بف محمد)ال 

  ىػ( الطبعة: األكلى. 1428 - 1422 -) دار ابف الجكزم 
 ---------- .ىػ(. 1426 -الرياض -) دار الكطف لمنشر شرح رياض الصالحين 
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 ---------- . محمد بن صالح العثيمينالمجموع فتاوى ورسائل فضيمة الشيخ .
ىػ(  1413 -دار الثريا -جمع كترتيب: فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف ) دار الكطف

  الطبعة: األخيرة.
 (. كشف ىػ1162ف عبد اليادم الجراحي الدمشقي )عجمكني، إسماعيؿ بف محمد بال

. تحقيؽ: عبد الحميد بف أحمد بف يكسؼ بف ىنداكم )المكتبة الخفاء ومزيل اإللباس
  ـ( الطبعة: األكلى.2000 -ىػ 1420 -العصرية

 الكامل في ىػ(. 365عدم، عبد ا بف عبد ا بف محمد أبك أحمد الجرجاني)  ابف
 -بيركت –عادؿ أحمد عبد المكجكد كآخركف.)الكتب العممية . تحقيؽ: ضعفاء الرجال

  ىػ( الطبعة: األكلى.1418
 المغني عن حمل األسفار ىػ(. 806عراقي، أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف)ال

ىػ  1426 -بيركت -) دار ابف حـز في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من األخبار
  كلى.ـ ( الطبعة: األ 2005 -

 تحقيؽ: تاريخ دمشقىػ(. 571عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة ا ) ابف .
  ـ(. 1995 -ىػ  1415 -عمرك بف غرامة العمركم ) دار الفكر

 ---------- .دمشؽ –. تحقيؽ: د. كفاء تقي الديف ) دار البشائر معجم الشيوخ- 
  ـ( الطبعة: األكلى. 2000 -ىػ  1421

 عون المعبود شرح سنن أبي ىػ(. 1329أبك الطيب محمد شمس الحؽ ) عظيـ آبادم،ال
  ( الطبعة الثانية.1415 -بيركت –) دار الكتب العممية  داود

 الضعفاء الكبيرىػ(. 322عقيمي، أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد المكي )ال .
ـ( 1984 -ىػ 1404 -بيركت –تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي ) دار المكتبة العممية

  الطبعة: األكلى.
 جامع التحصيل في أحكام ىػ(. 761عالئي، أبك سعيد بف خميؿ بف كيكمدم أبك سعيد)ال

( الطبعة: 1407 –بيركت  -تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي ) عالـ الكتب  المراسيل،
  الثانية.
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 حقيؽ: عبد . تمعجم مقاييس المغةىػ(. 395فارس، أبي الحسيف أحمد بف زكريا ) ابف
  ـ(.1979 -ىػ 1399 -السالـ محمد ىاركف. )دار الفكر 

 تحقيؽ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحىػ(. 1014قارم، عمي بف سمطاف محمد)ال .
  ـ(.2001 -ىػ 1422 -بيركت -جماؿ عيتاني )دار الكتب العممية

 اشية الروض حىػ(. 1392قاسـ، عبد الرحمف بف محمد العاصمي الحنبمي النجدم ) ابف
  ىػ( الطبعة: األكلى. 1397 -)بدكف ناشر المربع شرح زاد المستقنع

 قواعد التحديث ىػ(. 1332قاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحالؽ )ال
  لبناف(.-بيركت-)دار الكتب العممية  من فنون مصطمح الحديث

 ىػ(. 474لباجي األندلسي )قرطبي، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب اال
. لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح. تحقيؽ: د. أبك لبابة حسيف التعديل والتجريح

  ( الطبعة: األكلى.1986 – 1406 -الرياض –) دار المكاء لمنشر كالتكزيع 
 (. بيان الوىم ىػ628قطاف، أبك الحسف عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي)ابف ال

 -الرياض –. تحقيؽ : د. الحسيف آيت سعيد ) دار طيبةي كتاب األحكامواإلييام ف
 ـ( الطبعة : األكلى.1997-ىػ1418

 أطراف  تذكرة الحفاظىػ(. 507قيسراني، أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي)ابف ال(
تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي ) دار الصميعي  أحاديث كتاب المجروحين البن حبان(

 .ـ( الطبعة: األكلى 1994 -ىػ  1415 -الرياض -يعلمنشر كالتكز 
 إعالم ىػ(. 751قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ) ابف

 –تحقيؽ: محمد عبد السالـ إبراىيـ. ) دار الكتب العممية الموقعين عن رب العالمين.
  ـ( الطبعة: األكلى.1991 -ىػ 1411 -ييركت

 ---------- . تحقيؽ: محمد عبد الرحمف عكضالصيب من الكمم الطيبالوابل . 
  ( الطبعة األكلى.1985 – 1405 -بيركت –) دار الكتاب العربي  

 ---------- .مكتبة  -بيركت  -) مؤسسة الرسالة زاد المعاد في ىدي خير العباد
  ـ( الطبعة: السابعة كالعشركف.1994ىػ /1415 -المنار اإلسالمية، الككيت
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 ---------- .مصر -) دار السمفية، القاىرة طريق اليجرتين وباب السعادتين- 
  ىػ( الطبعة: الثانية.1394

 ---------- .ياك نستعين . تحقيؽ: محمد مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
ـ( الطبعة: 1996 -ىػ  1416 -بيركت –المعتصـ با البغدادم )دار الكتاب العربي

  الثالثة.
 دار الكتاب العربي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعىػ(. 587عالء الديف)كاساني، ال(- 

 . ـ(1982 -بيركت 
 راـ ا -، الصؼ األكؿ الثانكم. الفصؿ األكؿ )مركز المناىجكتاب التربية اإلسالمية- 

 ىػ(.1432 -ـ2011
 راـ ا -)مركز المناىج ثاني، الصؼ األكؿ الثانكم. الفصؿ الكتاب التربية اإلسالمية- 

 ىػ(.1432 -ـ2011
 ـ2011 -راـ ا -، الصؼ الثاني الثانكم )مركز المناىجكتاب التربية اإلسالمية- 

 .ىػ( الطبعة الثانية1432
 ند أمير المؤمنين أبي مس(. ىػ 774كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر الدمشقي ) ابف

. تحقيؽ: عبد المعطي حفص عمر بن الخطاب رضي ا عنو وأقوالو عمى أبواب العمم
  ـ( الطبعة: األكلى.1991 -ىػ 1411 -المنصكرة –قمعجي. ) دار الكفاء 

 ---------- .ؽ: سامي بف محمد سالمة )دار طيبة. تحقيتفسير القرآن العظيم- 
  لثانية.ـ( الطبعة: ا 1999 -ىػ 1420

 ---------- .تحقيؽ: أحمد محمد شاكر )دار الكتب اختصار عموم الحديث .
  بيركت( الطبعة: الثانية. -العممية

 ---------- .مف البداية كالنياية البف كثير(. تحقيؽ: مصطفى عبد  السيرة النبوية(
  ـ(. 1976 -ىػ  1395 -لبناف –الكاحد ) دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت 

 ---------- .1408-. تحقيؽ: عمي شيرم )دار إحياء التراث العربيالبداية والنياية 
  ـ( الطبعة االكلى. 1988-ق

http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
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 تحقيؽ: محمد سنن ابن ماجوىػ(. 273ماجو، محمد بف يزيد أبك عبد ا القزكيني) ابف ،
  فؤاد عبد الباقي )دار إحياء الكتب العربية(.

 تحقيؽ: محمد موطأ اإلمام مالكىػ(. 179ؾ بف أنس األصبحي)مالؾ، أبك عبد ا مال .
أبك  –مصطفى األعظمي )مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لألعماؿ الخيرية كاإلنسانية

 .ـ( الطبعة: األكلى 2004 -ىػ  1425 -ظبي
 ىػ(. 181مبارؾ، أبك عبد الرحمف عبد ا بف كاضح الحنظمي، التركي ثـ المٍركزم )ابف ال

 بيركت(. –. تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي ) دار الكتب العمميةد والرقائقالزى
 تحفة األحوذي بشرحىػ(. 1353مباركفكرم، أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ)ال 

  بيركت(. –)دار الكتب العممية  جامع الترمذي
 د.   تحقيؽ: . تيذيب الكمالىػ(. 742مزم، يكسؼ بف الزكي عبد الرحمف أبك الحجاج)ال 

  ىػ( الطبعة: األكلى. 1400 -بيركت -بشار عكاد معركؼ )مؤسسة الرسالة 
 تحقيؽ: محمد . صحيح مسمم(ىػ261)مسمـ، أبك الحسيف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم .

 فؤاد عبد الباقي ) دار إحياء التراث العربي ، بيركت(.
 البدر المنير في تخريج  ىػ(.804ممقف، أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي )ابف ال

 . تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط كآخركف.األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير
 ـ( الطبعة: االكلى.2004-ىػ1425-الرياض -) دار اليجرة لمنشر كالتكزيع  

 الترغيب والترىيب ىػ(. 656منذرم، أبك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد ا )ال
( 1417 -بيركت –. تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف ) دار الكتب العمميةحديث الشريفمن ال

  الطبعة: األكلى.
 مختصر تاريخ دمشق ىػ(. 711منظكر، أبك الفضؿ محمد بف مكـر األفريقي المصرم) ابف

. تحقيؽ: ركحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع )دار الفكر البن عساكر
  ـ( الطبعة: األكلى.1984 -ىػ  1402 -سكريا –كالنشر، دمشؽ  لمطباعة كالتكزيع

 ---------- .ىػ( 1414 -بيركت -. الطبعة: األكلى )دار صادرلسان العرب
  الطبعة: الثالثة.
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 تحقيؽ : زىير الشاكيش الرد الوافرناصر الديف، محمد بف أبي بكر الدمشقي.  ابف .
  لى.(الطبعة األك 1393 -بيركت –)المكتب اإلسالمي

 تحقيؽ: حسف عبد السنن الكبرىىػ(. 303نسائي، أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف)ال .
  ـ( الطبعة: األكلى. 2001 -ىػ  1421 -بيركت –المنعـ شمبي. ) مؤسسة الرسالة 

 ---------- ..تحقيؽ: محمكد ابراىيـ زايد )دار المعرفة الضعفاء والمتروكين- 
  ى.ـ( الطبعة االكل1986 -ق1406بيركت 

 ---------- .،تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة )مكتب المطبكعات  المجتبى من السنن
  ىػ ( الطبعة: الثانية.1406 –حمب  -اإلسالمية 

 ---------- .الككيت –)مكتبة المعال خصائص أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب- 
  ( الطبعة األكلى.1406

 مد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف نعيـ األصبياني، أحمد بف عبد ا بف أح أبك
  ـ(.1974 -ىػ1394 -مصر –)دار السعادة  حمية األولياء وطبقات األصفياءىػ(. 430)

 ----------. دار الكتب العممية  المسند المستخرج عمى صحيح اإلمام مسمم(- 
  ـ( الطبعة: األكلى. 1996ىػ،  1417 -بيركت

 المنياج شرح صحيح مسمم بن ىػ(. 676)نككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼال
  ىػ( الطبعة: الثاني.1392)دار إحياء التراث العربي، بيركت ، الحجاج

 ----------.ـ(.1997 -بيركت  -)دار الفكر المجموع  
 السيرة النبوية(. 213ىشاـ، أبك محمد عبد الممؾ بف أيكب الحميرم المعافرم) ابف .

  (.1411 -بيركت -ؿتحقيؽ طو عبد الرءكؼ سعد )دار الجي
 دار الفكر(  فتح القديرىػ(. 861كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ) يماـ،ابف ال(

لمكماؿ « فتح القدير» -مفصكال بفاصؿ  -بأعمى الصفحة كتاب اليداية لممرغيناني يميو 
  لقاضي زاده.« نتائج األفكار»بف اليماـ كتكممتو 

  األباطيل ىػ(. 543يمذاني )البف الحسيف بف جعفر الجكرقاني، الحسيف بف إبراىيـ
 . تحقيؽ كتعميؽ: د.عبد الرحمف بف عبد الجبار الفريكائي والمناكير والصحاح والمشاىير
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 -ىػ  1422 -اليند -كمؤسسة دار الدعكة التعميمية الخيرية -الرياض  -) دار الصميعي 
  ـ( الطبعة: الرابعة. 2002

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدىػ(. 807ديف عمي بف أبي بكر )ييثمي، أبك الحسف نكر الال .
  ـ(.1994ىػ،  1414 -القاىرة -القدسي تحقيؽ: حساـ الديف القدسي )مكتبة

 ( 307أبك يعمى المكصمي، أحمد بف عمي بف المثينى التميمي .)تحقيؽ: مسند أبي يعمىىػ .
( الطبعة: األكلى.1984 – 1404 -دمشؽ –حسيف سميـ أسد) دار المأمكف لمتراث 
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 أواًل: الرواة المختمف في توثيقيم.

 مات سنة اثنين وثالثين بن محمد أبو كعب السعدي البمقاوي اموسى ويقال  بن أيوب
 ومائة.

 . صدكؽ، كقاؿ ابف حجر: كثؽمد بف عثماف التنكخي، كقاؿ الذىبي: كثقو مح
 ىو صدوق كما قال ابن حجر. -

 
 (. 1/119( تقريب التيذيب)1/262الكاشؼ)

 الوليد بن صائد بن كعب الكالعي أبو يحمد بضم التحتانية وسكون الميممة  بن بقية
 وكسر الميم مات سنة سبع وتسعين ومائة ولو سبع وثمانون.

 
ابف المبارؾ: صدكؽ، لكف يكتب عمف أقبؿ كأدبر، كقاؿ أبك مسير: أحاديث بقية  قاؿ

ليست نقية، فكف منيا عمى تقية، كقاؿ يحيى بف معيف: عند بقية ألفا حديث صحاح، عف 
شعبة، ككاف يذاكر شعبة بالفقو، ككاف يكثقو، كقاؿ الجكزجاني: رحـ ا بقية ما كاف يبالى 

ه، فإف حدث عف الثقات فال بأس بو، كقاؿ أبك حاتـ: ال يحتج بو، إذا كجد خرافة عمف يأخذ
كقاؿ النسائي كغيره: إذا قاؿ حدثنا كأخبرنا فيك ثقة، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: سمع 
مف شعبة كمالؾ كغيرىما أحاديث مستقيمة، ثـ سمع مف أقكاـ كذابيف عف شعبة كمالؾ، 

الضعفاء، كقاؿ ابف عدم: إذا ركل عف أىؿ الشاـ فركل عف الثقات بالتدليس ما أخذ عف 
فيك ثبت، كقاؿ الخطيب البغدادم: في حديثو مناكير، إال أف أكثرىا عف المجاىيؿ، ككاف 

  صدكقا، كقاؿ الذىبي: أحد االعالـ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء.
 ىو صدوق مدلس. -

 
(   4/192( تيذيب الكماؿ)7/623يخ بغداد)( تار 1/135( الثقات)1/135الجرح كالتعديؿ)
  .(1/126(  تقريب التيذيب)1/331ميزاف االعتداؿ)

  بكر بن عياش بتحتانية ومعجمة بن سالم األسدي الكوفي المقرىء الحناط بميممة أبو
وقيل قبل ذلك  ومائة ونون مشيور بكنيتو واألصح أنيا اسمو مات سنة أربع وتسعين

 .ب المائة وروايتو في مقدمة مسممبسنة أو سنتين وقد قار 
ذا ذكر عنده كمح كجيو، كقاؿ: لك كاف أبك بكر بف عياش  كاف يحيى بف سعيد ال يعبأ بو كا 
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ككاف محمد بف عبد ا بف نمير ، يحيى بف معيف: ثقة، كقاؿ حاضرا ما سألتو عف شئ
سنة كعبادة  العجمي: كاف ثقة قديما صاحب، كقاؿ : ثقة ربما غمط، كقاؿ ابف حنبؿيضعفو

ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: مف الحفاظ المتقنيف، ككاف ، ك ككاف يخطئ بعض الخطأ
يحيى القطاف كعمى بف المديني يسيئاف الرأم فيو كذلؾ أنو لما كبر سنو ساء حفظو فكاف 
ييـ إذا ركل كالخطأ كالكىـ شيئاف ال ينفؾ عنيما البشر فمك كثر خطؤه حتى كاف الغالب 

بو ال يستحؽ مجانبة ركاياتو فأما عند الكىـ ييـ أك الخطأ يخطىء ال يستحؽ ترؾ عمى صكا
ابف عدم: كىك في ركاياتو عف كؿ مف ركل ، كقاؿ حديثو بعد تقدـ عدالتو كصحة سماعو

ف يركم عنو أ إالعندم ال بأس بو كذاؾ أني لـ أجد لو حديثا منكرا إذا ركل عنو ثقة 
 األعالـالذىبي: أحد االئمة ، كقاؿ ضعفاء كالمترككيفذكره ابف الجكزم في ال، ك ضعيؼ

ابف حجر: ثقة عابد إال أنو لما ، كقاؿ صدكؽ ثبت في القراءة، لكنو في الحديث يغمط كييـ
  كبر ساء حفظو، ككتابو صحيح.

 ىو صدوق حسن الحديث. -
 

( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ 3/228( الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم)7/669الثقات)
 (1/624( التقريب)12/32( تيذيب التيذيب)4/499(  ميزاف االعتداؿ)4/26)

  سنة مائة وثالث وأربعون.بيز بن حكيم بن معاوية القشيري أبو عبد الممك مات 
سحاؽ ، كاحتج بوكثقو ابف المديني، كيحيى، كالنسائي ، كقاؿ أبك زرعة: صالح، أحمد كا 

ذكره ابف ، ك اتـ: شيخ يكتب حديثو كال يحتج بوكقاؿ أبك ح، كقاؿ أبك داكد: ىك حجة عندم
قاؿ ابف عدم: قد ركل عنو ثقات الناس، كقد ، ك كاف يخطئ كثيرا حباف في الثقات كقاؿ:

ذا حدث عنو ثقة فال باس أركل عنو الزىرم كأرجك  نو ال بأس بو كلـ أر لو حديثا منكرا كا 
، كقاؿ نما تكقفكا في االحتجاج بوالذىبي: ما تركو عالـ قط، إ، كقاؿ كقاؿ الحاكـ: ثقة، بو

 . ابف حجر: صدكؽ
 صدوق كما قال ابن حجر.ىو  -

 
( ميزاف 4/259( تيذيب الكماؿ )2/430الجرح كالتعديؿ) (2/68الكامؿ)

 .(1/128( التقريب)354-1/353االعتداؿ)
  حجاج بن أرطاة بفتح اليمزة بن ثور بن ُىَبْيَرَة النخعي أبو أرطاة الكوفي القاضي أحد

 ومائة. لفقياء مات سنة خمس وأربعينا
 ثقو، كقاؿ سفياف الثكرم: ما: كقاؿ أرطأة، بف بالحجاج فعميؾ الحديث أردت قاؿ شعبة: إذا
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 رأيت ما: كقاؿ منو، رأسو مف يخرج بما أعرؼ أحد بقي ما فإنو بو، عميكـ منو، أحفظ رأيت
، كقاؿ : كاف مف الحفاظكقاؿ أحمد، كىك صدكؽ يدلس، كقاؿ ابف معيف: ليس بالقكلمثمو، 

كقاؿ أبك حاتـ: يدلس عف الضعفاء فإذا قاؿ حدثنا فالف مدلس،  أبك زرعة الرازم: صدكؽ
 الناس عاب ، كقاؿ ابف عدم: إنماكقاؿ النسائي: ليس بالقكل، فال يرتاب في صدقو كحفظو

 فال الكذب يتعمد أف فأما الركايات بعض في أخطأ كربما كغيره الزىرم عف تدليسو عميو
أحد األعالـ عمى ليف ، كقاؿ الذىبي: كقاؿ الدارقطني: ال يحتج بوحديثو، يكتب ممف كىك

 . صدكؽ كثير الخطأ كالتدليس، كقاؿ ابف حجر: في حديثو
 .، وىو مدلسحديثو صالح لالعتبار -

 
( تيذيب التيذيب 1/458( ميزاف االعتداؿ)5/420( تيذيب الكماؿ )2/223الكامؿ)

 (.1/152تيذيب)(   تقريب ال2/172)
 حجر بن حجر بضم الميممة وسكون الجيم الكالعي بفتح الكاف وتخفيف الالم الحمصي. 

ذكره الذىبي في الميزاف ، ك في الثقات ابف حباف ذكره، ك ؼعرى ال يي  :ابف القطافعنو قاؿ 
 مف الثالثة.  ابف حجر: مقبكؿ، كقاؿ فيو كأشار إلى جيالتو

 بن معدان مقرونا براو آخر.ىو مجيول، لم يرو عنو سوى خالد  -
 

تقريب  (2/188تيذيب التيذيب) (1/466ميزاف االعتداؿ) (4/177الثقات)
 .(1/154)التيذيب

 حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري والد بيز. 
ابف ، كقاؿ ذكره ابف حباف في الثقات، ك قاؿ النسائي: ليس بو بأس، ك العجمي: ثقة قاؿ

 مف الثالثة.  حجر: صدكؽ
 كما قال ابن حجر. ىو صدوق -

 
 .(1/177( التقريب)2/388( تيذيب التيذيب)1/348( الكاشؼ)4/161الثقات)

  حميد بن ىانئ أبو ىانئ الخوالني المصري وىو أكبر شيخ البن وىب مات سنة اثنتين
 وأربعين ومائة.

قاؿ أبك حاتـ: صالح، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ 
رقطني: ال بأس بو ثقة، كقاؿ ابف عبد البر: ىك عندىـ صالح الحديث ال بأس بو، كقاؿ الدا

  الذىبي: ثقة، كقاؿ ابف حجر: ال بأس بو.
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 ىو صدوق حسن الحديث. -
 

 .(3/45( تيذيب التيذيب)1/182( تقريب التيذيب)1/355( الكاشؼ)4/149الثقات)
 كوفي نزل واسط ثم بغداد مات خمف بن خميفة بن صاعد األشجعي موالىم أبو أحمد ال

 .عمى الصحيح ومائة سنة إحدى وثمانين
 ابف حنبؿ:كقاؿ ، كقاؿ ابف معيف كأبك حاتـ: صدكؽ، قاؿ ابف سعد: تغير قبؿ مكتو كاختمط
رأيت خمفا ىك  :كقاؿ، أتيتو فمـ أفيـ عنو :كقاؿ أيضا، رأيت خمفا كىك مفمكج ككاف ال يفيـ

فقاؿ لو إنساف يا أبا أحمد حدثكـ محارب بف  ،ف الكبريعني م ،كبير فكضعو إنساف فصاح
، ككثقو العجمي، كقاؿ دثار كقص الحديث فتكمـ بكالـ خفي فجعمت ال أفيمو فتركتو

ال بأس بو كلـ يكف صاحب  :محمد بف عبد ا بف عمارالنسائي: ليس بو بأس، كقاؿ 
 في يخطئ بو، بأس ال أنو ، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ ابف عدم: أرجكحديث
ركاياتو، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء كالمترككيف، كقاؿ الذىبي: صدكؽ، كقاؿ  بعض

  .صدكؽ اختمط في اآلخرابف حجر: 
 ، كما قال ابن حجر.صدوق اختمط في اآلخرىو  -

 
( الضعفاء كالمترككيف ابف 3/65( الكامؿ)6/269( الثقات)3/369الجرح كالتعديؿ)

( تيذيب 1/114)غتباط بمف رمي مف الركاة باالختالطاال (1/255الجكزم)
 .(1/194( تقريب التيذيب)1/660( ميزاف االعتداؿ)1/374(  الكاشؼ )8/284الكماؿ)

 بجيمين وراء مصغر األسممي مولى أبي برزة بصري جسعيد بن عبد ا بن جري.  
كصحح ، ؿ الككفةذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: عداده في أى، ك أبك حاتـ: مجيكؿقاؿ 

  ، مف الخامسة.ابف حجر: صدكؽ ربما كىـ، كقاؿ ثؽالذىبي: كي ، كقاؿ لو الترمذم
 حديثو صالح لالعتبار. -

( 1/439( الكاشؼ)2/146االعتداؿ) ( ميزاف4/279( الثقات)4/36الجرح كالتعديؿ)
 .(1/237) التقريب

  نة تسعين ومائة.سسممة بن الفضل األبرش بالمعجمة مولى األنصار قاضي الري مات 
تـ، ليس في الكتب اتـ مف أيحيى بف معيف: ثقة، قد كتبنا عنو، كاف كيسا، مغازيو قاؿ 
ضعفو ابف ، ك عمى ابف المدينى: ما خرجنا مف الرل حتى رمينا بحديث سممة، كقاؿ كتابو
، أبك زرعة: أىؿ الرم ال يرغبكف فيو، كقاؿ البخارم: عنده مناكير كفيو نظر، كقاؿ راىكيو
أبك حاتـ: سممة بف الفضؿ صالح، محمو الصدؽ، في حديثو إنكار ، كقاؿ أبك داكد ككثقو
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ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: ، ك ضعفو النسائي، ك ليس بالقكم، يكتب حديثو كال يحتج بو
فرادات ، كقاؿ يخالؼ كيخطىء ابف عدم: في حديثو بعض المناكير، عنده غرائب كا 

ابف ، كقاؿ عنو لـ أجد في حديثو حديثا قد جاكز الحد في اإلنكاركأحاديثو متقاربة محتممة، 
  .حجر: صدكؽ كثير الخطأ

ىو ضعيف يعتبر بو في الحديث، وتوثيقو عند بعض العمماء كان من جية روايتو  -
 لممغازي.

 
 الضعفاء كالمترككيف لمنسائي (4/169( الجرح كالتعديؿ)1/57الضعفاء الصغير لمبخارم )

(  2/11( الضعفاء كالمترككيف ابف الجكزم)3/341( الكامؿ)8/287) ( الثقات1/184)
 .(1/248( التقريب)4/136(  تيذيب التيذيب)11/307تيذيب الكماؿ)

  سويد بن سعيد بن سيل اليروي األصل ثم الحدثاني بفتح الميممة والمثمثة ويقال لو
 .ولو مائة سنة ومئتين األنباري أبو محمد مات سنة أربعين

عمي بف ، كقاؿ كذاب ساقط لك كاف لي فرس كرمح كنت أغزكه يى بف معيف:يحقاؿ 
البخارم: كاف قد عمي ، كقاؿ كاف أحمد بف حنبؿ ينتقى عميو لكلديو، ك المديني: ليس بشيء

أبك حاتـ: ، كقاؿ صدكؽ مضطرب الحفظ :يعقكب بف شيبة، كقاؿ فتمقف ما ليس مف حديثو
ذكره ابف حباف في الثقات ، ك النسائي: ليس بثقةؿ ، كقاكاف صدكقا ككاف يكثر مف التدليس

الدارقطني: ىك ثقة غير أنو لما كبر ربما قرمء عميو حديث ، كقاؿ كقاؿ: يخطىء كيغرب
الذىبي: ككاف صاحب ، كقاؿ كقاؿ البغكم: كاف مف الحفاظ، فيو بعض النكارة فيجيزه

صادؽ في نفسو،  حديث كحفظ، لكنو عمر كعمى، فربما لقف مما ليس مف حديثو، كىك
ابف حجر في التقريب: صدكؽ في نفسو إال أنو عمي فصار يتمقف ما ، كقاؿ صحيح الكتاب
  .ليس مف حديثو

أصابو العمى صار يتمقن ما  إال ما حدث من كتابو، لكن بعد أن ىو ضعيف الحديث، -
 ليس من حديثو، وحديثو صالح لالعتبار.

 
( الضعفاء 8/295( الثقات)1/187ف لمنسائي)( الضعفاء كالمترككي4/240الجرح كالتعديؿ)

( تقريب 2/248( ميزاف االعتداؿ)12/251( تيذيب الكماؿ )2/32كالمترككيف ابف الجكزم)
 .(1/260) التيذيب

  شريك بن عبد ا النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد ا مات سنة سبع
 ومائة. أو ثمان وسبعين
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رأيت تخميطا في  يحيى القطاف:، كقاؿ : ليس حديث شريؾ بشئابف المبارؾ: قاؿ قاؿ
كقاؿ عبد الجبار بف محمد: قمت ليحيى بف سعيد: زعمكا أف شريكا إنما خمط ، أصكؿ شريؾ

إال أنو إذا خالؼ فغيره أحب إلينا  ،ابف معيف: صدكؽ ثقة ، كقاؿبأخرة! قاؿ: ما زاؿ مخمطا
أنو يغمط كال يتقف، كيذىب بنفسو عمى سفياف إال  ،بف معيف: شريؾ ثقةايحيى ، كقاؿ منو

كقاؿ إبراىيـ بف سعيد ، كقاؿ الجكزجاني: سيئ الحفظ مضطرب الحديث مائؿ، كشعبة
كقاؿ عبد الرحمف بف شريؾ: كاف عند أبي ، الجكىرم: أخطأ شريؾ في أربعمائة حديث

 كثير ، كقاؿ أبك زرعة: كافعشرة آالؼ مسألة عف جابر الجعفي كعشرة آالؼ غرائب
 ال: فقاؿ بكاطيؿ بأحاديث بكاسط حدث إنو لو فقيؿ أحيانا، يغمط كىك كىـ، صاحب الخطأ،

، كلو أغاليط، كقاؿ أبك حاتـ: شريؾ صدكؽ، ىك أحب إلى مف أبي االحكصبكاطيؿ،  تقؿ
بالقكم، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:  ليس: كقاؿ مرة بأس، بو كقاؿ النسائي: ليس
كقاؿ الدارقطني: ليس شريؾ ، يخطىء فيما يركل تغير عميو حفظو ككاف في آخر أمره
صدكؽ يخطىء كثيرا ، كقاؿ الذىبي: أحد األعالـ، كقاؿ ابف حجر: بالقكل فيما ينفرد بو

  .تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة ككاف عادال فاضال عابدا شديدا عمى أىؿ البدع
 حديثو صالح لالعتبار. -

 
( تقريب 2/270( ميزاف االعتداؿ)2/39كالمترككيف البف الجكزم) ( الضعفاء4/6الكامؿ)
 .(1/266التيذيب)

  عاصم بن بيدلة وىو بن أبي النجود بنون وجيم األسدي موالىم الكوفي أبو بكر المقرىء
 ومائة. حجة في القراءة وحديثو في الصحيحين مقرون مات سنة ثمان وعشرين

كقاؿ ابف سعد: ثقة ، عاصـ إال كجدتو ردئ الحفظقاؿ يحيى القطاف: ما كجدت رجال اسمو 
كقاؿ يعقكب بف ، أنا أختار قراءتو كقاؿ: بف حنبؿ،ا كثقوك ، إال أنو كثير الخطأ في حديثو

ليس محمو أف يقاؿ  كقاؿ أبك حاتـ:، زرعة كأبكثقو ك ، اضطراب كىك ثقة في حديثو :سفياف
كقاؿ ، اؿ النسائي: ليس بحافظكق، كقاؿ ابف خراش: في حديثو نكرة، محمو الصدؽ، ثقة

: ىك ، كقاؿ الذىبيكقاؿ الدارقطني في حفظو شئ ،الحفظ لـ يكف فيو إال سكء :العقيمي
  .صدكؽ لو أكىاـ، كقاؿ ابف حجر: حسف الحديث

 .ىو صدوق كما قال الذىبي -
 

( تقريب 5/35( تيذيب التيذيب)2/357( ميزاف االعتداؿ)7/256الثقات)
( تيذيب 6/320)الطبقات الكبرل( 6/340كالتعديؿ) (  الجرح1/285التيذيب)
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 .(13/473الكماؿ)
 .عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السممي الشامي مات سنة عشر ومائة  

صحح ك  ،الذىبي: صدكؽ، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ، كقاؿ عنو في الثقات ابف حباف ذكره
  .حديثو الترمذم كابف حباف كالحاكـ في المستدرؾ

 ال الذىبي.ىو صدوق كما ق -
 

 .(1/347)تقريب التيذيب( 6/216( تيذيب التيذيب)1/638( الكاشؼ)5/111الثقات)
  عبد العزيز بن الخطاب الكوفي أبو الحسن نزيل البصرة مات سنة أربع وعشرين

 ومائتين.
كثقو الفالس، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ، كقاؿ يعقكب بف شيبة: ثقة صدكؽ، كقاؿ النسائي: 

  ي: ثقة، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ.ثقة، كقاؿ الذىب
 ىو ثقة. -

 
( تقريب التيذيب 6/299تيذيب التيذيب) (1/655( الكاشؼ)18/126تيذيب الكماؿ)

(1/356) 
 أحمد بن بشير بن ذكوان البيراني الدمشقي إمام الجامع المقرىء متقدم في  بن عبد ا

  القراءة مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين ولو نحو سبعين سنة.
اؿ يحيى بف معيف: ليس بو بأس، كقاؿ ابك حاتـ: صدكؽ، كذكره ابف حباف في الثقات، ق

 كقاؿ عنو ابف حجر: صدكؽ.
  ىو صدوق كما قال ابن حجر. -

  .(1/295( التقريب )14/282( تيذيب الكماؿ)8/360( الثقات)5/5الجرح كالتعديؿ)
 القاسم التيمي مولى أبي بكر بن عبد ا. 

أبك حاتـ: ركل عف ابف عمر كابف عباس كابف الزبير كجارة ، كقاؿ مجيكؿقاؿ ابف القطاف: 
ركل عنو الفضيؿ بف غزكاف كقرة بف خالد كابك عيسى سميماف ك  ،لمنبى صمى ا عميو كسمـ

ابف حجر ، كقاؿ عنو ثؽقاؿ الذىبي: كي ، ك في الثقات ابف حباف ذكره، ك بف كيساف الخراساني
 . مف الثالثة في التقريب: مقبكؿ

 ، وارتفعت جيالتو بمن روى عنو.صدوقىو  -
 

( 5/314( تيذيب التيذيب)1/585)ؼ( الكاش5/46الثقات ) (5/140الجرح كالتعديؿ)
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  .(1/318تقريب التيذيب)
 صفوان بن أمية بن خمف الجمحي أبو صفوان المكي ولد عمى عيد النبي  بن عبد ا

 . صمى ا عميو وسمم قتل سنة ثالث وسبعين
بك حاتـ: قتؿ مع ابف الزبير في يـك كاحد، ركل عف النبي صمى ا عميو كسمـ، كركل أقاؿ 

ذكره ابف حباف في الثقات ، ك عنو ابنو امية بف عبد ا بف صفكاف كعبد الرحمف بف مكسى
الذىبي: ، كقاؿ عنو المزم: أدرؾ زماف النبي صمى ا عميو كسمـ، كقاؿ لو صحبو كقاؿ:

صحبة لو، ككاف سيد أىؿ مكة في زمانو لحممو كسخائو كعقمو، قتؿ  مف أشراؼ قريش، ال
  .ابف حجر: لو صحبة، كقاؿ مع ابف الزبير كىك متعمؽ بأستار الكعبة

 ىو ثقة، أدرك زمان النبي صمى ا عميو وسمم. -
 

 سير أعالـ النبالء (15/125الكماؿ) تيذيب (5/33)الثقات (5/84الجرح كالتعديؿ)
  .(5/14ة)اإلصاب  (4/150)

  عبد الممك بن عمير بن سويد المخمي حميف بني عدي الكوفي ويقال لو الفرسي نسبة
ولو مائة وثالث  ومائة إلى فرس لو سابق كان يقال لو القبطي مات سنة ست وثالثين

 .سنين
 أخطأ حفظو، كقاؿ يحيى بف معيف: ثقة مف كيعجب ثقة، سراد قاؿ سفياف الثكرم: حافظ

مختمط، كقاؿ: محمد بف عبد ا بف نمير: : كقاؿ مرة ثقة، كقاؿ مرة ثيف،حدي أك حديث في
 ضعيؼ: كقاؿ مرة الحديث، مضطرب كقاؿ مرة: جدا ثبت، كقاؿ ابف حنبؿ: ضعيؼ ثقة

 كقد حديث، خمسمائة لو أرل ما ركايتو، قمة مع جدا، الحديث مضطرب: كقاؿ مرة لغمطو،
 صالح: كقاؿ مرة بالحافظ، ليس الحديث، منيا، كقاؿ أبك حاتـ: صالح كثير فى غمط

مكتو،  قبؿ حفظو تغير الحديث، صالح مكتو، كقاؿ العجمي: ثقة قبؿ حفظو تغير الحديث
في الضعفاء كالمترككيف، كقاؿ الذىبي:  بف الجكزمبأس، كذكره ا بو كقاؿ النسائي: ليس

مف الطبقة الثالثة، ، كذكره ابف حجر في طبقات المدلسيف كثقكه كقد تغير بأخرة كما اختمط
 . كابف حباف كغيرىما ،مشيكر بالتدليس كصفو الدارقطني ،مف الثقات ،مشيكر كقاؿ:

 ىو صدوق مدلس. -
 

(  2/151)بف الجكزما الضعفاء كالمترككيف( 5/117( الثقات)5/360الجرح كالتعديؿ)
 .(1/132الذىبي) الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ( 18/370تيذيب الكماؿ)

  عبد ربو بن نافع الكناني الحناط بميممة ونون نزيل المدائن أبو شياب األصغر مات
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 ومائة. سنة إحدى أو اثنتين وسبعين
كقاؿ ابف ، كاف ثقة كثير الحديث :كقاؿ ابف سعد، يحيى بف سعيد: لـ يكف بالحافظقاؿ 

يقاؿ رجال صالحا ما كاف ككفيا  :بف حنبؿ، كقاؿ اثقة صدكؽ :كقاؿ ابف نمير، معيف: ثقة
 :إف يحيى بف سعيد يقكؿ :فقمت ،ما بحديثو بأس أيضا: كقاؿ ،عممت إال خيرا رحمو ا

كقاؿ ، كقاؿ مرة ثقة ،ال بأس بو :كقاؿ العجمي، فمـ يرض بذاؾ كلـ يقر بو ،ليس بالحافظ
ممكا كاف ثقة ككاف كثير الحديث ككاف رجال صالحا لـ يكف بالمتيف كقد تك :يعقكب بف شيبة

كقاؿ م، كقاؿ النسائي: ليس بالقك ، ثقة :كقاؿ البزار، صدكؽ :كقاؿ ابف خراش، في حفظو
صدكؽ، ، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ الذىبي: ليس بالحافظ عندىـ :أبك أحمد الحاكـ
  .احتج بو البخارم كمسمـ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ييـ، ك في حفظو شئ

ع كبير من العمماء، وكالم يحيى بن سعيد فيو، ىو صدوق حسن الحديث، احتج بو جم -
 لم يرض بو اإلمام أحمد ولم يقر بو.

 
الركاة الثقات المتكمـ ( 16/487( تيذيب الكماؿ)7/457( الثقات)6/391الطبقات الكبرل)

( 6/117( تيذيب التيذيب)2/544( ميزاف االعتداؿ)1/121)فييـ بما ال يكجب ردىـ
 .(1/335تقريب التيذيب )

 عبيدة بن حذيفة بن اليمان الكوفي. أبو 
قاؿ العجمي: ثقة، كقاؿ أبك حاتـ: ال يسمى، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ ابف حجر: 

  مقبكؿ مف الثانية.
 ىو صدوق حسن الحديث، فقد روى عنو جمع، ولم يرد فيو جرح. -

 
ب ( تيذيب التيذي1/656( تقريب التيذيب)34/54( تيذيب الكماؿ)5/590الثقات)

(12/143).
 توفي بخراسان في ، الشيرازي ثم االىوازي ظأحمد بن عبدان أبو الحسن، الحاف بن عمي

  سنة خمس عشرة وأربع مئة.
  ثقة مشيكر، عالي االسناد.كثقو الخطيب البغدادم، كقاؿ الذىبي: 

 ىو ثقة. -
 

  .(398 /17(  سير أعالـ النبالء)13/232)تاريخ بغداد
 ائر الفزاري موالىم الكوفي القاضي قال الفمكي غراب لقب وىو غراب باسم الط بن عمي
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عبد العزيز سماه مروان بن معاوية وقال مرة عمي بن أبي الوليد مات سنة أربع وثمانين 
 ومائة.

قاؿ يىٍحيىى ٍبف معيف: ثقة، كمرة: صدكؽ، كقاؿ أىٍحمىد: كاف حديثو حديث أىؿ الصدؽ، كقاؿ 
لخطيب فقاؿ: أحسب إبراىيـ طعف عميو ألجؿ مذىبو فإنو الجكزجاني: ساقط، كعقب عميو ا

كاف يتشيع كأما ركايتو فقد كصفكه بالصدؽ، كقاؿ أبك زرعة: ىك عندم صدكؽ، كقاؿ أبك 
داكد: ترككا حديثو، كقاؿ أبك حاتـ: ال بأس بو، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس، ككاف يدلس، 

لتشيع، كقاؿ الدارقطني: ثقة، كقاؿ كقاؿ ابف حباف: حدث بالمكضكعات، ككاف غاليا في ا
  ابف حجر: صدكؽ ككاف يدلس كيتشيع.

 ىو صدوق يدلس. -
 

( تقريب التيذيب 3/149( ميزاف االعتداؿ)13/502( تاريخ بغداد)6/200الجرح كالتعديؿ)
(1/404).  

 ي. ربيعة أبو ربيعة اإلياد بن عمر 
ابف الجكزم في الضعفاء ، كذكره قاؿ أبك حاتـ: منكر الحديث، ك يحيى بف معيفكثقو 

حسف مف السادسة، ك  مقبكؿ، كقاؿ ابف حجر: مضعفان  كرى قد ذي كالمترككيف، كقاؿ الذىبي: 
  الترمذم بعض أفراده.

 حديثو صالح لالعتبار. -
 

( ميزاف 2/209( الضعفاء كالمترككيف ابف الجكزم)6/109الجرح كالتعديؿ)
  .(1/639تقريب التيذيب)( 12/84(  تيذيب التيذيب)524 /4( )3/196االعتداؿ)

 عبد ا بن عبيد اليمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح الميممة وكسر الموحدة  بن عمرو
 . مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك

ة، ككثقو كلكف ىؤالء الذيف حممكا عنو بأخر  كقاؿ: بف حنبؿ، كأحمد يحيى بف معيفكثقو 
، كقاؿ عنو في الثقات كقاؿ : كاف مدلسا ابف حباف ذكره، ك النسائي، ك أبك حاتـ، ك العجمي

 ابف حجر، كقاؿ الذىبي: مف أئمة التابعيف بالككفة كأثباتيـ إال أنو شاخ كنسى كلـ يختمط
السيكطي: ، كقاؿ : مشيكر بالتدليس، كقاؿ أيضا: ثقة مكثر عابد اختمط بأخرةفي التقريب

  .مشيكر بالتدليس
  ط بأخرة، وانما شاخ ونسي كما قال الذىبي.مشيور بالتدليس، لم يختم ثقةىو  -
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 ( ميزاف االعتداؿ22/110( تيذيب الكماؿ)5/177( الثقات)6/243الجرح كالتعديؿ)
 ( تقريب التيذيب1/42تعريؼ اىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس) (3/270)
  .(1/77( أسماء المدلسيف لمسيكطي)1/423)

 أبك حاتـ: صالحقاؿ ومائة.  ات سنة تسع وعشرينقيس بن الحجاج الكالعي المصري م ،
بف حجر: كقاؿ عنو ا ،في الثقات ابف حباف ذكره، ك أبك سعيد بف يكنس: رجؿ صالحكقاؿ 
  .صدكؽ

  ىو صدوق كما قال ابن حجر. -
 

 .(1/456( تقريب التيذيب)24/20( تيذيب الكماؿ)7/329( الثقات)7/95الجرح كالتعديؿ)
  ي مولى بن سمرةكثير بن أبي كثير البصر . 

قاؿ أبك حاتـ: ركل عف سعيد بف المسيب كعبد ا بف عباس كمكاله عبد ، ك العجمي كثقو
بف سمرة كعمر بف الخطاب مرسال كأبي سممة بف عبد الرحمف كأبي عياض كأبي االرحمف 

ذكره ، ك ىريرة، كركل عنو أيكب السختياني كعبد ا بف القاسـ كقتادة كمنصكر بف المعتمر
عبد الحؽ اإلشبيمي تبعا البف حـز  ، كذكرفي الثقات ابف حباف ذكره، ك لعقيمي في الضعفاءا

 مف الثالثة.  ابف حجر في التقريب: مقبكؿ، كقاؿ عنو ثؽالذىبي: كي  فيو قاؿ، ك أنو مجيكؿ
  حديثو صالح لالعتبار. -

 
ؼ (  الكاش24/152(  تيذيب الكماؿ )5/332(   الثقات )4/3الضعفاء لمعقيمي  )

 (1/460(  تقريب التيذيب )8/382(  تيذيب التيذيب )2/146)
 ي. الزباد خير بن مالك 

، كقاؿ العجمي: ثقة، كذكره ابف حباف في الثقات، قاؿ ابف القطاف: ىك ممف لـ تثبت عدالتو
كالجميكر عمى أف مف كاف مف المشايخ قد ، محمو الصدؽكقاؿ الحاكـ: ثقة، كقاؿ الذىبي: 

 . كلـ يأت بما ينكر عميو أف حديثو صحيحركل عنو جماعة 
 ىو صدوق حسن الحديث.  -
 

(  3/426(  ميزاف االعتداؿ )1/61(  الكاشؼ )1/211(  المستدرؾ )7/460الثقات )
 (. 5/3لساف الميزاف )

 سعد التجيبى بن مالك . 
ركل ك  بف عباساعف ، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: ركل ال بأس بو :أبك زرعةقاؿ 
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  نو مالؾ بف خير الزيادم. ع
 ىو صدوق حسن الحديث.  -

 
 ( 5/385(   الثقات )8/209الجرح كالتعديؿ )

 إسحاق بن يسار أبو بكر المطمبي موالىم المدني نزيل العراق إمام المغازي  بن محمد
 . مات سنة خمسين ومائة ويقال بعدىا

حاؽ منذ بضع كسبعيف ابف عيينة: جالست ابف اس، كقاؿ شعبة : صدكؽ في الحديثقاؿ 
يحيى بف معيف: ثقة، ككاف ، كقاؿ سنة كما يتيمو أحد مف أىؿ المدينة كال يقكؿ فيو شيئا

قاؿ مرة: ىك عندل سقيـ ليس بالقكم، ك قاؿ مرة: ليس بذاؾ ضعيؼ، ك قاؿ حسف الحديث، ك 
مرة: لـ يزؿ قاؿ حتج بو في الفرائض، ك أمرة: ما أحب اف قاؿ مرة: ثقة، كليس بحجة، ك 

بف المدينى: حديثو  يكقاؿ عم، مرة: صدكؽ كلكنو ليس بحجةقاؿ لناس يتقكف حديثو، ك ا
أبك ، كقاؿ زرعة: صدكؽ بك، كقاؿ أكقاؿ أحمد بف حنبؿ: ىك حسف الحديث، عندم صحيح

ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: لـ يكف م، ك كقاؿ النسائي: ليس بالقك ، حاتـ: يكتب حديثو
إسحاؽ في عممو، كال يكازيو في جمعو، كىك مف أحسف الناس سياقا  أحد بالمدينة يقارب ابف

لألخبار، كاف يدلس عمى الضعفاء فكقع المناكير في ركايتو مف قبؿ أكلئؾ فأما إذا بيف 
الذىبي: كاف ، كقاؿ كقاؿ الدارقطني: ال يحتج بو، السماع فيما يركيو فيك ثبت يحتج بركايتو
ي سعة ما ركل تستنكر كاختمؼ في االحتجاج بو صدكقا مف بحكر العمـ كلو غرائب ف

مشيكر  كقاؿ أيضا: ابف حجر: صدكؽ يدلس، كقاؿ كحديثو حسف كقد صححو جماعة
  .بالتدليس عف الضعفاء كالمجيكليف كعف شر منيـ كصفو بذلؾ أحمد كالدارقطني كغيرىما

  ىو صدوق مدلس. -
(  الكاشؼ 3/468داؿ )(  ميزاف االعت7/383(   الثقات )7/191الجرح كالتعديؿ )

  (1/51(  طبقات المدلسيف )1/467(  التقريب )9/36(  تيذيب التيذيب )2/156)
 إسماعيل بن مسمم بن أبي فديك بالفاء مصغر الديمي موالىم المدني أبو  بن محمد

 . إسماعيل مات سنة مائتين عمى الصحيح
 ، كقاؿ ابف حنبؿ: القةث :كقاؿ ابف معيف، قاؿ ابف سعد كاف كثير الحديث كليس بحجة

، كقاؿ ربما أخطأ، كقاؿ: كذكره ابف حباف في الثقات، ليس بو بأس :كقاؿ النسائيبو،  بأس
 . صدكؽ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ مشيكر يحتج بو في الكتب الستةالذىبي: 

 ىو صدوق كما قال ابن حجر.  -
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(  تيذيب التيذيب 3/483(  ميزاف االعتداؿ )9/42(   الثقات )437 /5الطبقات الكبرل )
  (1/468(   تقريب التيذيب )9/52)

 عيسى بن القاسم بن سميع بالتصغير الدمشقي األموي موالىم مات سنة أربع  بن محمد
 . وقيل ست ومائتين ولو نحو من تسعين سنة

ال يحتج  :قاؿ أبك حاتـ، ك ليس بو بأس :قاؿ أبك داكد، ك الثقة المأمكف :ىشاـ بف عمارقاؿ 
كلو  ،ال بأس بو :كقاؿ ابف عدم ،شيخ ثبت: يزيد بف محمد بف عبد الصمد ، كقاؿبو
 ،كجماعة مف الثقات ،كركح يعني ابف القاسـ ،ا يعني ابف عمر حاديث حساف عف عبدأ

، نو لـ يسمعو مف ابف أبي ذئبأحديث مقتؿ عثماف  :كالذم أنكر عميو ،كىك حسف الحديث
قيـ الحديث إذا بيف السماع في خبره فأما خبره الذم مستكذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: 

بف أبى ذئب عف الزىرل عف سعيد بف المسيب في مقتؿ عثماف لـ يسمعو مف اركل عف 
بف أبى ذئب فدلس ابف أبى ذئب سمعو مف إسماعيؿ بف يحيى بف عبيد ا التيمى عف ا

سماعيؿ كاه بف أبي ذئب اأنو ركل عف مستقيـ الحديث إال  :كقاؿ أبك أحمد الحاكـ، عنو كا 
كقاؿ أبك حفص بف ، ليس بو بأس :كقاؿ الدارقطني، حديثا منكرا كىك حديث مقتؿ عثماف

صدكؽ ، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء كالمترككيف، كقاؿ ابف حجر: شيخ ثقة :شاىيف
  .يخطىء كيدلس

 ىو صدوق حسن الحديث يدلس.  -
(  تيذيب 3/90كالمترككيف البف الجكزم )(   الضعفاء 6/246(   الكامؿ )9/43) الثقات

 ( 1/501(  تقريب التيذيب )9/346(   تيذيب التيذيب )26/254الكماؿ )
 محمد بن مرزوق الباىمي البصري وقد ينسب لجده مرزوق مات سنة ثمان  بن محمد

  وأربعين ومائتين.
و الخطيب قاؿ أبك حاتـ صدكؽ، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: ربما أخطأ، ككثق

  البغدادم، كقاؿ ابف عدم: ليف، كقاؿ الدارقطني: ثقة، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ لو أكىاـ.
  .لو أوىامىو صدوق  -

 
(    تيذيب التيذيب 4/327(   تاريخ بغداد )6/292(   الكامؿ )9/125الثقات )

  (1/505(    تقريب التيذيب)9/382)
 قال إن أبا عمر كنية يحيى صنف يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة وي بن محمد

 كانت فيو غفمة مات سنة ثالث وأربعين :بن عيينة لكن قال أبو حاتماالمسند وكان الزم 
  .ومائتين
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كاف رجال ، كقاؿ أبك حاتـ: اما بمكة فابف أبي عمر :عمف يكتب فقاؿ ابف حنبؿ سئؿ
، ، كىك صدكؽصالحا ككاف بو غفمة كرأيت عنده حديثا مكضكعا حدث بو عف ابف عيينة

  .صدكؽ، كقاؿ ابف حجر: كذكره ابف حباف في الثقاتكلقبو الذىبي في الكاشؼ بالحافظ، 
 ىو صدوق كما قال ابن حجر.  -

 
(  تقريب التيذيب 2/230(  الكاشؼ )9/98(  الثقات )8/124الجرح كالتعديؿ )

(1/513)  
 مستمم بن سعيد الثقفي الواسطي . 

، كقاؿ شيخ ثقة مف أىؿ كاسط قميؿ الحديث :بف حنبؿؿ ا، كقاصكيمح :بف معيفقاؿ يحيى 
، كقاؿ الذىبي: ربما خالؼ :كقاؿ ،كذكره ابف حباف في الثقات، ليس بو بأس :النسائي
  مف التاسعة. صدكؽ عابد ربما كىـ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ

 ىو صدوق كما قال الذىبي.  -
 

(  تقريب التيذيب 10/95(   تيذيب التيذيب )2/255(  الكاشؼ )9/196الثقات )
(1/527) 

 يحيى بن أبي المطاع القرشي األردني بتشديد النون بن أخت بالل . 
قاؿ الذىبي: ، ك في الثقاتابف حباف ذكره ، ك بك حاتـ: ثقة، كقاؿ أدحيـ: ثقة معركؼقاؿ 
 مف الرابعة.  ابف حجر: صدكؽ، كقاؿ عنو ثقة

  .لذىبيكما قال ا ثقةىو  -
(  تيذيب التيذيب 2/376(  الكاشؼ)5/528الثقات )  (9/192الجرح كالتعديؿ )

 (1/597(  التقريب )11/245)
 يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الجمال الكوفي مات سنة تسع وتسعين 

 ومائة. 
ابف أبي شيبة: كاف فيو ، كقاؿ أبك خيثمة: قد كتبت عنو، كقاؿ يحيى بف معيف: صدكؽقاؿ 
العجمي: ال ، كقاؿ زىد الناس فيو كانفرىـ عنو كقد كتبت عنوأكاف بف حنبؿ: ما ، كقاؿ اليف

أبك حاتـ: ، كقاؿ أبك داكد: ليس بحجة، كقاؿ أبك زرعة: في الحديث فال اعممو، كقاؿ بأس بو
الثقات، كقاؿ ذكره ابف حباف في ، ك النسائي: ليس بالقكم كقاؿ مرة ضعيؼ، كقاؿ محمو الصدؽ

  .حجر: صدكؽ يخطىء ابف، كقاؿ الذىبي: حسف الحديث
  ىو صدوق حسن الحديث، كما قال الذىبي. -
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 (32/493تيذيب الكماؿ) (7/176الكامؿ)( 9/289الثقات) (9/236) الجرح كالتعديؿ
 .(1/613التقريب)( 2/402الكاشؼ)( 4/478ميزاف االعتداؿ)

 ثانيًا: الرواة المتفق عمى تضعيفيم.

رقم 
 الترجمة

 رقم الصفحة اسم الراوي

1119 
حجاج ابف أرطاة بفتح اليمزة ابف ثكر ابف ىبيرة النخعي 
أبك أرطاة الككفي القاضي أحد الفقياء صدكؽ كثير الخطأ 

 .4كالتدليس مف السابعة مات سنة خمس كأربعيف بخ ـ 
152 

1342 
الحسيف بف قيس الرحبي أبك عمي الكاسطي لقبو حنش بفتح 

 .ؽالميممة كالنكف ثـ معجمة متركؾ مف السادسة ت 
168 

* 

 زكريا بف يحيى بف الحارث الكسائي الككفي.
 ضعفو يحيى بف معيف كالنسائي كابف عدم كالدارقطني.

 

الضعفاء كالمترككيف 
البف الجكزم 

(1/295) 
الضعفاء كالمترككيف 

 (1/179لمنسائي )
 

شبيب بكزف طكيؿ ابف بشر أبك بشر البجمي الككفي  2738
 .ضعيؼ الحديث مف الخامسة ت ؽ 

263 

عبد الحميد ابف سميماف الخزاعي الضرير أبك عمر المدني  3764
 .نزيؿ بغداد ضعيؼ مف الثامنة كىك أخك فميح ت ؽ 

333 

عبد ا ابف مسمـ ابف ىرمز المكي ضعيؼ مف السادسة  3616
 بخ مد ت ؽ

323 

عبيد ا ابف الكليد الكصافي بفتح الكاك كتشديد الميممة أبك  4350
 .في العجمي ضعيؼ مف السادسة بخ ت ؽ إسماعيؿ الكك 

375 

5295 
عيسى ابف سناف الحنفي أبك سناف القسممي بفتح القاؼ 
كسككف الميممة كفتح الميـ كتخفيؼ الالـ الفمسطيني نزيؿ 

 .البصرة ليف الحديث مف السادسة بخ قد ت ؽ
438 

 441عيسى ابف ميمكف المدني مكلى القاسـ ابف محمد يعرؼ  5335
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قاؿ لو ابف تميداف بفتح المثناة ]كيقاؿ لو: طفيؿ بالكاسطي كي
بف سخبرة[ كفرؽ بينيما ابف معيف كابف حباف كابف ميمكف 

 .ضعيؼ مف السادسة ت ؽ

5617 
كثير ابف عبد ا ابف عمرك ابف عكؼ المزني المدني 

 .ضعيؼ أفرط مف نسبو إلى الكذب مف السابعة ر د ت ؽ
460 

6464 
ح الفاء كتخفيؼ المعجمة أبك فضالة مبارؾ ابف فضالة بفت

البصرم صدكؽ يدلس كيسكم مف السادسة مات سنة ست 
 .كستيف عمى الصحيح خت د ت ؽ 

519 

6686 
مصعب ابف ثابت ابف عبد ا ابف الزبير ابف العكاـ 
األسدم ليف الحديث ككاف عابدا مف السابعة مات سنة 

 .سبع كخمسيف كلو ثالث كسبعكف د س ؽ
533 

* 

 ضؿ بف صدقة بف سعيد أبك حماد الحنفي الككفي.مف
ضعفو يحيى بف معيف كأبك حاتـ كالنسائي كابف حباف 

 كالدارقطني.
 
 
 

الجرح كالتعديؿ 
(8/315) 

المجركحيف البف حباف 
(3/21) 

 (6/80لساف الميزاف )
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The Ahadith (Plural of  Hadith or Tradition) Cited in the Islamic 

Education Syllabus in the Secondary School: 

A critical study 

By 

Mahdi Rasem Sleem 

Supervised by 

Dr. Khaled Olwan 

 

Abstract 

This study concerns the prophetic Ahadith cited in the Islamic Education 

books for the first secondary and second secondary grades, a critical study, 

and is in two parts. 

Part one concerns verifying (takhreej) and ruling the Ahadith cited in the 

books. 

Part two concerns the extent of accuracy in citing these Ahadith focusing 

on the method used in attributing them to their original sources and 

conforming words. After verification of Ahadith, dha’if (or weak) hadith 

will be replaced by either Quranic verses or Sahih (or authentic) hadith. 

The researcher, then, documents all non-documented information in the 

syllabus and refers to its original sources.  

The study concludes with a summary of his findings the the most important 

recommendations.  

The researcher also follows the conclusion with an appendix including a set 

of technical indexes ordered in accordance with scientific research 

methodology and its origins. 

 




