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 ديرالتقو  شكرال
أن هداين  یعظيم إحسانه، علتوفيقه، وأشكر هللا عزَّ وجلَّ وأمحده على جزيل فضله و  یاحلمد هلل عل

 جلميع آالئه. كثرياً   ، أشكره شكراً كهلذا العمل املبار  لتحصيل العلوم الشرعية، و وفقينو  م،لإلسال
 تانسدمن أساتذيت بكر إرشادي و  م خبالص الشكر اجلزيل إىل كل ِّ من ساهم يف تعليميمث أتقد   
ساتذة األ ابلذکر أيضاً  خصأو  ،يراناجلماعة جبنوب إريعة للمعهد العايل ألهل السنة و قسم الشبو 

ما  یفقه السنة )أونالين(، عل جامعة املدينة العاملية مباليزاي يف برانمج ماجستري يف یمني علالقائ
تور كعلى رأسهم أستاذي ومشريف الد طالبه، و كة يف سبيل خدمة العلم و يقومون به من جهود مبار 

 إلشرافه على هذا البحث. حممد إبراهيم احللواين
جامعة املدينة العاملية  یإلو  ل من األساتذة بـ )أونالين(ك  متنان إىلاإلو  م جبزيل الشكركما أتقد  و  

 وعلى رأسها جملس أمنائها ومديرها األستاذ الدكتور حممد بن خليفة علي التميمي حفظه هللا.
 یل من يسعكإىل  و  ،تور عبد احلميد حممد عايلكاألخ احلبيب الد  یكذلك أتقدم جبزيل الشكر إل  و

 ا خري اجلزاء .بناء هذه األمة فجزاهم هللا عن  تربية أو  جبهده خلدمة العلم
 ،مدة دراسيتو  طيلة أايم املاضية ساعدتين اليت ة حيايتكشريو  ،كما أتقدم ابلشكر اجلزيل لزوجيت  و
 م ل دراسيت .كأ كي  ي  الذين سه لوا عل يأوالد یإلو 
، أو  يأو رأ إعداد هذا البحث سواء جبهد، يف كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين  و
ال و  كالعمل املبار و  املساعدة إلجناز هذا املشروعو  ل من مد  إيل  يد العونك  یإلو  ،تاب، أو نصيحةك
 قدرة العاجز. و  بل هو جهد مقل  الكمال و  ول إين قد بلغت الغايةأق

  .آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني و  .  اجلزاء فجزاهم هللا خري



 

 ط

 

 اإلهداء
 

 .يهابرک علو  هللا یحممد صل يدانهادي األمة سو  ةرسول الرمح یإل •
 أغنوا فصول هذه الرسالة. ينوخاصة أصحاب السنن األربعة الذ نياحملدث إلی •
يت ساعدتين منذ طفوليت الَّ  يروح أم یبفضله، خاصة إل یرمحهما هللا تعال روح والدي  إىل  •

 حياهتا .  یطاقة مدو  بكل ما عندها من جهد
 غريها.و  حرفاً من علوم الشريعة ل من علمينك  یإل  •
، منذ حناهناحيث ساعدتين بوقتها، و ، ، زوجيت الكرميةورفيقة دريب ،شريكة حيايتإىل   •

 وقتها. تسليمها يفو  ، وشجَّعتين إلكمال هذه الرسالةرياجستاملمرحلة  يفو  السابقة دراسيت 
 م ل دراسيت .كأ كي  ي  األعزاء الذين سه لوا عل يأوالد یإل  •
يف  إىل كل ِّ من ينشد احلقَّ انوا، و ك، الذين يدافعون عن الدين حيثما  خويت األحبَّاءإإىل   •

 .أهل السنَّة واجلماعة  من ،الدفاع عن الصحابة
 هللاو ،مغالق شر  و  ،ن يكون هلم مفتاح خريأو  ،رشادو  خري،راجيًا أن يكون للجميع سبب   •

 .   من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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 ملخص البحث
حبث يف مروايت الصحايب اجلليل خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسل م  أيب بكر الصديق رضي  فهذا

أتيت أمهية هذا البحث؛ نظرًا ألمهية شخصية أيب بكر رضي و دراسًة،و  هللا عنه يف السنن األربعة مجعاً 
مؤلفيها أوالً، مث و  ألربعةمروايته اثنياً، وقد حاول الباحث يف التمهيد التعريف ابلسنن او  هللا عنه أوالً 

 مناقبه اثنياً،و  التعريف بشخصية أيب بكر الصديق رضي هللا عنه من خالل عرض شيء من حياته
توضيحها و  تسهيلهاو  خترجيهال الباحث قدر املستطاع ترتيبها و مروايته يف السنن األربعة اثلثًا ، وحاو و 

هللا عنه اليت وردت يف السنن األربعة، فبلغ  للراغبني فيها، ومجع مجيع مروايت أيب بكر الصديق رضي
أربعني حديثاً، فستة منها يف سنن أيب داود و  مثانية: األربعة جمموع مروايته رضي هللا عنه يف السنن

النسائي رمحه  سنن حديثًا يف عشرثالثة الرتمذي رمحه هللا، و سنن رمحه هللا، وتسعة عشر حديثًا يف 
املتقاربة و  بن ماجة رمحه هللا. ومل أيتِّ الباحث ابألحاديث املكررةا سنن أحاديث يف عشرةو  هللا،
بذكر واحد منها مبتداًئ أبيب داود مث الرتمذي مث النسائي مث ابن ماجه، وذكر  یبل اكتف ی،املعن

منه و  عشرين حديثاً.و  خترجيها من سائر السنن. فمجموع مروايته رضي هللا عنه يف هذه الرسالة ستة
 .الضعيفو  ناحلسو  الصحيح

 والعقديةبشيء من فوائدها الفقهية و  يبةشرح لغاهتا الغر بشرحها و  يثالباحث بعد سرد األحاد وأتی
الذين و  یالقدامجها كل من العلماء خر  و  قهاختريج أحاديثها حسب ما حق  غريها، و و  األخالقيةو 

، مع  رمحه هللا مام املروزي، ومسند أيب بكر: لإلرمحه هللا جوا أحاديث مسند أيب بكر: لإلمام أمحدخر  
زمالئه و  األرنؤوط يبشع يخالشو  زمالئهو  أمحد شاکر يخالشو  ختريج  للشيخ األلباينو  أحكام ذكر

 .   ابهلل التوفيقو  ىل خامتتها .إهكذا و  السنن األربعة یعل
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ABSTRACT 

 

This a discussion about the stories that the great and respectful Companion, god's profit's, the  

has  narrated from the god's prophet, peace of Allah may be upon him ,honest Abu Bakr, may 

Allah be pleased with him  gathered from the books of" the four traditions" and have been 

studied. And the importance of these discussion is coming in the two points below:1. paying 

attention to the importance of Abu Bakr's personality 2. His narratives of Abu BakrAnd the 

student has tried to present a definition of first the four traditions and their authors and second 

the personality of the honest Abu Bakr's   personality- may Allah be pleased with him- 

through presenting a part of his life and his graces and third his narratives of the four 

traditions in the introduction and he has tied to arrange them and extract and facilitate and 

explain them as much his as he could and for those who are interested in them and gathered 

all the narratives of the honest Abu Bakr- may Allah be pleased with him- that have come in 

the books of " four traditions" that have reached to forty-six  Hadith there that  six of them 

have are in Abi David's tradition-may god be merciful with him- and nineteen hadiths  are in 

Termizi-may god be  merciful with him- and twelve hadiths are in Nassayi- may god be 

merciful with him-and nine hadiths in Ebne Maje- may god be merci full with him. The 

student didn't bring the repetitive and neared-meaning hadiths but he had confined them to 

one first in Abi David then Termizi then Nsayi and then Ebne Maje and he has mentioned 

their extract in other traditions  so the total hadith of his in this thesis is twenty-six hadiths 

that there are Sahihs, Hasans, and Zayifs in them. Then the student has explained some of 

those hadiths words and phrases then he has finished a part of fiqhic, ideological, moral and 

…. harvesting and the extraction of his hadiths based on the extraction and researches done by 

scientists who have extract Imam Ahmad's Abu Bakr's Mosnad hsdiths from and Imam 

Marwazi's Abu Bakr's Mosnad hadiths with mentioning the decrees and extractions of Sheykh 

Albani on  the four traditions and like so till end with the help god.  
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 المقدمة
سيئات أعمالنا، من من ٥نمده كنستعينو، كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا، ك  إف اٜنمد هلل،

من يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو  يهده اهلل فبل مضل لو، ك
 . رسولو عبده ك كأشهد أف ١نمدان 

  (ُ)  ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهٱُّٱ

ىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلٱُّٱ

(ِ)ٌَّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييه
 

هتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىيٱُّٱ

(ّ)مخجخمحجحمجحجمث
َّ (ْ)    

شر  ك  عليو، ؾبار  ك اهلل یصل أما بعد، فإفَّ أصدؽ اٜنديث كتاب اهلل، كأحسن اٟندم ىدم ١نمد
  .)ٓ(ككل بدعة ضبللة، ككل ضبللة ُب النار ،١ندثاهتا، ككل ١ندثة بدعة األمور

كما مل دين.كزؿ اليها أأن ىذه األمة بأف بعث فيها أفضل رسوؿ ، ك یاٞننة عل فاف اهلل قد أجزؿ
جغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصُّٱٹٱٹٱ حفجفمغ

ٱٱٱَّ...مقحقمفخف
)ٔ   ) 

ٱ      )ٕ(َّرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبُّٱٱٱٹٱٹٱك

                                                 

 . َُِ:  سورة آؿ عمراف(ُ) 
 . ُ:  سورة النساء (ِ)
 . ُٕ، َٕسورة األحزاب: ( ّ)
ًة كى  ةاٛنمعًكتىابي ،.}إفَّ اٜنمدهلل... { صدره بدكف ذكر اتآيات أخرجو مسلم في صحيحو (4)  اٍٝنيٍطبىًة، ، بىابي ٔنىًٍفيًف الصَّبلى
  . ِّٕٓ، رقم اٜنديث: ُّٓص  ٓج ،ُ .ط:أحمد في مسندهك أخرجو  .ٖٖٔرقم اٜنديث: ، ّٗٓص ِط، ج .د
ًكتىابي }فإٌف خًناٜنديث...{، بلفظ: مسلم في صحيحوأمَّا القسم األخًن من اٝنطبة }أٌما بعد...{ فقد أخرجو  ك)  5(

ًة كى  ،ةاٛنمع ًة  النسائي في السنن،، ك أخرجو  ٕٖٔرقم اٜنديث:  ِٗٓص ِج ط،. د اٍٝنيٍطبىًة، بىابي ٔنىًٍفيًف الصَّبلى ًكتىابي صىبلى
ٍينً    .  ُٖٕٓ، رقم اٜنديث: ُٖٖص ّ، جِ. ط، كيف اٝنطبة،اٍلًعيدى

    .ُْٔ : آؿ عمراف) ٔ(

  .ّ:  سورة اٞنائدة) ٕ(
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 دينان  باإلسبلـ رضاه ك عليهم، نعمتو إٕناـ ك الدين ٟنم، بإكماؿ اٞنؤمنٌن لعباده تعاذل منو إخبارفهو 
 كتابو. ك أنزؿ بو رسولو بعث حيث ٟنم

ننمنزنرنمماميلُّٱٹٱٹٱما كتابو،كُنفظ   یتعال سبحانو ك هدتع ك 
تاب اهلل، ك مبينة كألف السنة شارحة ل كذل عليو ك ؾاهلل ك بار  یصلُنفظ سنة نبيو  كذلكك   .)ُ(َّ
  تاب اهلل.كفحفظها حفظ ل ،لو

خيحيجيٱُّٱحيث يقوؿ: عليو، ؾبار  ك اهلل یتابو مهمة الرسوؿ صلك ُب یبٌٌن اهلل تعال ك
 . (ِ) َّٰرٰذييىيمي

يعلمهم، بالقوؿ، ك بالفعل،  اـ القرآف، ككيبٌن للناس أح عليو ؾبار  اهلل ك یصل اف الرسوؿك لقد ك
ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنُّٱٹٱٹٱکما بالتقرير.ك 

 . (ّ) َّٰذيي

ٍعتي : ما قاؿكبالسنة النبوية، اٜنكمة -ر٘نو اهللي  -ماـ الشافعياإل فسر ك  الًعٍلمً  أىٍىلً  ًمنٍ  أٍرضىى مىنٍ  ٚنًى
 طىاعىةى  افػٍرتىىضى  اهللى  كى أىفَّ  الًكتىاًب، مىعى  مىٍقريكنىةه  أىنػَّهىا ذىًلكى  ...كى  اهللً  رىسيوؿً  سينَّةي  اًٜنٍكمىةي :يػىقيوؿي  بًالقيٍرآفً 
: يػيقىاؿى  أىفٍ  ٩نىيوزي  فىبلى  أىٍمرًًه، اتػِّبىاعى  النَّاسً  عىلىى حىتَّمى  كى  رىسيولًًو،  كىسينَّةً  اهللً  ًلًكتىابً  ًإالَّ  فرض لًقىٍوؿو
رىسيولًوً 

 فالسنة كاجبة اإلطاعة ألهنا بياف للقرآف. .(ْ)
يرككهنا ٞنن صدكرىم، ك  يهتموف ُنفظ األحاديث ُب عليهم أٗنعٌن الصحابة رضواف اهلل لقد کافك 

  . بعدىم

جهابذة من  و كسلم ٘ناة ٢نلصٌن كيعلاهلل  یصل لقد قيض اهلل ٜنفظ سنة النب من بعد الصحابة، ك
امل جهدىم ككأفرغوا   كشرحها كتصحيحها األعواـ كالسنٌن، كاحملدثٌن، حيث انفقوا ُب ٗنعها اٜنفاظ

                                                 

       . ٗ : اٜنجرسورة  )ُ(

    .  ْْ: ( سورة النحلِ)

  . ِ:  سورة اٛنمعة -(3)

 .  ّٕط، ص. ، دالرسالةلشافعي: ا –(4)
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ُب  عشرات األسفار ة مئات اٞنؤلفات، ككفأٖنرت جهودىم اٞنبار  ضبطو، ٗنع اٜنديث ك ُبك كسعهم 
 علومو. اٜنديث ك

شتغاؿ الرجاؿ ىو ترٗناف السنة، فاال ككلئأ ف جهدرًن فإكانت السنة ىي ترٗناف القرآف الك إذا ك
 .  أفضل الطاعات هبذا العلم من أشرؼ القربات ك

 .ىتماـ ُنفظ األحاديث اليت ىي شرح للقرآفائها خاصة االعلم یعل األمة عمومان ك یفعل
سنن الاهلل عنو ُب  یرض عن مركيات أيب بكر الصديقه الرسالة بإذف اهلل ُب ىذ الباحث تكلميس ك

يشًن علی حدة ك ك غرائبها  الواردة يشرح األحاديث ك  دراسةن  األربعة ما عدا الصحيحٌن ٗنعان ك
  .مستفاداهتا الفقهية یلإ
 ف شاء اهلل ُبالصحيحٌن، ٞنا سيبينو إ ُب اهلل عنو یرض ر الصديقكب الباحث مركيات أيب ؾتر  ك

  .الدراسات السابقة
 ة الموضوع:يأىم
 لسببٌن: ككاضح جلي ك ذل  (اهلل عنو يرض مركيات أيب بكر الصديق )اٞنوضوع ىذا ة يأ٨ن إف

عليو فالبحث ُب سنتو  ؾك بار اهلل  یلصؿ اهلل اٞنوضوع ُب األصل دراسة سنة رسو  ألف ىذا األكؿ:
 األصل الثاين يبنية اإلسبلـ، ك أف ٟنا منزلة رفيعة ُب نفوس اٞنسلمٌن، إذ ى غاية األ٨نية ُب یأمر عل

 التشريع اإلسبلمي. ُب
فمن   اهلل عنو يالصديق رض أيب بكرنفس اٞنوضوع، دفاع عن الصحابة عمومان كخاصة عن  الثاين: 

 .غًنىا السياسية، ك جتماعية، كاال األخبلقية، ك مكانتو العلمية، كتظهر  خبلؿ بياف مركياتو
  

 أسباب اختيار الموضوع :
 اٞنوضوع، منها: ىذا  یأزداد إقباالن عل انت عوامل عدة جعلتينك

بو تيعلم أمور الدين، كألنو ك ة، يمن أجٌل علـو الشرع ىو العناية اٝناصة باٜنديث ك فقهو، إذ -ُ 
  االنساف ك ٤ناحو ُب الدارين. سبب ٟنداية

اهلل  ير الصديق رضكمركيات أيب ب یطبلع علىذا اٞنوضوع ُب ببلدنا لعدـ اال یشدة اٜناجة إل -ِ
 عنو خاصة.
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هتا ك عزٌ لسبب ىو دينها الذم  یي ترجع األمة اإلسبلمية إلك، لاىتماـ باألحاديث ك فقههاال -ّ
 ٤ناحها.

 .ماهلل عنه ي، سيما اٝنلفاء األربعة رضماهلل عنه يو الصحابة رضالباحثٌن بفق یىتماـ لدة االقلٌ -ْ
 :بحثشكلة الم 

 شٌک أٌف لکل عمل مشاکل، كقد كاجهين أثناء إعداد ىذه الرسالة مشاکل کثًنة، من أ٨ٌنها:ال
بصًنة  یوف علك، كأهىذ دراسيت وف مرجعان ُبكتحتی ىذا اٞنوضوع،  سابقة ُبالدراسات الة قلٌ  -ُ

 .افيه
منطقيت )کردستاف إيراف( اليت أسکن فيها، حتی أرجع  تبات غنية باٞنراجع ُبكم عدـ كجود -ِ

 عند اٛناجة . إليها
آثار ك  اٜنديث عمومان ك ُب ة ُبياد٬نكأدراسة  یلإببلدنا بالنسبة  رية ضيقة ُبككجود نزعة ف -ّ

 مركيات الصحابة خصوصان. 
 أسئلة البحث:

ة ها صحيحكلٌ  کانت  ىل ؟ كبالفعل موجودةمركيات اهلل عنو  يرض الصديق ركب يبأل کانتىل  -ُ
 أـ ال؟

انت موجودة خبلؿ  كأـ   تاب خاصٌ ك اهلل عنو ُب يرض الصديق ركب ىل توجد مركيات أيب -ِ
 تب السنة؟ ك
 :الرسالةىداف أ

سنن األربعة ما عدا الصحيحٌن، إلبراز الّنركياتو ُب  كاهلل عنو  يرض التعريف بأيب بكر الصديق
 اهلل عنو .  يانتو، كجبللتو رضكم

ء الصحابة لدراسات عالية، كجهود مبذكلة ألجبٌل تشمًن عن ساعد اٛنٌد الی لفت أنظار الباحثٌن إل
  األمراء منهم . ما الفقهاء كاهلل عنهم سيٌ  يرض

 حدود الرسالة:

الصحيحٌن،  سنن األربعة ما عداالُب  اهلل عنو يرض يب بكر الصديقأحوؿ مركيات  الدراسةدكر ت
 اٜنديثية . ك ج فوائده الفقهيةا كاستخر ، حديثية فقهية دراسة
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 الدراسات السابقة:
 ة إىتمت هبذا اٞنوضوع:جامعي ةكتب ك رسال  ديوج

لئلماـ أيب بكر أ٘ند بن علي بن سعيد بن إبراىيم  اهلل عنو يمسند أيب بكر الصديق رض أواًل:
:شعيب األرناؤكط،  ٔنريج أحاديثو تعليق عليو ك ك ىػ( بتحقيقِِٗ)اٞنتوَب: .ر٘نو اهللاٞنركزم  األموم

ج فيو ر٘نو اهلل األحاديث خرٌ  .ـ ُٖٔٗ-ػ ىَُْٔالطبعة الرابعة سنة  بًنكت. –اٞنكتب اإلسبلمي 
  .اهلل عنو یالصديق رضر كب اهلل عنهم كالتابعٌن ر٘نهم اهلل عن أيب ياٞنسندة من طريق الصحابة رض

ن الوقوؼ عليو من األحاديث اٞنركية من ك قصد من تأليفو ىذا استيعاب ما أماف اٞنؤلف ر٘نو اهللكك 
طريقة  كتل مركياتو، ك دل يتحر الصحة ُب ك، فمن أجل ذلاهلل عنو يالصديق رض ركب طريق أيب

طاٞنا يسوقوف األحاديث بأسانيدىا،  كذل ال ضًن عليهم ُب اٞنعاجم، ك أصحاب اٞنسانيد كالسنن ك
اهلل  يرض يب بكر الصديقأعن  ارككى ٌليتبلغ ٠نموع األحاديث ا ك النسب للمرء.كخِب  فإف السند لل

 بن  أ٘ند وأىبجهما عن غًن اٞنصنف كقد أٜنق بو حديثاف خرٌ ( َُْ) ربعٌن حديثان أ مائة ك، عنو
ودة بل اٞنعهالفقهية  الكتب كاألبواب ىعل كلكن ىذا اٞنسند ليس مرتبان  .تاب عنوكال مراك  (ُ)اٍلميفىسِّر
كغالب ما ُب ىذا اٞنسند األحاديث  ،اهلل عنو ييب بكر الصديق رضأحسب الركاة عن على مرتب 

 . (ِ)كاحد منها موضوعة  ، ككثبلثة منها مرسلة، كثبلثة كٙنسوف منها ضعيفة، الصحيحة
 
س لي كذلك ، كىور٘نو اهللضمن مسند اإلماـ أ٘ند اهلل عنو  يالصديق رض ركب مسند أيب ثانياً: 

يب بكر أحسب الركاة عن ، كال على اٞنعهودةالفقهية  األبواب یال علك السنة الكتب  ىعل مرتبان 
 يرض ركب ك ٗنلة ما ُب ىذا اٞنسند من حديث أيب ،ر٘نو اهلل ممسند اٞنركز كاهلل عنو   يرض الصديق
 حديثان.  ُٖرر كّنا فيها اٞناهلل عنو 

سناده إمنها  ، كمنها الضعيفة ك ،اٜنسنكمنها  ،األحاديث الصحيحة غالب ما ُب ىذا اٞنسند ك
 أثر. ونٌ كل ك كاحد منها ليس ُنديث جيد،

                                                 

عبد اهلل بن ١نمد بن عبد اهلل بن الناصح بن شجاع ابن اٞنفسر الدمشقي الفقيو الشافعي اٞنتوُب ّنصر ُب  ىو أبو أ٘ند بن  ( 1)
 ىجرم .  ّٓٔرجب سنة 

 . ُِ إلی ُص ، ْ. ط :مسند أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو :یُب مقدمتو علرناؤكط الشيخ شعيب األنقبلن من كبلـ  ( 2)



 

6 

 

حفظو اهلل  ٘نيد ١نمد عارل توركاهلل عنو للد  ير الصديق رضكمركيات أيب ب رسالة بعنواف: ثالثاً:
  َنامعة اٞندينة العاٞنية ّناليزيا.ًنمها لنيل درجة اٞناجستقدٌ 
، دراسة حديثية فقط، الصحيحٌن ُب ،اهلل عنو يرض الصديق يب بكرأت حوؿ مركياىذه الرسالة  ك

ُب  اهلل عنو يرضع ٗنيع مركياتو ٗنك  ،حسب كركدىا ُب صحيح البخارم غالبان  فقهية مرتبة
 (ُٖ) ما انفرد كل كاحد منهما هبا، فبلغ ٠نموع مركياتو ٖنانية عشر الصحيحٌن سواءن اٞنتفق عليها أك

 .حديثان 
سنن الُب  اهلل عنو يرض يب بكر الصديقأمع مركيات اإلماـ َن ث في ىذا الموضوعقام الباح و

مرٌقمان  ك خإنة البحث. یإل بالعبادات مبتدئان  فقهيان  ترتيبان  ان رتبما عدا الصحيحٌن، م فقط، األربعة
، وجودةاٞن ديثاحاألمن شركح  مستفيدان آتيان بشرح األحاديث ك الباب،  ترقيمان مسلسبلن ك ترقيمان ُب

  ها.، كما يؤخذ منريبة فيهالمات الغكال یمبٌينان معنك 
 جوا أحاديث مسند أيبالذين خرٌ القدامی ك ل من العلماء كجها  قها كخرٌ ج أحاديثها حسب ماحقٌ كخرٌ 

، مع ر٘نو اهلل ملئلماـ اٞنركز  اهلل عنو يرض ركب مسند أيب ، كر٘نو اهلل لئلماـ أ٘ند اهلل عنو يرضر كب
ك الشيخ شعيب ك زمبلئو ك الشيخ أ٘ند شاکر  للشيخ األلباين ك ٓنقيقٔنريج  اـ ككر أحكذ 

   ذل خإنتها.إىكذا  كالسنن األربعة  یعلك زمبلئو  األرنؤكط
ك ٖنانية  اهلل عنو يرض يب بكر الصديقأ أصحاب السنن عن ركاىا األحاديث اليتع و مبلغ ٠ن ك

، ر٘نو اهلل مالرتمذ سنن ، ك تسعة عشر حديثان ُبو اهللر٘نداكد  سنن أيب فستة منها ُب، حديثان أربعٌن 
. كدل ر٘نو اهلل ابن ماجو سنن أحاديث ُب عشرة، ك ر٘نو اهلل يالنسائسنن  حديثان ُب ثبلثة عشرك 

داكد،  أيبسنن ر كاحد منها مبتدئان بكبذ  یتفك، بل ا تقاربة اٞنعينررة ك اٞنكديث اٞنالباحث باألحا يأتً 
 اهلل عنو یرضمركياتو ر ٔنر٩نها من سائر السنن. فمجموع ك، كذ و، ٍب ابن ماجينسائ، ٍب المٍب الرتمذ

 ىذه الرسالة ستة ك عشرين حديثان. ك منو الصحيح ك اٜنسن ك الضعيف. ُب

 باهلل التوفيق . ك سابقان. ما كتب الفرؽ بٌن ىذا البحث كتبٌن  إليضاحكمن ىذا ا

 .  یوف بداية خًن لفتح ىذا الباب. بإذف اهلل تعالكت تابة ُب ىذا اٞنوضوعكالباحث أف ال یير ك  
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 منهج البحث:

 أما منهج الدراسة ُب ىذا البحث، فيتلٌخص، ُب النقاط التالية:
 : ستقرائياال التزمو ُب كتابة ىذا البحث ىو اٞننهج الوصفي ك الباحث ك اٞننهج الذم سلكو

منهجية علمية  ٞنراد دراستو، من خبلؿىو عبارة عن طريقة لوصف اٞنوضوع ا اٞننهج الوصفي:ُ-
كمية رقمية معتِبة ٬نكن  تصوير النتائج اليت يتم التوصل اليها على صورة نوعية أك ك صحيحة،

 ال يتم ىذا اٞننهج إال بإ٤ناز مرحلتٌن: ، ك تفسًنىا
 ستطبلعاألكذل: مرحلة اال

 : مرحلة الوصف اٞنوضوعي  الثانية
، سػنن األربعػةالمػن  الػذم يكمػن ُب تتبػع األحاديػث، يلػي، اٞنقػارف، كالتحل : ستقرائياٞننهج اال كِ-

باأللفػػاظ اٞنختلفػػة للحػػديث إذا كػػاف  ، مقارنػػةموضػػوعيةو ٓنليليػػةو  ترتيبهػػا، ُب ضػػوء دراسػػةو  إخراجهػػا ك ك
 مستعينان بالشركح اٞنعتمدة بٌن أيدينا. يفيد معىن جديدان، 

 : يتلخص تطبيق المنهج على و

 كخبلفتو، كمركياتو، ك  ،مكانتوك شخصيتو، اهلل عنو،  يرض اإلماـ أيب بكر الصديقالتعريف ب :كالن أ
 .مواقفو

 فقهيان  ترتيبان  اترتيبه ، كسنن األربعةالُب  اهلل عنو يٗنع مركيات أيب بكر الصديق رض استقراء، ك :ثانيان 
  خإنة البحث. إرل بالعبادات مبتدئان 

العلماء  التعرض ألقواؿ كمها كبياف ح ٔنر٩نها ك كفقهية  دراسة األحاديث دراسة حديثية، :ثالثان 
 حوٟنا.

 منها. الغامضة كلماتتوضيح ال كمن األحاديث،  الفوائد الفقهية بياف :رابعان 
 مريواف. –كوردستاف   –إيراف  -فی رشيد رستميمصط

 اٟنجرم القمرم. ُّْٖالسنة: 

 اٞنيبلدم.   َُِٕاٞنوافق: 

 سي.اٟنجرم  الشم ُّٓٗاٞنوافق: 
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 : تمهيد

 : أربعة مباحثتحتو  تبهم وكو  رحمهم اهلل، سنن األربعةالالتعريف بأصحاب 

 

 :  المبحث األول

 : تحتو مطلبان و التعريف باإلمام أبي داود رحمو اهلل، و سننو

 : المبحث الثاني

 : تحتو مطلبان و سننو التعريف باإلمام الترمذي رحمو اهلل، و 

 : المبحث الثالث

 : تحتو مطلبان و سننو رحمو اهلل، و يف باإلمام النسائالتعري 

 : المبحث الرابع

 : تحتو مطلبان و سننو رحمو اهلل، و والتعريف باإلمام ابن ماج 
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 : سننو : التعريف باإلمام أبي داود رحمو اهلل، و المبحث األول

 شيوخو و مولده و نسبو و المطلب األول: التعريف باإلمام أبي داود رحمو اهلل اسمو و
 : أقوال العلماء فيو، و وفاتو تالميذه، و

  نسبو: اسمو و

 كسليماف بن األشعث بن شداد بن عمرك بن عامر. اٜنيفَّاًظ، اإًلمىاـ، شٍيخ الس نًَّة، مقدـ ىو
 األزدم داكد أبو عمراف بن عمرك بن شداد بن بشًن بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف:قيل

 .(ُ)ثي البىٍصرىًة.١نىدِّ  ،السجستاين

 برع ُب ىذا الشَّأف. صنَّف، ك ٗنع، ك رحل، ك ، كىػ(َِِ) سنة اٍثنتٌن كمائىتٌنُوِلَد: و 
 .(ِ)ك مئتٌن كلدت سنة اثنتٌن : يقوؿكىو 

ثًن من ك عن یرك  أخذ عند جٌم غفًن من العلماء، كك  ،إنو قد ارٓنل ُب طلب العلم فطاؼ الببلد ك
 ك، ربٌو يزيد بن عبد مسلم بن إبراىيم، ك ، كسليماف بن حرب ك ،لقعنبٌ ا بار، منهم:كاحملدثٌن ال

 .(ّ)أمم سواىم ك أ٘ند بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو،  ك ،ىشاـ بن عٌمار
راكم  -أبو الطٌٌيب أ٘ند بن إبراىيم بن األشنايٌن البغدادٌم  أبو عيسى ُب )جامعو(، ك تبلميذه: ك

أبو بكر  ك ،-راكم )الٌسنن( عنو  -علٌي بن حسن البصرٌم  بند أبو عمرك أ٘ن ك–)الٌسنن( عنو 
 .(ْ)أمم سواىم ك أ٘ند بن ١نٌمد اٝنبلؿ الفقيو،

 

                                                 

. َُٔصّط، ج. د: تهذيب األسماء واللغات: ُب النوكل. ك ٕٓصَُ، جُ.ط :بغداد تاريخ البغدادم: ُب اٝنطيب( 1)
  .َِّص  ُّج ، ِ. ط :النبالء أعالم سيرُب الذىب:  ك
 . َِّص  ُّ، ج ِ. :طءسير أعالم النبال: ُب ذىىىبالك  . ٕٓص  َُ،ج ُ.: طبغداد تاريخُب : البغدادم اٝنطيب (2)
. َِّص  ُّ، ج ِ. : ط سير أعالم النبالء: ُب لذىىىباو .ٕٓص  َُ، ج . :طبغداد تاريخ ُب :البغدادم اٝنطيب (3)
ص  ُّ،ج ِ .: ط سير أعالم النبالء: ُب لذىىىبا و.  ٕٓص   َُ،ج ُ. : طبغداد تاريخ ُب :البغدادم  اٝنطيب(4)

َِّ .
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 : أقوال العلماء فيو

 الدين، ك الورع، ك اإلتقاف، ك العلم الوافر، ك ، كه باٜنفظ التاـٌ و فصك  ، كثنائو یاتفق العلماء عل ك
 غًنه. اٜنديث ك الفهم الثاقب ُب

 اٝنراسانيٌن، ك العراقيٌن، كتب عن صنف، ك ك ٗنع ؼ، كطوٌ  ك رحل من : ىو أحدطيباٝنقاؿ  ك
 .(ُ) غًنىم ك الشاميٌن، ك
ال  كتابو ألصحاب اٜنديث كاٞنصحف يتبعونو ك قرأه على الناس صار كتاب السنن ك ٞنا صىنَّف ك

 .(ِ)ـ فيوالتقدٌ  لو أىل زمانو باٜنفظ ك أقرٌ  ٫نالفونو، ك

 كمئتٌن شواؿ بالبصرة، ُب سنة ٙنس كسبعٌن من بقيت عشرة ألربع ،ر٘نو اهلل دأبو داك  توُبٌ  و
  (ّ)ىػ(ِٕٓ)
 

 : منهجو أىميتو و المطلب الثاني: التعريف بسنن أبي داود رحمو اهلل و تسميتو و

 تسميتو:

 أىل رسالة إرل»ُب كاه بذلألنو ر٘نو اهلل نفسو قد ٚنٌ « السنن»بػ٫نتلف أىل العلم ُب تسميتو  دل
 «.ة، ك ىي مشهورة كم

  ثناء العلماء عليو :و  أىميتو
 . (ْ)«الصحيحٌن»بعد  ىو ثالث الكتب الستة ُب اٜنديث؛

 . (ٓ) كتاب شريف دل يصنف ُب علم الدين كتاب مثلو قالوا عنو: إنو یحت استحسنو ك استجادهك 
تلخيص  ك لة تناكلومع سهو ؛ موجودة ُب سنن أيب داكد ظم أحاديث األحكاـ اليت ٪نتج هباإف مع ك

 . (ُ)اعتنائو بتهذيبو براعة مصنفو ك أحاديثو ك
                                                 

 .  ٕٓص  َُ، ج  ُ. :طبغداد تاريخُب : البغدادم  اٝنطيب ( 1)
.  َُٔص  ّط، ج  . : د تهذيب األسماء واللغات: ُب  لنوكلا(2)

 . َُِصِِج  ط،. د :دمشق تاريخعساكر: ُب  ابن . كٕٓص َُ، ج ُ. :طبغداد تاريخُب : البغدادم  اٝنطيب  (3)
  . ُْٕص  ُج ، ُ. : ط الكمال تهذيب ُب: اٞنزم   (4)
 .  ٔص   ُ، جُ .: طىو شرح سنن أبي داود و معالم السننُب  : اٝنطايب(5)
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 : ثيرة منهاكلو شروح   و

 .ىػ( ّٖٖسنة ) )اٞنتوَب أليب سليماف ٘ند بن ١نمد بن إبراىيم اٝنطايب : معادل السنن -ُ
أيوب ر بن كىو مشس الدين أبوعبد اهلل ١نمد بن أيب ب ماـ ابن القيم اٛنوزية كلئل :هتذيب السنن -ِ

 ىػ(.   ُٕٓبن سعد الدمشقي )اٞنتوُب  سنة
عظيم آبادم، طبع سنة  ١نمد مشس اٜنق حملمد أشرؼ أمًن عظيم آبادم، ك عوف اٞنعبود: -ّ
  .ُب بًنكت الكتاب العريب دارطبعو د اأع ىػ(، ك ُِِّ)
 

 : ومنهجو

 لتالية:، ك يظهر أ٨نها ُب النقاط ارسالتو اليت كتبها إذل أىل مكةكمنهجو كاضح من 
 
 اـ الفقهية.كتاب جامعان ألصوؿ اٞنسائل ك األحكيعد ال-ُ
 األبواب الفقهية. یتابو علكم  قسٌ  -ِ
تفي باٜنديثٌن ك الثبلثة ُب كاف يكإيراد األحاديث ُب األبواب، بل   -ُب الغالب -ثركن يكدل ي -ّ

 الباب الواحد.
 اٜنديث فما دكف. ؾدل يرك عن مرتك  -ْ
 حسن.وف ُب الباب حديث صحيح أك كما ال ي أك مدلسة، عندر أحاديث مرسلة كذ  -ٓ


 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 . ِٖص ُ، جُ. ط:  شرح سنن أبي داودُب  :العيىن(1)
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 سننو : المبحث الثاني: التعريف باإلمام الترمذي رحمو اهلل و

 شيوخو وو مولده، و المطلب األول: التعريف باإلمام الترمذي رحمو اهلل، اسمو و نسبو، 
 أقوال العلماء فيو، و وفاتو : تالميذه، و

: ١نمدبن عيسى بن قيل بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ، ك ١نمد ىو :اسمو و نسبو
كغًنه من  سورة بن السكن السلمي، أبو عيسى الرتمذم الضرير اٜنافظ، صاحب" اٛنامع" يزيد بن

 سنة تسع ك مائتٌن. :كلد ك . (ُ)اٞنصنفات

أيب مصعب  م كإٚناعيل بن موسى الفزار  ابن راىويو، ك قتيبة بن سعيد ك :ثيرة منهم كولو شيوخ  
 . كاحدان  قد كتب عنو البخارم حديثان  تفقو ُب اٜنديث بالبخارم، ك طبقتهم. ك الزىرم ك

 عباس ١نمد بن أ٘ند بن ١نبوبأبو ال ١نمد بن ١نمود بن عنِب ك مكحوؿ بن الفضل ك :تالميذه و
 .(ِ)آخركف عنو ك 'الشمائل' راكم يثم ابن كليب الشاشي اٜنافظاٟن 'اٛنامع' ك راكم

 أحد العلماء اٜنفاظ هبم ُب علم اٜنديث ك یالذين يقتدإنو أحد األئمة  وقد قال العلماء عنو:
 اٞنثل بو يضرب كاف ،متقن عادل رجل تصنيف العلل ك التواريخ ك "اٛنامع"كتاب صنف ، كاألعبلـ 

 .(ّ)اٜنفظ ُب
 . ( ْ) (قِٕٗ)لثبلث عشرة ليلة مضت من رجب سنة ثنٌنإ بالرتمذ ليلةتوَب  و

 منهجو: أىميتو، و التعريف بسنن الترمذي رحمو اهلل، تسميتو، و المطلب الثاني:
 تسميتو:

 « .سنن الرتمذم» اٞنشهور بػ« جامع الرتمذم»ك « اٞنسند الصحيح » ك« اٛنامع الصحيح»

 ، و ثناء العلماء عليو:أىميتو
                                                 

. َِٓص  ِٔ، ج ُ . ط :تهذيب الكمال: ُب  اٞنزم(1)
.   َِٓص   ِٔ، جُ. ط :تهذيب الكمال: ُب  اٞنزم( 2)

.   ُِٕص  ُج ، ُ . ط :تهذيب الكمال: ُب  اٞنزم ( 3)

:  ٞنزما . كُٖٗص ُج  ،ْ .ط الوفيات: قنفذ : ُب ك ابن . ّْْص ٗ، جُ. ط:  تهذيب التهذيب ُب : حجر بنا ( 4)
  .   َِٓص   ِٔج ، ُ .ط :تهذيب الكمال ُب
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بعد الصحيحٌن ك سنن أيب  ُب اٞنرتبة الرابعة ىو يب عيسى ١نمد بن عيسى الرتمذم،ألكتاب اٛنامع 
 . (ُ)داكد 

ئمة الذين يقتدل هبم ُب الرتمذم أحد األ إف انة علمية خاصة بو عند العلماء ك قالوا عنو:كلو م ك
 العلل تصنيف رجل عادل متقن كاف يضرب بو اٞنثل ُب اٜنفظ التواريخ ك علم اٜنديث صنف اٛنامع ك

(ِ) . 
 : ثيرة منهاكلو شروح   و

ىو من أشهر شركح  ي. ككر بن العريب اٞنالكذم ُب شرح الرتمذم: للقاضي أيب بعارضة األحو -ُ
 الرتمذم .

، ابن سيد الناس أيب الفتح ١نمد بن ١نمد بن أ٘ند: لبلماـ العبلمة احملدث اٜنافظ النفح الشذی -ِ
 ملو.كدل ي ك

ة اٜنافظ الشيخ ٘نن ابن العبلمر ٓنفة األحوذم بشرح جامع الرتمذم: أليب العلي ١نمد عبد ال -ّ
 فورم.كعبد الرحيم ابن اٜناج الشيخ هبادر اٞنبار 

 : و منهجو

أباف عن عللها ُب األعم  السقم، ك تابو من حيث الصحة ككأحاديث   یم الرتمذم علكح-ُ
 األغلب.

 « .العلل»ما قاؿ مصنفو ُب كتاب ىي ٣نا عمل بو الفقهاء إال حديثٌن  كٗنيع أحاديث ال  -ِ
األحاديث الصحيحة السائرة بٌن الناس، ٍب يشًن  ؾاب األحاديث الغريبة، ك يرت يسرد ُب األبو  -ّ

ر كما فعل النسائي حيث يبدأ ّنا ىو غلط، ٍب يذ كلبياف العلل،   كإليها ّنا ُب الباب، ك يفعل ذل
 الصواب اٞنخالف لو .

 
 

                                                 

 .  ُْٕص ُ، ج ُ .: طتهذيب الكمال ُب: اٞنزم  (1)
.   ّْْص   ٗ، ج ُ .ط:  تهذيب التهذيب: ُب حجر العسقبلين بنا ( 2)
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 ف باإلمام النسائي رحمو اهلل و سننو و تحتو مطالبان :يالتعر  المبحث الثالث:
 شيوخو وو مولده، و ف باإلمام النسائي رحمو اهلل، اسمو و نسبو، يالتعر  المطلب األول:

 : تالميذه، و أقوال العلماء فيو، و وفاتو

 : اسمو و نسبو

 ك .(ُ) أ٘ند بن شعيب بن علي بن سناف بن ُنر بن دينار أبو عبد الر٘نن النسائي القاضي اٜنافظ
  .(ِ)(قُِٓف يكوف مولدم سنة )أيشبو  :ؿ و قي
 : شيوخو و

مود بن ١ن ٠ناىد بن موسى، ك ك ،علٌي بن حجر ىشاـ بن عٌمار، ك ك ،إسحاؽ بن راىويو قتيبة، ك
 غًنىم.  ك ،غيبلف

  :تالميذه  و

 أبو ٘نزة بن ١نٌمد الكنايٌن، ك أبو علٌي الٌنيسابورٌم، ك أبو جعفر الٌطحاكٌم، ك أبو بشر الٌدكاليٌب، ك 
 .(ّ)إٚناعيل الٌنٌحاس الٌنحوٌم ، كخلق كثًن ١نٌمد بن جعفر أ٘ند بن

 العلماء :عليو  یأثن و
كاف  ك حسن التأليف. نقد الٌرجاؿ، ك البصر، ك اإلتقاف، ك اف من ُنور العلم، مع الفهم، ككبأنو  

 . (ْ) الٌرجاؿ أعلمهم باٜنديث ك أفقو مشايخ مصر ُب عصره، ك
 : وفاتو و

 . (ُ)بلث مائةث كانت كفاتو ُب شعباف سنة ثبلث ك ك
                                                 

 ، ُ .ط: تهذيب التهذيب: ُب ابن حجر العسقبلين و .ِْص  ِ، ج ُ.: طالمصري يونس تاريخ ابنُب  : يونس ابن( 1)
 .   ِّص  ُج 
. طتهذيب التهذيب:: ُب ابن حجر العسقبلينو . ّٓص  ُِ، جُ .: طو ذيولو بغداد تاريخُب  البغدادم: اٝنطيب(2)
 . ِّص ُج ، ٔ
.  ُّٖص   ِٕ، ج ِ.ط : أعالم النبالء سير: ُب لذىىىبا( 3)

.  ُّٖص   ِٕ، ج ِ . ط : سير أعالم النبالء ُب:  لذىىىبا (4)
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 : منهجوئي رحمو اهلل، تسميتو، أىميتو، تاب سنن النساكالتعريف ب المطلب الثاني:

 

 : تسميتو

 ن األشهر ىو األكؿ.كبل٨نا صحيح . لكك «  یاجملتن» أك « یاجملتب» 

 ، و ثناء العلماء عليو:أىميتو

  .(ِ)سنن الرتمذم  ك ك بعد سنن أيب داكد« الصحيحٌن»بعد  الكتب الستة ُب اٜنديث؛ خامسىو  
 األئمة ك غًنىا،أحد الٌسنن صنف ك األعبلـ، األئمة اٜنافظ أحدبأنو فقالوا:   كحٌدث العلماء عنو

 اإلتقاف، ك اف من ُنور العلم، مع الفهم، كك ك .(ّ)اٞنشهورين  ك األعبلـ اٞنتقنٌن ك اٜنفاظ اٞنِبزين
 .(ْ)الٌرجاؿ أعلمهم باٜنديث ك  عصره، ككاف أفقو مشايخ مصر ُب ك قاؿ الٌدارقطيٌن: ك .البصر

 
 :کثيرة منهالو شروح   و
 
ر بن ١نمد بن سابق بن الفخر، كماؿ أيب بك: لئلماـ عبد الر٘نن بن الیاجملتب یعل یزىر الرب-ُ

 اٞنشهور َنبلؿ الدين السيوطي .

توُب سنة ن بن عبد اٟنادم السندم ، اٜننفي اٞنيحاشية السندم: لئلماـ أبو اٜنسن نور الد -ِ
 ىػ .ُُّٖ

 

 

                                                                                                                                                         

 . ِٔٓص  ٔط، ج  .د: بالوفيات  الوافيالصفدم : ُب (1)
. ُْٕص  ُ، ج ُ . : طتهذيب الكمال: ُب ٞنزما ( 2)

 .  َُٕص  ُٕط، ج .د :دمشق تاريخُب :  عساكر بنا ( 3)
 . ُّٖص   ِٕ، ج ِ . ط: سير أعالم النبالء:  ُب لذىىىبا (4)
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 و منهجو :

 ٓنديد أىٌم ٣نيزات منهجو ُب النقاط التالية: ٬نکننا

ن أف كعليو كسلم ٣نا ٬ناهلل  یصلٗنع ما ثبت عن رسوؿ اهلل « سننو»اف قصد النسائي ُب ك-ُ
 يستدؿ بو الفقهاء .

 األبواب، ك كضع ٟنا عناكين . یرتب األحاديث عل -ِ
 قليبلن . كاف ذلكعن الفقهاء ، ك إف  تابو من النقل كدل ٫نل   -ّ
 موضع الشاىد من اٜنديث . یثًنة علكيقتصر أحيانان   -ْ
 . صحة العملٌن یيسوؽ األحاديث اٞنتعارضة ُب الباب إذا صحت عنده ، ليقـو الدليل عل -ٓ
 يات.الركا كما ىو الراجح من تل كاٞنتوف، فيتبٌن بذل يعتين ببياف اٝنبلفات اليت ُب األسانيد ك -ٔ
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 : رحمو اهلل و سننو والتعريف باإلمام ابن ماج المبحث الرابع:

 شيوخو و مولده، و نسبو، و رحمو اهلل، اسمو و والتعريف باإلمام ابن ماج المطلب األول:
 أقوال العلماء فيو، و وفاتو : تالميذه، و

  : نسبو اسمو و

  .(ُ)بن ماجو الربعي بالوالء القزكييناٜنافظ اٞنشهور أبو عبد اهلل ١نمد بن يزيد  ىو

 .(ِ)ىػ(  َِٗ)  سنة تسع كمائتٌن ر٘نو اهلل كانت كالدتو ك

  شيوخو: و

مصعب بن عبد اهلل  علٌي بن ١نٌمد الطٌنافسٌي اٜنافظ، كجبارة بن اٞنغٌلس، كىو من قدماء شيوخو، ك
 خلق كثًن. غًنىم عبد اهلل، ك سويد بن سعيد، ك الزٌبًنٌم، ك

 : يذهتالم و

أ٘ند بن ١نمد بن  عمرك كأبو ،مدكأبو الطيب أ٘ند بن ركح البغدا، ١نمد بن عيسى األهبرمىو  
 آخىريٍكفى. كى  ،ينيحكيم اٞند

  العلماء :عليو  یأثن و
 ناقدان  كاف حافظان  ، كالٌتفسًن ريخ ، كاالتٌ  ك، اٜنافظ، الكبًن، اٜنٌجة، اٞنفٌسر، مصٌنف الٌسننبأنو  

 .(ّ) لم، كاسع العصادقان 
 .(ْ) شهر رمضاف سنة ثبلث كسبعٌن كمائتٌن ُب دفن يـو الثبلثاء، كتوُب يـو االثنٌن، ك

                                                 

.  َِٕص   ٔٓط، ج  .د دمشق: تاريخُب عساكر :  بنا ( 1)

 . ِٕٗص  ْط، ج  .: دوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانُب  : بن خلكافا  (2)
ص   ِٓ، ج ِ .ط : الم النبالءسير أع: ُب  ذىىىبال. ك  َِٕص  ٔٓط، ج  .: د دمشق تاريخُب عساكر :  بنا( 3)

ِٕٔ .
ص  ْط، ج   .د: وفيات األعيان: ُب  بن خلكافا. ك  َِٕص  ٔٓط، ج  .: د دمشق تاريخُب عساكر :  بنا( 4)

ِٕٗ .
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 منهجو: أىميتو، و و رحمو اهلل، تسميتو، وتاب سنن ابن ماجكالتعريف ب المطلب الثاني:

 .(ُ)بالسنن  تابوك يٚنٌ : تسميتو

 ثناء العلماء عليو : ، وأىميتو
بعد  ك« الصحيحٌن»بعد  ؛من بٌن السننالكتب الستة  سادس ىونو بأكثًن من أىل العلم  اعتِب

 . (ِ)سنن أيب داكد ك الرتمذم ك النسائي
قاؿ: أظن إف كقع ىذا ُب ك عرضت ىذه السنن على أيب زرعة الرٌازٌم فنظر فيو ابن ماجو: قاؿ ك 

 .(ّ) أيدم الناس تعطلت ىذه اٛنوامع أك أكثرىا
 

 : ثيرة منهاكولو شروح  
 ىػ. ِٕٔاٞنتوُب سنة  لئلماـ اٜنافظ عبلء الدين مغلطام بن قليج اٜننفي، :وسنن ابن ماجشرح -ُ
بد اٟنادم السندم، اٜننفي اٜنسن نور الدين بن ع لئلماـ أيب :وابن ماج یتعليق السندم عل-ِ

 ىػ.ُُّٖسنة  اٞنتوفی
 

 ومنهجو:

 .الصحيحٌن ك السنن الباقية یثرة زكائده علك-ُ
 منها فوائد فقهية . یاألبواب، ك كضع ٟنا عناكين تيستق یعلرتب األحاديث  -ِ

 
 

                                                 

.   ِٕٔص    ِٓ، ج ِ. ط:  سير أعالم النبالء: ُب لذىىىبا( 1)

.  ُْٕص  ُ، ج ُ . : طتهذيب الكمال: ُب زمٞنا(2)

  ِٕٔص   ِٓ، ج ِ .ط:  سير أعالم النبالء: ُب لذىىىبا. ك  َِٕص ٔٓط، ج  .: د دمشق تاريخُب  : عساكر بنا( 3)
 .
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 : األول الفصل

 
 لى وفاتوإ من والدتو رضي اهلل عنو أبي بكر الصديقشخصية التعريف ب

 
 : مبحثينيشتمل على  و

 
 : ألولالمبحث ا

 
 ياتو.و مر  مكانتو و شخصيتو و

 
 : الثاني المبحث

 
 .فيها مواقفو و ،عنو اهلل رضي خالفتو
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 : شخصيتو، ومكانتو ومروياتو :ألولا لمبحثا
 بن لؤمٌ  بن كعب بن مرٌة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرك بن عامر  بن عثماف بن الٌلو عبد ىو

 معدٌ  بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن خز٬نة بن كنانة بن الٌنضر بن مالك بن فهر بن غالب
ـٌ  أٌمو  .عدناف بن  .(ُ) لؤمٌ  بن كعب بن مرٌة بن تيم بن سعد بن عامر بن صخر بنت يسلم اٝنًن أ
 . (ِ)أشهر كستة الفيل بسنتٌن عاـ بعد كلد ك

 زوجاتو: و 

 النطاقٌن. ذات ك أٚناء اهلل : عىٍبد ىي كالدة ك اٍلعيزَّل، عىٍبد بًٍنت قػيتىٍيلىةي  -ُ
 ئشة.ك عا الرٍَّ٘نىن عبد : ىي كالدة عىاًمًر، ك بًٍنت ريكمىافى  أيـ   -ِ
ٍيًس، بًٍنت أىٍٚنىاءي  -ّ  بىٍكر . أيب ٍبن ١نمد : ىي كالدة ك عيمى
بىٍكر  أيب بًٍنت كلثـو ىي كالدة : أـ ك زيد، ٍبن خارجة بًٍنت حبيبة-ْ

(ّ). 

. أـ عنها، اهلل رضي اٞنؤمنٌن أـ عائشة ١نمد، أٚناء، عبدالر٘نن، عبداهلل، أوالده: و  كلثـو

يفنا خىًفيفى اٍلعىارًضىٌٍنً : بأنو   ااهلل عنه يتصفو بنتو عائشة رض ك ال ( ٓ)أأٍحنى  ،  (ْ )كىافى رىجيبل أىبٍػيىضى ٥نًى
، مىٍعريكؽى اٍلوىٍجوً ( ٔ)تىٍستىٍمًسكي أىزىرَّتيوي، تىٍستػىٍرًخي عىٍن ًحٍقوىٍيوً 

نػىٌٍنً ( ٕ) عىارًمى  ،( ٗ) نىاًتئى اٛنٍىبػٍهىةً  (ٖ)، غىائًرى اٍلعىيػٍ
 . ( ُُ)، (  َُ) عىارًمى األشىاًجعً 

                                                 

 . ٖٔ  ص ُ ط، ج .د :المثاني  و اآلحاد عاصم : يبا( 1)
 . ُْٓص  ْ، ج ُ .ط :الصحابة  تمييز في اإلصابةحجر العسقبلين: ُب  بنا(2)
 .ُِٔص  ّ، ج ُ .ط الكبرى : الطبقاتسعد: ُب  بنا  ( 3)
  . خفيف العارضٌن: اٞنقصود بالعارض جهة الوجو (4)

 . : ُب العنق قيل : اٜننأ: ميل ُب الظهر، ك أحنأ (5)

  . ٗنعو "أحق كأحقاء" ٍب ٚني بو اإلزار للمجاكرة حقويو: األصل ُب اٜنقو: معقد اإلزار، ك (6)

  . معركؽ الوجو: عركؽ كجهو ظاىرة (7)

  داخلتاف ُب رأسو الصقتاف بقعر اٜندقة ضد اٛناحظ . عيناه (8)

  . ناتئ اٛنهبة: ظاىر اٛنبٌن كاضحو(9)

  عارم األشاجع: ىي مفاصل األصابع، كاحدىا أشجع، أم كاف اللحم عليها قليبلن. (11)

  .ُِرقم اٜنديث  ،ٔٓص  ُ، ج ِ .ط :المعجم الكبيرأخرجو الطِباين: ُب  (11)
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 ُب نفسو على اٝنمر ـقد حرٌ  ك الرؤيا، بتعبًن عاٞنان  اجملالسة، حسن طائلة، ثركة ذك تاجران  كاف ك
 اإلسبلـ . إذل الناس يدعو جعل أسلم ، ك ٞنا اٛناىلية

ك  اٛناىلية، ُب قريش رؤساء من كاف من الرجاؿ، ك كسلم عليو اهلل صلى بالنب آمن مىن أكؿ ىو ك
 عليو اهلل صلى  النب ك صحب سواه، ما على آثره اإلسبلـ جاء فلما فيهم، ك ١نببنا مشاكرهتم، أىل

 .سفر ك ال حضر ُب يفارقو فلم كسلم، عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ توُب أف إذل أسلم حٌن من  كسلم
لو، ك أنفق األمواؿ لتحرير اٞنستضعفٌن كالصحابة، كتصدؽ ّنالو   من خبلئق يده على ك أسلم

 .  (ُ)ك عمار ببلؿ، منهم تعاذل، اهلل ُب يعذبوف كانوا سبعة أعتق ما قيل إنوكة  كاهلل ّن اٞنعذبٌن ُب
 صديقنا. تسميتو على األمة أٗنعت ك
 اهلل رسوؿ لساف على بكر أبا ٚنى الذم ىو تعاذل اهلل إف : عنو اهلل رضي طالب أىب بن علي قاؿ ك 

 ك كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى رسوؿ اهلل تصديق إذل ادرب أنو تسميتو سبب ك صديقنا، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  صىلَّى اهللي 
 اهللي  صىلَّى اه رسوؿ اهللما ٚنٌ ك.(ِ)األحواؿ من حاؿ ُب كقفة ال ك ىناة منهم يقع فلم الصدؽ، الـز

 أحدان  صعد كسلم عليو اهلل صلى النب أف قاؿ: عنو اهلل رضي مالك بن كىسىلَّمى صديقان: عن أنس عىلىٍيوً 
 .(ّ)« كشهيداف كصديق نب عليك فإ٧نا أيحيد اثبت » فقاؿ: هبم فرجف عثماف ك عمر ك بكر أبو ك
 :  تميز بها يمن صفاتو الت و

 نصرة دين اهلل، ك التأخذه لومة الئم ُب اٜنق، ك اف ال يهاب أحدان ُبكالشجاعة، فقد   اٛنرأة ك
عليو اهلل  یصلمالو حٌبان لرسوؿ اهلل  یأعط ، ك بذؿ نفسو كصلى اهلل عليو كسلم الدفاع عن رسوؿ اهلل

رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو  ؿقىاما ككسلم.   عليواهلل  یصل اهلل رسوؿ یكسلم إذ ىو أحٌب الناس إل
ا خىًليبلن  ًإفَّ أىمىنَّ النَّاًس عىلىيَّ ُب مىالًًو كىصيٍحبىًتًو أىبيو بىٍكرو، كى  » : كىسىلَّمى  ٔنَّىٍذتي أىبىا بىٍكرو لىٍو كيٍنتي ميتًَّخذن الى

َّ ُب اٍلمىٍسًجًد خىٍوخىةه ًإالَّ خىٍوخىةى أىيب بىٍكرو  ، الى تػيبػٍقىٌنى ـً ، كىلىًكٍن أيخيوَّةي اإٍلًٍسبلى   (ْ)«خىًليبلن

                                                 

.َٕٓص  ُط، ج  .: د يب األسماء واللغاتتهذ ُب : لنوكلا( 1)
 . ُُٖ ص ِ ط، ج  .: د تهذيب األسماء واللغات : لنوكلا (2)
 ٓ، جُ .ذان... طكسلم: لو كنت متخ عليوصلی اهلل  کتاب اٞنناقب، باب قوؿ النب  صحيحو، في :أخرجو البخارم( 3)

 .ّٕٗٔ، رقم اٜنديث: ِْٔص ٓ، جِ .ط :الترمذي  سنن. كالرتمذم:  ّٕٓٔرقم اٜنديث:  ٗص
ٍسًجد كتاب الصبلة،صحيحو، : ُبالبخارم ( أخرجوْ)

ى
ىمىرِّ ًُب اٞن

 .ْٔٔ:  رقم اٜنديث، ََُص ُ، جُ .ط ،بىابي اٝنىٍوخىًة كىاٞن
ص  ْط، ج .، دبىابي ًمٍن فىضىائًًل أىيب بىٍكرو الصديق رىًضيى اهللي عىٍنوي  كتاب فضائل الصحابة،  صحيحو، ُب: مسلمك  .ْٔٔ
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 : لىمَّا ىيرىيٍػرىةى  وقىاؿى أىب ماكغًنه   یالشجاعة ك العلم عل اهلل عنو أفقو الصحابة كمتقدمان ُب ياف رضك ك
هي  بىٍكرو  أىبيو كى اٍستيٍخًلفى  كسلم عليو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  تػيويُبِّى   عيمىري  قىاؿى  اٍلعىرىبً  ًمنى  كىفىرى  مىنٍ  كىفىرى  كى  بػىٍعدى

 أىفٍ  أيًمٍرتي  »: كسلم عليو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى  كى قىدٍ  النَّاسى  تػيقىاًتلي  كىٍيفى  بىٍكرو  يب ألى  اٍٝنىطَّابً  ٍبني 
كى  ًُنىقِّوً  ًإالَّ  كى نػىٍفسىوي  مىالىوي  ًمىنِّ  عىصىمى  فػىقىدٍ  اللَّوي  ًإالَّ  إًلىوى  الى  قىاؿى  فىمىنٍ  اللَّوي  ًإالَّ  إًلىوى  الى  يػىقيوليوا حىّتَّ  النَّاسى  أيقىاًتلى 

اةً  ةً الصَّبلى  بػىٌٍنى  فػىرَّؽى  مىنٍ  أليقىاتًلىنَّ  كى اللَّوً  :بىٍكرو  أىبيو فػىقىاؿى .  « اللَّوً  عىلىى ًحسىابيوي   اٍلمىاؿً  حىق   الزَّكىاةى  فىًإفَّ  كىالزَّكى
 فػىقىاؿى . مىٍنًعوً  عىلىى لىقىاتػىٍلتيهيمٍ  كسلم عليو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿً  ًإذلى  يػيؤىد كنىوي  كىانيوا ًعقىاالن  مىنىعيوين  لىوٍ  كى اللَّوً 
 أىنَّوي  فػىعىرىٍفتي  لًٍلًقتىاؿً  بىٍكرو  أىيب  صىٍدرى  شىرىحى  قىدٍ  كىجىلَّ  عىزَّ  للَّوى ا رىأىٍيتي  أىفٍ  ًإالَّ  ىيوى  مىا فػىوىاللَّوً  :اٍٝنىطَّابً  ٍبني  عيمىري 
ره رسوؿ اهلل كبشٌ . (ُ) أصحٌ  ك ىوبدؿ عقاالن،  عناقان  :الليث عن اهلل ك عبد بكًن ابن قاؿ «اٜنٍىق  
 .(ِ)الصحيحٌن ما ثبت ُبككسلم باٛننة   عليواهلل  یصل

 يرض للصديق م: ريك ر٘نو اهلل قاؿ النوكمكما  أربعوف حديثنا اثناف ك ك مائة عنو اهلل رضي مركياتو ك
مسلم  ك مأربعوف حديثنا، اتفق البخار  اثناف ك اهلل عنو، عن رسوؿ اهلل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مائة ك

 مسلم ُنديث، كسبب قلة ركاياتو مع تقدـ صحبتو بأحد عشر، ك مانفرد البخار  منها على ستة، ك
اعتناء التابعٌن  صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  أنو تقدمت كفاتو قبل انتشار األحاديث، ك مبلزمتو النب ك

 .ّحفظها ٓنصيلها ك بسماعها ك
 :فيها مواقفو و ،عنو اهلل رضي خالفتو الثاني: المبحث

 سقيفة ُب الصديق بكر أيب ببيعة الناس فاشتغل ثنٌناإل يـو كسلم عليو اهلل صلى اهلل توُب رسوؿ ٞنا
 ُب مالبخار  یما رك كالثبلثاء،   صبيحة ك ثنٌناإل يـو بقية ُب العامة البيعةب اٞنسجد ُب ٍب ساعدة بين

                                                                                                                                                         

 .، ط عنو اهلل رضيديق : أبواب اٞنناقب، باب مناقب أيب بكر الصالسنن كأخرجو الرتمذم: ُب ،ِِّٖ:  رقم اٜنديث، ُْٖٓ
 .ُُُّْ،  رقم اٜنديث : ُِٓص ُٕ، جُ .: طمسنده  ، ك أخرجو أ٘ند ُبّٗٓٔرقم اٜنديث: ، َٖٔص ٓ، جِ
. كسلم، ط عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بسنن االقتداء كالسنة، باب بالكتاب اإلعتصاـ كتاب،صحيحو: ُب البخارمأخرجو (1)
 اللَّوي  ًإالَّ  إًلىوى  الى  يػىقيوليوا حىّتَّ  النَّاسً  بًًقتىاؿً  األىٍمرً  باب اإل٬ناف، كتاب،  صحيحو: ُب مسلم. ك ِْٖٕرقم اٜنديث: ، ّٗص ٗ ، جُ

.َِ : رقم اٜنديث، ُٓص ُط، ج. د .اللَّوً  رىسيوؿي  ١نيىمَّده 
ا كيٍنتي  لىوٍ »: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبِّ  قػىٍوؿً  بىابي  كتاب اٞنناقب،صحيحو : ُب ارمالبخأخرجو (2) ًليبلن  ميتًَّخذن  ٓ، جُ. . ط«خى

، عىٍنوي  اهللي  رىًضيى  عىفَّافى  ٍبنً  عيٍثمىافى  فىضىائًلً  ًمنٍ  بىابي كتاب فضائل الصحابة، ،  صحيحو: ُب مسلم. ك  ّْٕٔ، رقم اٜنديث: ٖص
.َِّْ:  رقم اٜنديث، ُٕٖٔص  ْط، ج .د
 .َٕٓص ُط، ج . د :تهذيب األسماء واللغاتُب : نوكللا ( 3)
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 عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبِّ  زىٍكجً  عىٍنهىا، اللَّوي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىنٍ  صحيحو:
ـى  - بًالعىالًيىةً  يػىٍعيًن  ًإٍٚنىاًعيلي : قىاؿ - بًالس ٍنًح، بىٍكرو  كى أىبيو مىاتى  كىسىلَّمى ،  مىاتى  مىا كى اللَّوً :  يػىقيوؿي  عيمىري  فػىقىا

، إال نػىٍفًسي ُب  يػىقىعي  كىافى  مىا كى اللَّوً : عيمىري  كى قىاؿ:  قىالتٍ  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي   كىلىيىٍبعىثىنَّوي  ذىاؾى
 كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  فىكىشىفى "  بىٍكرو  أىبيو فىجىاءى  كى أىٍرجيلىهيٍم، رًجىاؿو  أىٍيًدمى  فػىلىيىٍقطىعىنَّ  اللَّوي،

يًّا ًطٍبتى  كىأيمِّي، أىٍنتى  بًأىيب : قىاؿ  فػىقىبَّلىوي، ىٍوتػىتىٌٍنً  اللَّوي  ييًذيقيكى  الى  بًيىًدهً  ًسينػىفٍ  كى الًَّذم كى مىيِّتنا، حى
ا، اٞن  ٍبيَّ  أىبىدن

، عىلىى اٜنىاًلفي  أىيػ هىا: فػىقىاؿ  خىرىجى   كى أىثٍػىنى  بىٍكرو  أىبيو اللَّوى  فىحىًمدى  .عيمىري  جىلىسى  بىٍكرو  أىبيو تىكىلَّمى  فػىلىمَّا رًٍسًلكى
ا فىًإفَّ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى دنا١نيىمَّ  يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  أىال: كى قىاؿ  عىلىٍيًو، ، قىدٍ  ١نيىمَّدن  يػىٍعبيدي  كىافى  كىمىنٍ  مىاتى

، الى  حىيي  اللَّوى  فىًإفَّ  اللَّوى  رئُّّٰٱٹٱٹٱكى . )ُ(َّحنجنممخمُّٱٹٱٹٱكى  ٬نىيوتي

رتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئ زثرثيتىتنتمتزت
 .)ِ(َّاكيقىقيفىفيثىثنثمث

ةى، بىيًن  سىًقيفىةً  ُب  عيبىادىةى  ٍبنً  سىٍعدً  ًإذلى  األىٍنصىاري  كىاٍجتىمىعىتً : قىاؿ يػىٍبكيوفى، النَّاسي  فػىنىشىجى : قىاؿ فػىقىاليوا  سىاًعدى
 فىذىىىبى  اٛنىرَّاًح، ٍبني  عيبىٍيدىةى  كى أىبيو اٝنىطَّاًب، ٍبني  كى عيمىري  بىٍكرو، أىبيو إًلىٍيًهمٍ  فىذىىىبى  أىًمًنه، كىًمٍنكيمٍ  أىًمًنه  ًمنَّا: 

تىوي  يػىتىكىلَّمي  عيمىري   قىدٍ  كىبلمنا ىىيٍَّأتي  قىدٍ  أىينِّ  إال ًبذىًلكى  أىرىٍدتي  مىا اللَّوً  كى : يػىقيوؿي  عيمىري  كى كىافى  بىٍكرو، أىبيو فىأىٍسكى
بىيًن،  ٥نىٍني  : كىبلًموً  ُب  فػىقىاؿ ،النَّاسً  أىبٍػلىغى  فػىتىكىلَّمى  بىٍكرو  أىبيو تىكىلَّمى  ٍبيَّ  بىٍكرو، أىبيو يػىٍبليغىوي  الى  أىفٍ  خىًشيتي  أىٍعجى

ٍنًذرً  ٍبني  حيبىابي  فػىقىاؿ الويزىرىاءي، كىأىنٍػتيمي  األيمىرىاءي 
ي
بىٍكرو  أىبيو فػىقىاؿ أىًمًنه، كىًمٍنكيمٍ  أىًمًنه، ًمنَّا نػىٍفعىلي، الى  كىاللَّوً  الى :  اٞن

 :، ، فػىبىاًيعيوا أىٍحسىابنا ، كى أىٍعرىبػيهيمٍ  دىارنا، عىرىبً ال أىٍكسىطي  ىيمٍ  الويزىرىاءي، كىأىنٍػتيمي  األيمىرىاءي، كىلىًكنَّا الى  أىبىا أىكٍ  عيمىرى
ةى  ب نىا كى خىًٍنينىا ، سىيِّدينىا، فىأىٍنتى  أىٍنتى ، نػيبىاًيعيكى  بىلٍ : عيمىري  فػىقىاؿ اٛنىرَّاًح، ٍبنى  عيبىٍيدى  اللَّوً  رىسيوؿً  ًإذلى  كى أىحى
 . )ّ("النَّاسي  بىايػىعىوي  كى  فػىبىايػىعىوي، بًيىًدهً  عيمىري  ذى فىأىخى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى

                                                 

. َّ: سورة الزمر  (1)
. ُْْ: سورة آؿ عمراف (2)

ا لىوٍكيٍنتي » :كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبِّ  قػىٍوؿً  بىابي ، كتاب اٞنناقب : صحيحو: ُب  البخارمأخرجو (3) ًليبلن  ميتًَّخذن ، ُ . .ط«خى
 . ّٖٔٔك  ّٕٔٔ،  رقم اٜنديث: ٔص ٓج
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 بن علي حّت الوقت، ذلك ُب عنو اهلل رضي الصديق بيعة على عنهم اهلل رضي الصحابة اتفق قد ك
 البلئق ىذا ىو ك (ُ)البيهقي. كما جاءت قصتو ُب عنهما، اهلل رضي العواـ بن الزبًن ك طالب أيب

 القصة ذم إذل معو ك خركجو الصلوات، معو شهوده من اتآثار عليو يدؿ الذمك  عنو اهلل رضي بعلي
 من يأٌب ما ك أما يديو، بٌن ك اٞنشورة، النصيحة لو ك بذلو كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ موت بعد

 أشهر، بستة السبلـ ماعليه أبيها بعد ماتت ك قد ،رضي اهلل عنها فاطمة موت بعد إياه مبايعتو
 . ( ِ)ثانية بيعة أهنا على موؿ١ن فذلك

 خبلفتو رضي اهلل عنو : لو مواقف ذات أ٨نية ُب ك

 : تنفيذ جيش أسامة بن زيد -ٔ

 قبل ذلك ابتداء كاف ك بيومٌن سلم ك عليو اهلل صلى النب موت قبل السبت يـو أسامة ْنهيز كاف
 یك كاٌله عل أسامة دعا ك صفر آخر ُب الرـك لغزك الناس فندب سلم ك عليو اهلل صلى النب مرض

 بعد بكر أبو فجهزه ،أسامة بعث انفذكا فقاؿ كجعو كسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ شتدإ ٍب اٛنيش
 (   ّ)غنموا. ك قد ساٞنان  باٛنيش ك رجع أبيو قاتل ك قتل هبا أمر اليت اٛنهة إذل فسار استخلف أف

 

 : ة و مانعي الزكاةقتال أىل الردّ  -ِ
 ة النب صلى اهلل عليو كسلم بالنواحي ارتدت طوائف كثًنة من العرب عن اإلسبلـ كٞنا اشتهرت كفا

عادكا إذل ما   الدين ك الزكاة إذل غًن٨نا من ٗناع أمر تركوا الصبلة ك أنكركا الشرائع ك نابذكا اٞنلة ك
عن قتاٟنم  يتوقف فنهض أبو بكر الصديق لقتاٟنم فأشار عليو عمر ك غًنه أف ،كانوا عليو ُب اٛناىلية

يقىاتًلىنَّ مىٍن فػىرَّؽى بػىٌٍنى الصَّبلىًة كى  : كى  "، فػىقىاؿى إلقرارىم بالشهادتٌن ك إقامتهم الصبلة  اًة، فىًإفَّ  اللًَّو ألى الزَّكى
اؿً 

ى
 دَّ لذلك ري  الصحابة ك بٌنن الصبلة كاف إٗناعان من عدليل على أف قتاؿ اٞنمتنع  فهذا الزَّكىاةى حىق  اٞن
فاجتمع ُب ىذه القضية االحتجاج من عمر بالعمـو كمن أيب بكر  ،و إذل اٞنتفق عليواٞنختلف في

                                                 

. ط ًمنٍ  اأٍلىئًمَّةً  اٍلبىٍغًي، بىابي  أىٍىلً  ًقتىاؿً  : ًكتىابي الكبرى  سننأىخرجو البيهقي : ُب  ( 1) ، رقم اٜنديث: ِْٔص ٖ، جّ. قػيرىٍيشو
 . ك اٜنديث حسن.ُّٖٓٔ

 .. بالتصرؼ ِّّص ٔج  ،ُ. ط :والنهاية  البدايةبن كثًن: ا ( 2)
  .ُِٓص  ٖ، ج  ط. : دالبخاري  صحيح شرح الباري فتح حجر العسقبلين: بنا ( 3)
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هنض لقتاٟنم حّت يعودكا إذل  ك ٟنذا عـز ك ذلك على أف العمـو ٫نص بالقياس دؿٌ  بالقياس ك
سائر الصحابة ُنجتو القوية ك رأيو السديد.كما كرد ُب  رشدىم ك أقنع عمر بن اٝنطاب ك

  (ُ)ا من كتب السنة الصحيحٌن ك غًن٨ن

 : جمع القرآن -ٖ

لقتاؿ  اٞنسلمٌن، كهنض إمارة عنو اهلل رضي بكر أبو تولی كسلم ك عليو اهلل صلى رسوؿ أف توُب بعد
 الكرًن، القرآف ٪نفظوف الصحابة الذين بًن من قراءكاٜنركب عدد   یإحد قوة؛ استشهد ُب بكل الردة

 عنو اهلل رضي بكر أيب على فاقرتح عنو اهلل رضي رعم على سيما ك ال الصحابة، على ذلك فاشتد
 القرآف ٩نمع أف فأراد حفظتو، كذىاب القراء، قتل ك اٜنفاظ، ّنوت ضياعو خشية القرآف، ٩نمع أف
 فشرح ك ركية، أناة بعد وربٌ  عنو اهلل رضي بكر أبو فاستخار .الصحابة من ّنحضر كاحد مصحف ُب
 .كلو القرآف حفظوا الذين أحد ككاف اللوحٌن، بٌن القرآف ٗنع من أكؿ ىو فكاف لذلك، صدره اهلل

صحيح  ُب ما جاءت  قصتوك .بو القياـ ك يكلفو األمر، ىذا عليو يعرض ثابت بن زيد إذل فأرسل
 . (ِ)البخارم 

 : استخالفو عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو-ٗ
األنصار رضي اهلل  ن اٞنهاجرين كاستشار كبار الصحابة مر رضي اهلل عنو ك اشتٌد مرضو كٞنا ثقيل أبوب

: رأينا ياخليفة  قالوا أكثرىم كافقوا ك ك -رضي اهلل عنو -بلؼ عمر بن اٝنطاب،حوؿ استخعنهم
؟  قىٍد تػىرىل ًغٍلظىتىوي  : مىا تػىقيوؿي لًرىبِّكى ًإذىا سىأىلىكى عىًن اٍسًتٍخبلًفكى عيمىرى كى  رسوؿ اهلل رأيك، فػىقىاؿى قىاًئله 

يػٍرى أىٍىًلكى  سيوين، أباللَّو ٔنيىوِّفيوين! أىقيوؿي : أىٍجلً  فػىقىاؿى   . (ّ) : اٍستىٍخلىٍفتي عىلىٍيًهٍم خى
                                                 

ـً  ًكتىابي  ،صحيحو ُب :البخارم  أخرجو ( 1) اءً  بىابي  الس نًَّة، كى  بًالًكتىابً  ااًلٍعًتصىا كىسىلَّمى،  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  ًبسينىنً  ااًلٍقًتدى
 ًإالَّ  إًلىوى  الى : يػىقيوليوا حىّتَّ  النَّاسً  بًًقتىاؿً  اأٍلىٍمرً  بىابي  اإٍل٬ًنىاف، ًكتىاب ،صحيحو ُب :كمسلم . ِٖٕ: اٜنديث ، رقمّٗص ٗ، جُ. ط
  .َِ:اٜنديث ، رقمُٓص ُط، ج. د اهلًل، رىسيوؿي  ١نيىمَّده  اهللي 


 :}قػىٍوًلًو تعارل لتوبة، بابي القيٍرآًف،سورة ا تػىٍفًسًنً  البخارم: ًكتىاب انظر الصحيح ( 2)    

                  ، رقم ُٕص ٔ، جُ. .ط{
 . ْٖٔٗ ، رقم اٜنديث:ُّٖص ٔ، جُ .القيٍرآًف، ط ٗنىٍعً  القيٍرآًف، بىابي  فىضىائًلً  . ك ًكتىابْٕٗٔ اٜنديث:

  .ُُٕ-ُُٔص  ّ ، جِ. : طالذىبيتاريخ  انظر :ك  .ِْٖص  ّ، ج ِ. ط : الطبريتاريخ  انظر:  ( 3)



 

26 

 

 
 
 

 : ة مباحثتحتو ست و رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب الفصل الثاني:مرويات
 

 .في العبادات رضي اهلل عنو ومرويات :ولاأل المبحث
 

 ألسرة.ام اكأحفي  رضي اهلل عنو ومرويات :يثانال المبحث
 

 األمر بالمعروف الفتن و يف رضي اهلل عنوو مرويات المبحث الثالث:
 الحدود. ر وكعن المن يو النه

 
 فضائل القرآن. التفسير و يف رضي اهلل عنو ومرويات :المبحث الرابع

 
 اآلداب. يف رضي اهلل عنو ومروياتالمبحث الخامس: 

 
 .الصحابةفضائل  يف رضي اهلل عنوو مرويات المبحث السادس:
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 : في العباداترضي اهلل عنو  ر الصديقكب يأب مرويات :ولاأل المبحث
 صالة الوضوء و الوضوء و يف رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب مرويات المطلب األول:

 : اإلستغفار و الدعاء و فيو أحاديث
 : الحديث األول

ثػىنىا : بو داكدأقاؿ -ُ ثػىنىا ميسىدَّده، حىدَّ ، اٍلميًغًنىةً  ٍبنً  عيٍثمىافى  عىنٍ  عىوىانىةى، بيوأى  حىدَّ  رىبًيعىةى  ٍبنً  عىًليِّ  عىنٍ  الثَّقىًفيِّ
ٍعتي  : قىاؿى  اٍلفىزىارًمِّ، اٜنٍىكىمً  ٍبنً  أىٍٚنىاءى  عىنٍ  اأٍلىسىًدمِّ،  ًإذىا رىجيبلن  كيٍنتي :  يػىقيوؿي  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  عىًليًّا ٚنًى

ٍعتي  ًديثنا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  ًمنٍ  ٚنًى ثىيًن  ًإذىا كى  يػىٍنفىعىيًن، أىفٍ  شىاءى  ّنىا ًمٍنوي  اللَّوي  نػىفىعىيًن  حى  حىدَّ
اًبوً  ًمنٍ  أىحىده  قػٍتيوي، رل  حىلىفى  فىًإذىا اٍستىٍحلىٍفتيوي، أىٍصحى  رىًضيى  بىٍكرو  أىبيو صىدىؽى  كى  بىٍكرو  أىبيو حىدَّثىيًن  كى :قىاؿى  صىدَّ

ٍعتي  : قىاؿى  أىنَّوي  عىٍنوي، لَّوي ال  فػىييٍحًسني  ذىنٍػبنا، ييٍذًنبي  عىٍبدو  ًمنٍ  مىا »:يػىقيوؿي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  ٚنًى
، ُّٱٹٱٹٱ:اتٍآيىةى  ىىًذهً  قػىرىأى  ٍبيَّ  «لىوي  اللَّوي  غىفىرى  ًإالَّ  اللَّوى، يىٍستىٍغًفري  ٍبيَّ  رىٍكعىتىٌٍنً، فػىييصىلِّي يػىقيوـي  ٍبيَّ  الط هيورى

ٌّٰى مئزئرئٍَُِّّّّّٰ يئىئنئ
  .(ِ) اتٍآيىةً  آًخرً  ًإذلى  (ُ).َّنتمتزترتيبىبنبمبزبرب

                                                 

. ُّٓ: عمراف  سورة آؿ (1)
 ك .ُُِٓ، رقم اٜنديث: َّٔص ِ، جُ. االستغفار، ط ُب باب ُب كتاب الصبلة،: السننأخرجو أبو داكد: ُب (2)

ًة، بىابي  :ن السنالرتمذم : ُب  ةً  ُب  جىاءى  مىا ُب كتاب الصَّبلى ، كقاؿ: َْٔ، رقم اٜنديث: ِٕٓص ِ، جِ. التٍَّوبىًة،ط ًعٍندى  الصَّبلى
ا ًمنٍ  ًإالَّ  نػىٍعرًفيوي  الى  حىسىنه  حىًديثه  عىًلي   حىًديثي  » ًغًنىًة  ٍبنً  عيٍثمىافى  حىًديثً  ًمنٍ  الوىٍجوً  ىىذى

ي
 كىًمنٍ :ابه ُب كتاب التفسًن،بى وأيضاً، . «اٞن

 ٍبنً  عيٍثمىافى  عىنٍ  كىاًحدو  كىغىًٍني  شيٍعبىةي، رىكىاهي  قىدٍ  حىًديثه  ، كقاؿ: ىىذىأََّ:اٜنديث  ، رقمِِٖص ٓ، جِ. ًعٍمرىافى، ط آؿً  سيورىةً 
ًغًنىًة،

ي
، كى رىكىاهي  فػىرىفػىعيوهي، اٞن ًغًنىًة، ٍبنً  عيٍثمىافى  عىنٍ  كىسيٍفيىافي، ًمٍسعىره

ي
ا، ًإالَّ  حىًديثنا اٜنٍىكىمً  ٍبنً  أًلىٍٚنىاءى  نػىٍعًرؼي  كى الى  هي،يػىٍرفػىعىا فػىلىمٍ  اٞن ابن  ك. (ىىذى

ةى  أىفَّ  ُب  جىاءى  مىا بىابي  ًفيهىا، كىالس نَّةً  الصَّلىوىاتً  ًإقىامىةً  : ُب أىبٍػوىابسننو ماجو : ُب  ، رقم َّْص ِ، جُ. كىفَّارىةه، ط الصَّبلى
  .كلها بألفاظ متقاربة  .ُّٓٗاٜنديث : 

عثماف بن اٞنغًنة الثقفي من رجاؿ البخارم، كباقي رجالو ثقات رجاؿ الشيخٌن غًن أٚناء بن اٜنكم الفزارم، فقد ركل لو ف
ُب طبقة  ُٕٓ/  ٔأصحاب السنن، قاؿ اٜنافظ ُب " التقريب ": صدكؽ، كقاؿ العجلي: كوُب تابعي ثقة، كذكره ابن سعد 

كقاؿ: كاف قليل اٜنديث، كصحح حديثو ىذا ابن حباف، كحسنو الرتمذم كابن  التابعٌن الذين رككا عن علي رضي اهلل عنو،
عدم، كجٌود إسناده اٜنافظ ابن حجر ُب " هتذيب التهذيب " ُب ترٗنة أٚناء بن اٜنكم. ككيع: ىو ابن اٛنراح بن اٞنليح الرؤاسي، 

 كمسعر: ىو ابن كداـ، كسفياف: ىو ابن سعيد بن مسركؽ الثورم.
 ( عن ككيع، هبذا اإلسناد.ٗ، ، كاٞنركزم )ّٕٖ/  ِ( ، كابن أيب شيبة ْم )كأخرجو اٜنميد

 من طرؽ عن ككيع، بو. ٔٗ/  ْ( ، كالطِبم ُِ( ، كأبو يعلى )ٗ( ، كالبزار )ٗكاٞنركزم )
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 :  شرح الحديث
 . بو ك االطمئناف باٝنِب التوثيق زيادة بذلك مراده« استحلفتو»قولو: 

  بدكنو. اصبلن ح للعمل اٞنوجب القبوؿ كاف ك إف الكماؿ كجو على أم «:صدقتو»قولو: 
 علي تعظيم ك فيو .(ُ)حلف ببل الكماؿ كجو على ذلك ُب صدقو علمت «بكر أبو صدؽ»قولو: 

  .رضي اهلل عنو بكر أليب  رضي اهلل عنو
 على اٜنث اٜنديث ىذا ك ُب كآدابو صفتو بكماؿ تامان  بو يأٌب أم «الوضوء فيحسن» : مقاؿ النوك 

 على يتوضأ أف على ك اٜنرص فيو ك االحتياط بذلك العمل ك ك شركطو الوضوء آداب بتعلم عتناءاال
 . (ِ ). العلماء ٗنيع عند يصح كجو

 عند اهلل يتذكر ك نفسو، ك يظلم فاحشة من يرتكب ك، نساف ٫نطأ ك يذنبأف اإل ُب كك ال ش
 ، يتوب اهلل عليو.منيبان  تائبان  إليو فيعود ارتكاهبا

 رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىبو : ما قاؿك ما ٬نحو اهلل بو اٝنطايا. یكسلم إل عليو اهلل لقد أرشدنا رسوؿ اهلل صلَّى ك
: كسلم عليو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ  عىٍنوي  اللَّوي   ًبوً  كى يػىٍرفىعي  اٍٝنىطىايىا ًبوً  اللَّوي  ٬نىٍحيو مىا عىلىى أىديل كيمٍ  أىالى  » قىاؿى

: ًو اللَّ  رىسيوؿى  يىا بػىلىى قىاليوا. «الدَّرىجىاتً  ٍثرىةي كى  اٍلمىكىارًهً  عىلىى اٍلويضيوءً  ًإٍسبىاغي  » قىاؿى  اٍلمىسىاًجدً  ًإذلى  اٍٝنيطىا كى
ًلكيمي  الصَّبلىةً  بػىٍعدى  الصَّبلىةً  اٍنًتظىاري كى   .(ّ)«الرِّبىاطي  فىذى

                                                                                                                                                         

 ك و.( من طرؽ عن مسعر، بُِْٖ( ، كالطِباين ُب " الدعاء " )ُْٓ( ، كالنسائي ُب " عمل اليـو كالليلة " )ُك اٜنميدم )
 ( من طرؽ عن سفياف، بو.ُِْٖ( ، كالطِباين )ُٓأخرجو أبو يعلى )

 ( من طريقٌن عن عثماف بن  اٞنغًنة، بو.ُِْٖ( ، كالطِباين )ُ( ، كأبو يعلى )ُُك البزار )
 .بكرمن طريق أيب سعيد اٞنقِبم، عن علي بن أيب طالب، عن أيب  ٔٗ/  ْ( ، كالطِبم ٕ( ك )ٔ( ، كالبزار )ٓك اٜنميدم  )

. رقم  ُٖالی  ُص ُج  ،ُ. ط:أحمد األرنؤوط و زمالئو علی مسند شعيب علی ما حققو صحيح، ذا الحديثى إسنادف 
 . ٔٓك  ْٖك  ْٕك  ِاٜنديث: 

 جاء ما ماجو: كتاب الصبلة، باب ابن سنن شرح ُب اٜناجة كفاية= ماجو ابن سنن على السندي حاشية السندم : ُب( 1)
  .ِْْص  ُط، ج  .ة : دكفار  الصبلة أف ُب
 ّ، ج ِ .عقبو: ط ك الصبلة الوضوء فضل الطَّهىارىًة ، بىابي  ًكتىاب:الحجاج  بن مسلم صحيح شرح المنهاجالنوكم : ُب (2)

  .ُُُص 
، رقم ُِٗص ُط، ج .د.اٍلمىكىارًهً  عىلىى اٍلويضيوءً  ًإٍسبىاغً  فىٍضلً  كتاب الطهارة،بابصحيحو:( أخرجو مسلم : ُب ّ)

.  ُِٓث:اٜندي
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 ك رفع ،غفراهنا على دليبلن  ك يكوف اٜنفظة كتاب من ١نوىا ك ٪نتمل غفراهنا عن كناية اٝنطايا ١نوك  
 ك اٛنسم ك أدل الِبد بشدة تكوف ك اٞنكاره ،ٕنامو الوضوء ك إسباغ ،اٛننة ُب اٞننازؿ إعبلء لدرجاتا

 . (ُ)الصبلة  بعد الصبلة ك انتظار التكرار كثرة ك الدار ببعد تكوف اٝنطا كثرة ك ،ذلك ٥نو

ٍيثيمىا اللَّوً  اتَّقً  » : كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  لَّىصى  اللَّوً  رىسيوؿي  رل  قىاؿى :  قىاؿى  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  ذىر   أىيب  عىنٍ  ك  حى
،  . (ِ) «حىسىنو  ًِنيليقو  النَّاسى  كى خىاًلقً  ٕنىٍحيهىا، اٜنىسىنىةى  السَّيِّئىةى  كى أىٍتًبعً  كيٍنتى

 ل ذنوب العبد، ألف اهلل أخِبكيغفر اهلل بسببها   باٜنسنة التوبة اليت أف اٞنراد ی٪نتمل ىذا اٜنديث عل
ممخمحمجميلىلملخلُّٱٱٹٱ تابو أف من تاب من ذنوبو غفر لو فقاؿك ُب
 .(ّ) َّيهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىم

عتٌن بعده، ك كإسباغ الوضوء، ك ر  -ر ىذا كب يشًن اليها حديث أيب اليت -فإف من أفضل اٜنسنات
 لذنوب اإلنساف. فرةكعتٌن، ك ىوالء األعماؿ الصاٜنة سبب ٞنغفرة اهلل، ك مكستغفار بعد الر اال

 كيضيوًئي ٥نىٍوى  يػىتىوىضَّأي  سىلَّمى  كى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبَّ  رىأىٍيتي  : قىاؿى  :رضي اهلل عنو حديث عثماف كذلك ك 
ا، ا، كيضيوًئي ٥نىٍوى  تػىوىضَّأى  مىنٍ  » :قىاؿى كى  ىىذى  مىا لىوي  اللَّوي  فىرى غى  نػىٍفسىوي، ًفيًهمىا ٪نيىدِّثي  الى  رىٍكعىتىٌٍنً  صىلَّى ٍبيَّ  ىىذى
ـى     .(ْ)«ذىٍنًبًو  ًمنٍ  تػىقىدَّ

 الوضوء. عقب ركعتٌن صبلة استحباب فيو« ركعتٌن  صلى ٍب» :ر٘نو اهللقاؿ ابن حجر 
 ٪ندث قولو قطعو؛ ألف اٞنرء ٬نكن ك معو النفس تسرتسل ما بو اٞنراد «نفسو فيهما ال٪ندث»قولو:

 .   (ٓ)عنو  معفو فذلك دفعو ك يتعذر ك الوساكس اتاٝنطر  من يهجم ما فأما منو تكسبان  يقتضي

                                                 

. ُُِص   ّ، ج ِ .اٍلمىكىارًًه : ط عىلىى اٍلويضيوءً  ًإٍسبىاغً  فىٍضلً  : كتاب الطهارة، باب مسلم صحيح ( النوكم: ُب شرحُ)

يث : ، رقم اٜندّٓٓص ْ، جِ .النَّاًس، ط ميعىاشىرىةً  ًُب  جىاءى  مىا ، بىابي  كى الصِّلىةً  الِبِّ  :  أىبٍػوىابي السنن أخرجو الرتمذم : ُب (2)
ُٖٕٗ. 

. ُُٗ( سورة النحل :  ّ)
ٍضمىضىةً  الويضيوًء، بىابي  ًكتىابصحيحو:: ُب أخرجو البخارم( 4)

ى
. ك ُٗٓ، رقم اٜنديث: ْْص ُ،جُ. الويضيوًء.ط ُب  اٞن

 . ِِٔ، رقم اٜنديث : َِْص ُط، ج. . د ك کمالو صفة اٍلويضيوءً  الطَّهىارىًة، بىابي  ًكتىابً   صحيحو : : ُب مسلم
.ِٗٓص  ُط، ج  .ثبلثا: د ثبلثا الوضوء الوضوء، باب ُب كتاب الباري : فتح :العسقبلين  حجر إبن( 5)



 

31 

 

اٞنساجد، ك  یال ياٞنش إسباغو، ك ك الوضوءكثًنة  كفرة  كاٞن كردت ُب اليتمثل ىذه األحاديث  ك
 یر اهلل عقب الصبلة تدؿ علكالصبلة ك صياـ رمضاف، ك صياـ ستة من شواؿ، ك يـو عرفة، ك ذ 

 يصل الدنيا أك اتآخرة، بدليل قوؿ النب بالتوبة أك عقوبة ُب فر إالكبائر ال تكألف ال ،فًن الصغائركت
 »:يػىقيوؿي  كىافى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  أىفَّ  عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  اهلل عليو كسلم :

، الصَّلىوىاتي  بىائًرى  اٍجتىنىبى  ًإذىا بػىٍينىهينَّ  مىا ميكىفِّرىاته  رىمىضىافى، ًإذلى  كىرىمىضىافي  اٛنٍيٍمعىًة، ًإذلى  كىاٛنٍيٍمعىةي  اٍٝنىٍمسي اٍلكى
»(ُ).   

 تكفر ال أـ ك الصغائر الكبائر الصاٜنة األعماؿ تكفر ىل إحدا٨نا مسئلتٌن: ُب الناس اختلف قد ك
 وأن الوضوء ُب السلف من ىذا ركم قد ك الصغائر، سول تكفر ال قاؿ: من فمنهم الصغائر؟ سول
 اٞنسجد إذل اٞنشي ك الصغار، اٛنراحات يكفر إنو الوضوء: ُب الفارسي سلماف كقاؿ الصغائر، يكفر
  ذلك .                                                        من أكِب تكفر الصبلة ذلك، ك من أكِب يكفر

 ك اتفقت ،ظاٞنان  يتب دل من ة، كجعلبالتوب العباد أمر اهلل ألف التوبة، من ٟنا فبلبد : الكبائر ك أما
 مكفرة تقع الكبائر كانت لو ك ك قصد، بنية إال تؤدی ال الفرائض ك فرض التوبة أف على األمة

  باإلٗناع . باطل ىذا التوبة، ك إذل ٪نتج دل اإلسبلـ أركاف بقية أداء ك الصبلة، ك بالوضوء

ك  بالفرائض، أتى إذا النار بو يدخل ذنب ألحد يبق الفرائض،دل بفعل الكبائر كفرت فلو أيضان  ك
 إف الكبائر تكفر ال ك ،مطلقان  الصغائر تكفر أهنا الثاين: ك باطل. ىو ك اٞنرجئة قوؿ يشبو ىذا

 كجدت.

 قد ك العباد، على فرض التوبة ،ألف التوبة بدكف تكفر ال الكبائر أفك ىو  اٛنمهور: قوؿ الصحيح ك
   . (ّ)، َّ(ِ)هئمئهيميخيحيُّٱٹٱٹٱ

 

                                                 

 لًمىا ميكفِّرىاته  رىمىضىافى  ًإذلى  كى رىمىضىافً  اٛنٍيميعىًة، ًإذلى  كىاٛنٍيميعيةً  اٍٝنىٍمسً  اٍلصَّلىوىاتً  كتاب الطهارة، بىابي   صحيحو: أخرجو مسلم: ُب( 1)
، اٍجتيًنبىتً  امى  بػىٍينىهينَّ  بىائًري  .ِّّ، رقم اٜنديث: َِٗص ُط، ج .د اٍلكى

.ُُاٜنجرات :(سىرج 2)
 . ُُٕارل  ُْٔص   ُ، جَُ .ط: الكلم  جوامع من حديثان  ٙنسٌن شرح ُب والحكم العلوم جامع:  رجب ابن ( 3)
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  : مايستفاد من الحديث

 . بشيءو  اٞنخِب استحبلؼ جواز -ُ

 . قبوؿ خِب الواحد، ك ىو ما ترحج صدؽ اٞنخِب بو -ِ

 . فراتكىو من اٞن ك إسباغو، ك الوضوء فضل-ّ

 . التطهر الطهارة، ك فضيلة مبلزمة دامةإ استحباب -ْ

 بعد الوضوء. الصبلة-ٓ

 . فرات السيئاتكد مستغفار ك طلب اٞنغفرة من اهلل أحاال -ٔ

 : يالحديث الثان

ثػىنىا بو داكدأقاؿ -ِ ، :حىدَّ ثػىنىا الن فىٍيًلي  ثػىنىا ٍبني  ٢نىٍلىدي  حىدَّ  أىيب  عىنٍ  اٍلعيمىرًم ، كىاًقدو  ٍبني  عيٍثمىافي  يىزًيدى،حىدَّ
 اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى :  قىاؿى  عىٍنوي، وي اللَّ  رىًضيى  الصديق، بىٍكرو  أىيب  عىنٍ  الصديق، بىٍكرو  أًلىيب  مىٍوذلن  عىنٍ  نيصىًٍنىةى،

، مىنً  أىصىرَّ  مىا »:كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى  .(ُ)«مىرَّةو  سىٍبًعٌنى  اٍليىٍوـً  ُب  عىادى  كىًإفٍ  اٍستىٍغفىرى
   :شرح غريب الحديث

 ييٍستىٍعمىلي  ما أكثر ك.  ليوع ك ثىبتى  دىاكىمىو ك لىزًمىو إذا إٍصرىارىان  ييًصر   الشيء على أصر : من صرر: أصرَّ 
 . (ِ)منو تكرر ك إف عليو ّنيًصر   فليس االستغفار الذنب أتٍػبىع من يعين الذ نوب ك الشىرٌ  ُب

                                                 

، رقم ِٓٔص ِ، جُ .ستغفار، طاال ُب أبواب فضائل القرآف، باب كتاب الصبلة،: في السنن: أخرجو أبو داكد(1)
، رقم اٜنديث: ٖٓٓص ٓ، جِ .: كتاب الدعوات، باب من أبواب الدعوات، طالسننك الرتمذم: ُب  ،ُُْٓاٜنديث: 

 بًالقىًومِّ . ًإٍسنىاديهي  كىلىٍيسى  نيصىًٍنىةى، أىيب  حىًديثً  ًمنٍ  نػىٍعرًفيوي  ًإ٧نَّىا غىرًيبه  حىًديثه  ، كى قاؿ ابو عيسي:ىىذىاّٗٓٓ
 أليب موذلن  عن نيصًٍنة عن أيب العيمرم كاقد بن عثماف ثنا: يزيد بن ٢ٍنلد ثنا: النيفٍيًلي   حدثنا .الصِّديق موذل ٛنهالة ضعيف؛ سنادهإ

"  الشعب" ُب البيهقي أخرجو كاٜنديث .٠نهوؿ فهو الصديق موذل غًن ؛ موثقوف رجالو ضعيف، إسناد كىذا. الصديق بكر
 نيصًٍنة، أيب حديث من نعرفو إ٧نا. غريب حديث"  :الرتمذم كقاؿ. بو ... كاقد بن عثماف عن أخرل طريق من (ِ/ّٖٓ/ِ)

 حسب ما حققو ١نمدفاٜنديث ضعيف  ". ٠نهوؿ" ": التقريب" ُب اٜنافظ قاؿ بكر، أيب موذل كعلتو ". بالقوم إسناده كليس
 داكد. ، علی سنن أيب األلباين الدين ناصر

 . ْْص  ّط، ج  .د :و األثر  الحديث غريب في هايةالن ُب األثًن : ابن( 2)
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 .  (ُ)عنو.  اإلقبلع من االمتناع ك فيو، التشدد ك الذنب ُب التعقد اإلصرار ك
 .كمىٍغًفرىةن  غيٍفرانان  ك غىٍفران  لك واللٌ  غىفىر :يقاؿ.  التٍَّغًطية:  الغىٍفر أصل من غفر: ك إستغفر:

ٍغًفرىة 
ى
 .(ِ)للميٍذنًبٌن  العىٍفوى  تعاذل الٌلو إٍلبىاس:  ك اٞن

 : شرح الحديث
 خرج ذلك على ك ندـ استغفر ٍب معصية عمل من يعين نافية ما كلمة«استغفر من أصر ما»قولو: 

 على ك اإلصرار الذنب على يندـ دل ك يستغفر دل الذم ىو اٞنصر ألف اٞنعصية على مصران  كونو عن
 . إكثاره الذنب

 :قيل«  مرة سبعٌن اليـو ُب عاد ك إف»  داكد أيب ركاية ك ُب «مرة سبعٌن اليـو ُب فعلو لو ك »قولو:  
 ك التكرير . التكثًن ظاىره

 ُب عاد إف ك صحيحة توبة تاب من الذنب على أقاـ ما أم :اٜنديث ىذا شرح ُب : العلماء قاؿ
 .(ّ) عٌز كجلٌ  عفوه عند متبلشية كلها العادل فذنوب ٟنا هناية ال اهلل ر٘نة فإف مرة سبعٌن اليـو

 يتقاعد ال أف ك االستغفار على التحريض ك اٜنث: منو اٞنراد ك ذنبو، إذل: أم  « عاد إف ك »قولو: 
 ك اجرتاء ىذا مثل ألف ،كذلك يذنب ٍب يستغفر، نوأ على بناء ييذنبي  أنو: منو اٞنراد ك ليس, عنو

 . (ْ)ك عقابو وىمكر  من أمن ك تعاذل، اهلل بكـر اغرتار ك الذنوب، على إقداـ
 توبة تاب ذاإ ك آخر ذنب على مصران  كاف فإ ك ذنب من التوبة تصح ك :ر٘نو اهلل مقاؿ النوك  ك

 مذىب ىذا ،توبتو تبطل دل ك الثاىن الذنب ذلك عليو كتب الذنب ذلك عاكد ٍب بشركطها صحيحة
 .(ٓ)صحت  الذنب معاكدة ك التوبة تكررت لو ك أصحابنا السنة، ك قاؿ ىلأ

 ك سقطت توبتو قبلت مرة كل ُب كتاب أكثر أك مرة ألف أك مرة مائة تكررت لو إف الذنوب قاؿ: ك
  .(ُ)توبتو صحت ٗنيعها بعد كاحدة توبة اٛنميع عن تاب ك لو ذنوبو

                                                 

 .ُْٖ، صُ .ط ،القرآن غريب في المفردات الراغب : ( 1)
.   َّٕص  ّج  ط، .د :و األثر الحديث غريب في النهاية : ُباألثًن ابن ( 2)

 من كسلم، باب عليو هللا صلى اهلل رسوؿ عن الدعوات كتاب :الترمذي  جامع بشرح األحوذي تحفةاٞنباركفورل : ُب ( 3)
 .ْص  َُج ط،  .دالدعوات:  أبواب

  .ِْٓص   ٓ، ج ُ .االٍستٍغفاًر: ط ُب  الصىبلىًة، باب: ًكتابي :  شرح سنن أبي داود ُب العيىن :( 4)
.  َٓص  ُٕ، ج ِ .: كتاب التوبة: ط مسلم صحيح شرحالنوكم : ُب ( 5)
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 مايستفاد من الحديث :

 ك حصوؿ اٞناؿ، ُب ك العصمة العيوب، كسرت الذنوب، حملو نو سببستغفار، ألكجوب اال-ُ
 األمواؿ.  ُب الِبكة جرياف ك اتآماؿ،

ثر من مائة كاليـو أ اهلل عليو ك سلم ُب یما استغفر رسوؿ اهلل صلكستغفار،اال ثار ُبكاإل  -ِ
 . (ِ)مرة

 سبلمة اٝنيليق . الذ نيوب، ك ستغفار ٟندـعظمة اال-ّ
 

 : الحديث الثالث

ثػىنىا مقاؿ الرتمذ-ّ ثػىنىا: قىاؿى  بىشَّارو  ٍبني  ١نيىمَّدي  :حىدَّ ثػىنىا: قىاؿى  العىقىًدم   عىاًمرو  أىبيو حىدَّ  اٍبني  كى ىيوى  زيىىًٍنه  حىدَّ
، ٍبنً  ١نيىمَّدً  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ١نيىمَّدو، ـى : اؿى قى  أىبًيًو، عىنٍ  أىٍخِبىىهي  رًفىاعىةى، ٍبنى  ميعىاذى  أىفَّ  عىًقيلو  بىٍكرو  أىبيو قىا

ـى : فػىقىاؿى  بىكىى ٍبيَّ  اٞنًٍنِبىً  عىلىى الصديق، ـى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىا  ٍبيَّ  اٞنًٍنِبىً  عىلىى األىكَّؿً  عىا
ا فىًإفَّ  كىالعىاًفيىةى، العىٍفوى  اللَّوى  اٍسأىليوا »: فػىقىاؿى  بىكىى  . (ّ )«العىاًفيىًة  ًمنى  خىًٍننا اليىًقٌنً  ٍعدى بػى  يػيٍعطى  دلىٍ  أىحىدن

ا ا ًمنٍ  غىرًيبه  حىسىنه  حىًديثه  كقاؿ: كى ىىذى   بىٍكرو.  أىيب  عىنٍ  الوىٍجوً  ىىذى

                                                                                                                                                         

 .ّٔص ُٕ، ج ِ .بة: طكتاب التو  :مسلم صحيح شرح النوكم : ُب( 1)
 ْط، ج .كاإلستكثارمنو، د اإلستغفار استحباب باب كاالستغفار، ك التوبة ك الدعاء الذكر : كتابصحيح مسلم أنظر  ( 2)

 .  َِِٕ ، رقم اٜنديث :َِٕٓص


 ، رقم اٜنديث:ٕٓٓص ٓ، جِ .سىلَّمى، طكى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  أىبٍػوىاب الدَّعىوىاتً  السنن:أخرجو الرتمذم: ُب ( 3)
عبد اهلل بن ١نمد بن عقيل ركل لو أبو داكد كالرتمذم كابن ماجو، كىو صدكؽ حسن اٜنديث إال عند اٞنخالفة، كباقي  . ّٖٓٓ

  رجالو ثقات رجاؿ الصحيح. 
( من طريق أيب عامر ٕٖيعلى ) ( ، كأبوْٕ( ، كاٞنركزم )ّْالبزار ) أبو عامر: ىو عبد اٞنلك بن عمرك العقدم. كأخرجو 

 العقدم، هبذا اإلسناد.
( من طريق ٪نٍن بن أيب بكًن )كقد ٓنرؼ ُب اٞنطبوع من ابن أيب شيبة إذل ٪نٍن ٖٔ، كأبو يعلى )َِٓ/  َُكأخرجو ابن أيب شيبة 

  بن أيب كثًن( ، عن زىًن بن ١نمد، بو.
 . ُٖ یلإ ُص  ُ، ج ُ. أ٘ند: ط اإلماـ بلئو علی مسنداألرنؤكط ك زم ما حققو شعيب حسب حسن، ذا اٜنديثى إسنادف

 . ٔرقم اٜندىث: 
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 : شرح غريب الحديث
 الذنب ك ترؾ عن التجاكز ىو ك العفو من فعوؿ : ىو العىفيو   : تعاذل الٌلو أٚناء ُب : عفا العفو:

  ك عاؼ فهو عفوان  يعفو عفا:  يقاؿ.  اٞنبالغة أبنية من كىو الطمس ك احملو وأصل ك عليو العقاب
 . (ُ)عفو

 يقٌن، معرفة: يقاؿ الك  يقٌن، علم: يقاؿ ك أخواهتا، كالدراية اٞنعرفة فوؽ العلم صفة من اليقٌن اليقٌن:
 . (ِ)اٜنكم ثبات مع الفهم سكوف ك ىو

   :شرح الحديث
يعىافاة ك العىاًفيىةى  ك ٍفوى العى  الٌلوى  سىليوا» قولو:  

 من تىٍسلىم أف:  ك العافية الذ نوب ١نىٍوي :  فالعىٍفو « اٞن
 ك.  الر غاء ك الث غاء ّنعىن الرَّاغية ك الثَّاًغيةي  ك نظًنيىا اٞنرىض كًضد   الصحةي  كىي ك البىبلىيا األٍسقىاـ
عافاة

ي
 يىٍصرؼ ك عنك يػيٍغنيهم ك عنهم يػيٍغًنيك أم:  كمن كييعاًفيىهم الناس من الٌلوي  ييعاًفيكى  أف ىي:  اٞن

 .(ّ)عنو  ىيم يػىٍعفيوا ك الناس عن يػىٍعفيوى  أف ىو ك العىٍفو من ميفاعىلة ىي: كقيل. عنهم كأذىاؾى  عنك أذاىيم
ا فىًإفَّ » قولو:   العافية ىنمع ك الذنب ١نو العفو معىن« : العىاًفيىًة  ًمنى  خىًٍننا اليىًقٌنً  بػىٍعدى  يػيٍعطى  دلىٍ  أىحىدن

 عافييت بٌن ٗنع إنو ٍب القاضي ذكره لشموٟنا هبا العفو ذكر عن فاستغىن الببلء ك األسقاـ من السبلمة
 اتآخرة عقوبة عنو يدفع فاليقٌن اليقٌن ك بالعفو إال الدارين ُب يتم ال العبد صبلح ألف الدين ك الدنيا

   . (ْ)بدنو ك قلبو ُب الدنيا أمراض عنو تدفع العافية ك

 : مايستفاد من الحديث
 فضلو  مطلقان.ك كجوب الدعاء -ٔ
 . كجلٌ  العافية من اهلل عزٌ  ك كجوب طلب العفو-ِ
من اهلل  يطلبوف فاٞنسلموف الدنيا، ، للدين ك اٛنامع الدعاء ىذا إذل إرشادىم ك اٞنؤمنٌن تعليم -ّ

 اتآخرة. ك الٌدنيا خًن
 . ؾ، ألف من دعا غًن اهلل فقد أشر یتعال العبادة، ك العبادة ٢نتصة باهلل ىو الدعاء-ْ

                                                 

 .  ِْٓص  ّط، ج  .د :واألثر الحديث غريب في النهاية ُب:ابن األثًن( 1)
 . ِٖٗ، ص ُ. ط القرآن، غريب في المفرداتالراغب: ( 2)
. ِْٓص ّط، ج  .د :واألثر  الحديث غريب في النهاية:ابن األثًن( 3)

 .َُٕص  ْ، ج ُ. السٌن: ط ُب حرؼ: الصغير  الجامع شرح القدير فيضُب اٞنناكم : ( 4)
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 : الحديث الرابع

ثػىنىا مقاؿ الرتمذ-ْ ثػىنىا:  قىاؿى  بىشَّارو  ٍبني  ١نيىمَّدي  :حىدَّ ثػىنىا:قىاؿى  الوىزًيرً  أىيب  ٍبنً  عيمىرى  ٍبني  ًإبٍػرىاًىيمي  حىدَّ  زىنٍػفىلي  حىدَّ
 اللَّوي  صىلَّى النًَّبَّ  أىفَّ  الصديق، بىٍكرو  أىيب  عىنٍ  عىاًئشىةى، عىنٍ  لىٍيكىةى،مي  أىيب  اٍبنً  عىنٍ  اللًَّو، عىٍبدً  أىبيو اللَّوً  عىٍبدً  ٍبني 

  .(ُ)«رل  كىاٍخرتىٍ  رل  ًخرٍ  اللَّهيمَّ  » :قىاؿى  أىٍمرنا أىرىادى  ًإذىا كىافى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً 

ا قاؿ: ك  يػيقىاؿي  كى  اٜنىًديًث، أىٍىلً  ًعٍندى  ضىًعيفه  ىيوى  كى  :زىنٍػفىلو  حىًديثً  ًمنٍ  ًإالَّ  نػىٍعرًفيوي  الى  غىرًيبه  حىًديثه  ىىذى
، يىٍسكيني  كىافى  كى  العىرىُب ، اللَّوً  عىٍبدً  ٍبني  زىنٍػفىلي : لىوي  ا تػىفىرَّدى  كى  عىرىفىاتو  عىلىٍيًو. يػيتىابىعي  الى  كى  اٜنىًديًث، هًبىذى

  : شرح غريب الحديث

، ّنعنالراء، لفظ أمر من خى  ك مكسورة اٞنعجمة : باٝناء ًخر م أ:  طلب اٝنًن، ك منو االستخارة یًنى
 الشيء. ُب اٝنًنة طلب

  .(ِ) فيو اٝنًنة رل ك اجعل األمرين أصلح رل اخرت أم « رل خر اللهم» 
  : شرح  الحديث

 . يفعلها اليت األمور أم من «أمران  أراد إذا كاف»

 « :رل  كىاٍخرتىٍ  رل  ًخرٍ  اللَّهيمَّ »  قاؿ:

األمرين. ك ال  أصلح رل اخرت ك فعلو أٟنمين ك خًننا أمرم اجعل أىم «رل خر مالله: قاؿ» قولو: 
  . مك اختيار  ينفس یال لينكت

 تكرار. فبل، ٢نتاران  اجعلو ك أريده الذم ُب اٝنًن رل اجعل أم ٢نتاران  اجعلو أم «رل اخرت ك »قولو : 
 .(ّ) هبذا اكتفى أمر فعل عجلو إذا كأنو ك

                                                 

 ، رقم اٜنديث:ّٓٓص ٓ، جِ. كىسىلَّمى، ط عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  : ُب أىبٍػوىاب الدَّعىوىاتً الترمذي أخرجو ( 1)
 ك ُب ( ُُٓٓ)  أيضان ضٌعفو ُب الضعيفة الرتمذم، ك سنناأللباين علی  ما حققو حسبديث ضعيف، فهذا اٜن .ُّٔٓ
 .( َّّْ)  الصغًن اٛنامع ضعيف

.بالتصرؼ.ُٖٗص  ِط، ج . د:واألثر  الحديث غريب في النهاية ُب:ابن األثًن( 2)

 . ِّٓص  ٖ، ج ُ .باب اٞنعرؼ بػػػػػ االـ من حركؼ الكاؼ: ط :الصَِّغيرِ  الَجاِمع َشْرحُ  التَّنويرُ ُب الصنعاين: ( 3)
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  : مايستفاد من الحديث
 لو.كطلب اٝنًن من اهلل عٌز كجٌل ، ألف اٝنًن بيده  -ُ

 أف يطلب من اهلل عٌز كجٌل ، التوفيق لفعل اٝنًن.-ِ

 . صبلهتا ك االستخارة مقاـ يقـو الذكر إف -ّ

 

 : الحديث الخامس

ثػىنىا قاؿ ابن ماجو-ٓ ثػىنىا: قىاالى  ١نيىمَّدو، ٍبني  كى عىًلي   بىٍكرو، أىبيو :حىدَّ ٍعتي : قىاؿى  سىًعيدو، ٍبني  عيبىٍيدي  حىدَّ  ٚنًى
ٍعتي :  قىاؿى  ٙنيىًٍنو، ٍبنً  يىزًيدى  عىنٍ  شيٍعبىةى، عى  اٍلبىجىًليِّ أىنَّوي  ًإٍٚنىاًعيلى  ٍبنً  أىٍكسىطى  عىنٍ  ٪نيىدِّثي  عىاًمرو  ٍبنى  سيلىٍيمى  ٚنًى  ٚنًى

ـى  » :قيوؿي يػى  – كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى - النًَّب   قيًبضى  ًحٌنى - بىٍكرو  أىبىا  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى - اللَّوً  رىسيوؿي  قىا
ا مىقىاًمي ُب  - كىسىلَّمى  ـى  ىىذى  اٍلِبِّ، مىعى  فىًإنَّوي  بًالصٍِّدًؽ، عىلىٍيكيمٍ » : قىاؿى  ٍبيَّ  -بىٍكرو  أىبيو بىكىى ٍبيَّ - اأٍلىكَّؿً  عىا

، كى ًإيَّاكيمٍ  اٛنٍىنًَّة، ُب  كى٨نيىا  يػيٍؤتى  دلىٍ  فىًإنَّوي  اٍلميعىافىاةى، اللَّوى  كى سىليوا النَّاًر، ُب  كى ٨نيىا اٍلفيجيوًر، مىعى  فىًإنَّوي  كىاٍلكىًذبى
ابػىريكا، كى الى  تػىقىاطىعيوا، كى الى  تػىبىاغىضيوا، كى الى  ٓنىىاسىديكا، كى الى  اٍلميعىافىاًة، ًمنٍ  خىًٍننا اٍليىًقٌنً  بػىٍعدى  أىحىده، كى   تىدى
  «. (ُ)"ًإٍخوىاننا -وً اللَّ  ًعبىادى - كيونيوا

 
                                                                                                                                                         



.  ّْٖٗ:  ، رقم اٜنديثُٗص ٓ، جُ. كىاٍلعىاًفيىًة، ط بًاٍلعىٍفوً  الد عىاءً  بىابي  الد عىاًء، أىبٍػوىاب :السنن: ُب  أخرجو ابن ماجو( 1)
 ثقة ركل لو  النسائي كابني ماجو، كباقي رجالو رجاؿ الصحيح. -كىو ابن إٚناعيل بن أكسط البجلي  -أكسط 

 ( من طريق ١نمد بن جعفر، هبذا اإلسناد.ٕٓ( ، كالبزار )ٓٗكزم )كأخرجو اٞنر 
( ك ِٗاٞنركزم ) ( ،، كِْٕالبخارم ُب " األدب اٞنفرد " ) ، كَّٓ/  ٖ( ، كابن أيب شيبة ٕ( ، كاٜنميدم )ٓك الطيالسي )

( ، كالبغوم ُب " ُِْ( ك )ُِّ( ك )ُِِ( ك )ُُِ( ، كأبو يعلى )ِٖٖالنسائي ُب " عمل اليـو كالليلة " ) ( ، كّٗ)
 ( من طرؽ عن شعبة، بو.ُٕٕٕاٛنعديات " )

من طريقٌن عن  ِٗٓ/  ُ( ، كاٜناكم ُٖٖ( ك )َٖٖ( ، كالنسائي ُب " عمل اليـو كالليلة ")ْٗاٞنركزم ) ( ، كِاٜنميدم ) ك
 . ىذا حديث صحيح اإلسناد : سليم بن عامر، بو. قاؿ اٜناكم

 ( من طريقٌن عن أكسط، بو.ٕٖٗ)النسائي  ( ، كْٕأخرجو البزار ) ك
أ٘ند.  اإلماـ مسند ابن ماجو ك أيضان علی سنن األرنؤكط ك زمبلئو علی ما حققو شعيب حسب صحيح، ذا اٜنديثى إسنادف

 . ْْك  ّْك  ُٕك  ٓ. رقم اٜنديث:  ُٖارل  ُص  ُ، ج ُ. ط



 

37 

 

   : شرح غريب الحديث
:  بزيد كعليك زىيدان  عليك:  يقاؿ.  خيذٍ  ّنعىن الفعل اسم ىو ك افػٍعىلوه أم : عليكم بكذا، عليكم

 .(ُ) خيٍذه أم
 الصدؽ : ضد الكذب . 

 على يطلق ك كلها للخًنات جامع اسم ىو ك اٝنًن فعل ُب التوسع أصلو اٞنوحدة بكسر « :الِب» 
 الدائم . اٝنالص العمل

 .(ِ)الديانة  سرت شق فالفجور الشق الفجر : أصل الفجور
 .(ّ)للشر جامع اسم كىو اٞنعاصي ُب االنبعاث كعلى الفساد إذل اٞنيل على كالفجور يطلق

 .(ْ) ديكنو لو تكوف ك عنو تزكؿ أف فيىتىمىنَّ  نٍعمة ألخيو الرجيل يرىل:  اٜنسد
 إذل النفس ا٤نذاب اٜنب فإفٌ  اٜنٌب، ضد ىو ك عنو، ترغب الذم لشيءا عن النفس نفار : البيٍغض

 .(ٓ )فيو ترغب الذم الشيء،
  .(ٔ)الٌِب  منع ك باٟنجراف، يكوف الرًَّحمً  : ك القطع : قىٍطعي  ال تقاطعوا ك
ابىركا: ال ك  .  (ٕ)كيٍهجيره  عنو فييٍعرض قفىاه ك ديبػيرىه أخىاه منكم كاحد كيل   يػيٍعطي ال أم تىدى
 

  :شرح الحديث
 يكوناف ك ال غًنه، أك كاف كعدان  ،مستقببلن  أك كاف ماضيا القوؿ، ُب أصلهما : الكذب ك الصٍِّدؽي 
: الصٍِّدؽي  ك الٌدعاء، ك ك األمر كاالستفهاـ غًنه ُب يكوناف اٝنِب، ك قد ُب إاٌل  األٌكؿ بالقصد
وف  كي أف إٌما بل ، ًصٍدقان  يكن دل ذلك من شرط ا٦نـر كمّت ،معان  عنو اٞنخِب ك الٌضمًن القوؿ مطابقة

                                                 

. ْٔٓص  ّط،  ج . :د واألثر الحديث غريب في النهاية:ابن األثًن( 1)

. ِٔٔط،  ص  .: دواألثر  الحديث غريب في النهاية:ابن األثًن ( 2)
 تعاذل قولو باب األدب، ُب كتاب :الباري  فتححجر :  إبن( 3)          

  . :َُج  َٖٓص ط،  .الكذب، د عن ينهى كما( ُُٗ)سورة التوبة . 
 . ٔٓٗص  ُج  ط، .د : واألثر الحديث غريب في النهاية:ابن األثًن( 4)
 . ُّٔ، ص ُ .: طالقرآن  غريب في المفرداتاألصفهاىن :  الراغب( 5)
 . ٖٕٔ، ص ُ. : طالقرآن  غريب في المفرداتاألصفهاىن :  الراغب( 6)
.   َِٔص  ُط، ج  .د  : واألثر الحديث غريب في النهاية :ابن األثًن( 7)
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،: يقاؿ أف يصحٌ  فإنٌو اهلل، رسوؿ ١نٌمد: قوؿ اٞننافقكاعتبارين،   یأك مرتددان بينهما عل كذبان   ًصٍدؽه
 ضمًنه . قولو ٞنخالفة كذب،: يقاؿ أف يصحٌ  ك كذلك، عنو اٞنخِب لكوف

االعتقاد ك  ُب ٪نقٌ  ما كلٌ  ُب ذبكالك الٌصدؽ يستعمل قد ك. الٌصدؽ، منو كثر من:  الصديق ك 
 .(ُ)حٌقو  كَبٌ  إذا:  القتاؿ ُب صىدىؽى  منو : الفعل، ك ُب ك كذب، ك ظيٌن  صدؽ: ٥نو ٪نصل،

. ك قاؿ كل من اٝنالص الصاحل العمل إذل يهدم الصدؽ : إفر٘نو اهلل مقاؿ النوك  ك  العلماء مذمـو
 فيو التساىل ك الكذب من التحذير على ك بو عتناءاال ك قصده كىو الصدؽ ٓنرم على حث فيو
 . (ِ)بو  فعرؼ منو كثر فيو تساىل ذاإ نوفإ

 أفَّ  ىو ك البشر، طباع ُب مركوزه  اٜنسدي  ك بعضان، بعضيكم ٪نسيدٍ  ال :مأ «ٓناسدكا  ال» قولو: 
 .الفضائل  من شيءو  ُب جنسوً  منٍ  أحده  يفوقىوي  أف يكرهي  اإلنساف

 فإفَّ  الن فوًس، أىواءً  على بل اهلل، غًن ُب بينهم التَّباغض عىنً  لمٌناٞنس هنى: «تىباغضوا ال ك »قولو: 
 ما اٞنؤمنٌن على اهلل حرَـّ يتباغضوف، ك قد ال ك بينهم، يتحاب وفى  اإلخوةي  ك إخوةن، اهلل جعلهمي  اٞنسلمٌنى 

 ك العداكة اعإيق من فيها ٞنا بالنَّميمة، اٞنشي حـر اٞنعىن ٟنذا ك .ءك البغضا العداكة بينهم ييوقع
  .(ّ)بينهم  اإلصبلح ُب اهلل ك رغَّب النَّاس، بٌن اإلصبلح ُب الكذب ُب ك ريخِّصى  البغضاء،

ابػىريكا  الى  كى  تػىقىاطىعيوا كالى » قولو:   ال أم الفعلٌن من قبلو فيما ك فيهما التائٌن إحدل ُنذؼ« تىدى
 اٞنتقاطعٌن من كبلن  ألف الدبر من خوذمأ عنهم تعرضوا ال ك إخوانكم عن ظهوركم تولوا ك ال تقاطعوا

  .(ْ)صاحبو  دبره يورل

 أرفع بعضها درجات الصلة كلكن كبًنة، معصية كقطيعتها اٛنملة ُب كاجبة الرحم صلة فإ كالخبلؼ
 القدرة باختبلؼ ذلك ك٫نتلف بالسبلـ لو ك بالكبلـ كصلتها اٞنهاجرة ترؾ أدناىا ك ،بعض من

                                                 

. ملخصان .ْٕٗ، ص ُ. ط  ،القرآن غريب في المفرداتاألصفهاىن :  الراغب( 1)

، ج ِ. ك فضلو: ط الصدؽ ك حسن الكذب قبح كاتآداب،باب كالصلة الِب ،كتاب، مسلم صحيح شرحُب النوكم : ( 2)
 .َُٔص  ُٔ
 . ملخصان. ُِٕارل  َِٔص  ِج  ، َُ .، طوالحكم العلوم جامعرجب:  إبن  ( 3)
 عللو ك إيضاح داكد أيب سنن هتذيب:القيم ابن حاشية ك معو داود، أبي سنن شرح المعبود عونآبادم:  العظيم( 4)

  .ُْٕص  ُّ، ج ِ .أخاه، ط الرجل ىجرة ُب األدب، باب كمشكبلتو: ُب كتاب
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 لو ك قاطعان  يسمى ال غايتها يصل دل ك الصلة بعض لو كصل ،تحبمس كمنها كاجب فمنها كاٜناجة
  .(ُ) كاصبلن  يسمى ال ،لو ينبغي ك عليو يقدر عما قصر

 فيو ك تقدَّـ، ًلما كالتَّعليل  كسلم عليو اهلل صلى النَّب   ذكره ىذا:  «إخوانان  اهلل عباد كونوا ك» : قولو
م إذل إشارةه  ، ،ك التَّباغيضى  ك ،التَّحاسيدى  تركيوا إذا أهنَّ  يصًني  ما باكتساب أمره  فيو ك .إخوانان  كانوا التدابرى

، رىدِّ  ًمنٍ  اٞنسلم على اٞنسلم حقوؽً  أداءي  فيو يدخلي  ذلك ك اإلطبلؽ، على إخوانان  بو اٞنسلموف  السبلـً
 عندى  بلـبالسَّ  االبتداء ك الدَّعوة، إجابةً  ك اٛننازة، تشييع ك اٞنريض، عيادة ك العاطس، تشميت ك

 . (ِ)بالغيب الن صح ك اللِّقاء،

ك  خوةاإل معاملة ك تعاشركا تعاملوا أم اخوانان  اهلل عباد كونوا : ك معىنر٘نو اهلل مقاؿ اإلماـ النوك  ك
 ك القلوب صفاء مع ذلك ٥نو ك اٝنًن ُب التعاكف ك اٞنبلطفة ك الشفقة ك الرفق ك اٞنودة ُب معاشرهتم
  .(ّ)حاؿ  بكل النصيحة

  : ايستفاد من الحديثم

سبب للسعادة  ل خًن، كك، ك أساس  ممعيار للتقو  فإف الصدؽ طمأنينة، ك بالصدؽ: األمر-ُ
 عاقبة خًن. لصاحبو شأف ، ك األبدية، ك

 ذب حراـ، ك لصاحبو عاقبة شر.ك، ك الذب من صفات اٞننافقٌنكألف ال ذب:كعن ال النهي ك -ِ

 . الدين ك الدنيا اهلل عز كجل ُب من ة، ك طلب اٞنعافااألمر بالدعاء -ّ

 فبل كجل عز اهلل من نعمة لو حصلت فمن بعضان، بعضكم ٪نسد ال أم النهي عن التحاسد: ك-ْ
 . عنو زكاٟنا يتمىن ك النعمة ىذه على أخوه ٪نسده

                                                 

ص  ُٔ، ج ِ .قطيعتها، ط ك ٓنرًن لرحما صلة ك اتآداب، باب ك الصلة الِب : كتاب مسلم صحيح شرحالنوكم : ( 1)
ُُّ  . 



.ُِٕص  ِ، ج َُ .ط ،والحكم  العلوم جامعرجب :  إبن ( 2)
ص  ُٔ، ج ِ .طالتباغض كالتدابر.ك  كاتآداب، باب ٓنرًن التحاسد كالصلة الِب : كتابمسلم  صحيح شرحالنوكم : ( 3)

ُُٓ. 




 

41 

 

 األمر باالبتعاد عن األسباب اليت البغضاء. ك ْنلب اليت األسباب عن التباغض، ك النهي ك-ٓ
 . ها تنافر النفوس ك القلوبيرتتب علي

 . الرحم عن تقاطع الرحم، ك كجوب صلة النهي ك-ٔ

 عن التدابر، ك اإلعراض عن اتآخرين .  النهي ك-ٕ

ك  وف سببان لعدـ األلفة،كما ي ؾتساب ما يصًن بو اٞنسلموف إخوانان ، ك تر كاألمر باألخوة، ك ا  ك-ٖ
 . (ُ)احملبة، ك األخوة 

 

الحج، و ما يتعلق بو، و فيو ثالثة  يرضي اهلل عنو ف ر الصديقكب يأب تمرويا:  يالمطلب الثان
 أحاديث :

 الحديث السادس :

ثػىنىا مقاؿ الرتمذ-ُ ثػىنىا:  قىاؿى  رىاًفعو  ٍبني  ١نيىمَّدي  : حىدَّ ، أىيب  اٍبني  حىدَّ ثػىنىا ح فيدىٍيكو  مىٍنصيورو  ٍبني  ًإٍسحىاؽي  كحىدَّ
،فيدى  أىيب  اٍبني  أىٍخِبىىنىا: قىاؿى  ٍنكىًدًر، ٍبنً  ١نيىمَّدً  عىنٍ  عيٍثمىافى، ٍبنً  الضَّحَّاؾً  عىنٍ  ٍيكو

ي
 ٍبنً  الرٍَّ٘نىنً  عىٍبدً  عىنٍ  اٞن

،  العىج   »: قىاؿى  أىٍفضىلي ؟ اٜنىجِّ  أىم  : سيًئلى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّبَّ  أىفَّ  الصديق، بىٍكرو  أىيب  عىنٍ  يػىٍربيوعو
 .(ِ)«الثَّج   كى 

                                                 

ٓناسدكا....(،  كال تباغضوا ال) حديث اٞنسلم، ُب شرح أخاه يهجر يمنف : بابداود  أبي سنن شرحالعباد،  احملسن عبد( 1)
 . ملخصان مع التصرؼ .ُٖٓص  ِٖط، ج  .د
، رقم اٜنديث: َُٖص ّ، جِ .كىالنٍَّحًر، ط التٍَّلًبيىةً  فىٍضلً  ًُب  جىاءى  مىا : ُب كتاب اٜنج، بىابي السنن  أخرجو الرتمذم: ُب( 2)

نىاًسًك، بىابي  ُب أىبٍػوىاب السنن :ُب  ابن ماجو: . كِٕٖ   .ِِْٗ،  رقم اٜنديث :َُٔصْ ، جُ. بًالتٍَّلًبيىًة، ط الصٍَّوتً  رىٍفعً  اٍلمى
كىذا إسناد رجالو ثقات لكنو منقطع، فإف ١نمَّد بن اٞننكدر دل يسمع من عبد الر٘نن بن يربوع كما قاؿ الرتمذم. ابن أيب فديك: 

 ىو بن إٚناعيل بن مسلم.
( من طريق ابن أيب فديك، هبذا اإلسناد. كقاؿ: غريب ال نعرفو إال من حديث ابن أيب فديك عن ُْٖ) كأخرجو الرتمذم

الضحاؾ بن عثماف، ك١نمد بن اٞننكدر دل يسمع من عبد الر٘نن بن يربوع. ٍب قاؿ: كركل ضرار بن كرد ىذا اٜنديث عن ابن أيب 
د الر٘نن بن يربوع، عن أبيو، عن أيب بكر، كأخطأ فيو ضرار، ٍب فديك، عن الضحاؾ، عن ١نمَّد بن اٞننكدر، عن سعيد بن عب

 نقل عن اإلماـ أ٘ند كعن البخارم ٔنطئتو كذلك.
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 فديك أيب ابن حديث من إال نعرفو ال غريب حديث بكر أيب حديث : معيسى الرتمذ أبو ك قاؿ
 بن ١نمد ركل قد ك يربوع بن الر٘نن عبد من يسمع دل اٞننكدر بن ١نمد ك عثماف بن الضحاؾ عن

 رارض الطحاف نعيم أبو ركل ك اٜنديث ىذا غًن أبيو عن يربوع بن الر٘نن عبد بن سعيد عن اٞننكدر
 سعيد عن اٞننكدر بن ١نمد عن عثماف عن الضحاؾ عن فديك أيب ابن عن اٜنديث ىذا صرد بن
بن  ضرار فيو أخطأ ك كسلم عليو اهلل صلى النب عن بكر أيب عن أبيو عن يربوع ابن الر٘نن عبد بن

 . صرد

  :شرح غريب الحديث

 .  (ُ) ًبيةً بالٌتلٍ  الصَّوت رفعي م: ، أ عجًّا يىًعج   عىجَّ  من:  العىج  

 «ثىجَّاجنا» : تعاذل قولو منو ك .(ِ) األضاحي ك اٟنٍدم دماء سىيبلف : ثىجًّا، أم يثيج و ثىجَّو من:  الثَّج  
  سياالن. أم
 

 :شرح الحديث 
 

 . ثوابان  أكثر أم « أفضل » أركانو بعد خصالو أك أعمالو أم « اٜنج أم » قولو :

 ك قيل ماٟند دماء سيبلف الثاين ك بالتلبية الصوت رفع األكؿ ك بتشديد٨نا « الثج ك العج »:  قولو 
 فيو ما اٞنراد يكوف ك اٜنج نفس عن السؤاؿ يكوف أف ٪نتمل ك :اهلل ر٘نو الطيب قاؿ ،األضاحي دماء
 ىو الذم آخره ك االحراـ ىو الذم أكلو ذكر ألنو االستيعاب هبما يراد ىذا على قيل ك ،الثج ك العج

                                                                                                                                                         

( من طريق ١نمَّد بن إسحاؽ البلخي، عن ابن أيب فديك، عن الضحاؾ بن ِٓكأخرجو أبو بكر اٞنركزم ُب "مسند الصدَّيق" )
 أيب بكر، بو. ك١نمد البلخي ضعيف.عثماف، عن ١نمَّد بن اٞننكدر، عن ابن عمر، عن 

 (.َٖٔٓ(، كأيب يعلى )ْٗٓكلو شاىد بسند حسن من حديث عبد اهلل بن مسعود عند أيب يوسف القاضي ُب "اتآثار" )
 .سنن ابن ماجو ك زمبلئو علی األرنؤكط ما حققو شعيب علیحسن لغًنه، ديث اٜن هذاف
 .َْْص  ّط، ج  .:  دثر واأل الحديث غريب في النهايةُب :ابن األثًن( 1)

 . ٖٓٓص ُط،  ج ، : دواألثر  الحديث غريب في النهايةُب :ابن األثًن( 2)
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 من أعمالو ٗنيع استوعب الذم أم األفعاؿ سائر عن اٞننتهي ك باٞنبدأ اقتصاران  الدـ ةبإراق التحلل
  .(ُ) اٞنندكبات ك األركاف
 عن الركاية ك اختلفت ،ك الشافعي ك الثورم حنيفة أبو قاؿ ك بو ،مستحب بالتلبية الصوت ك رفع
 ك قاؿ مىن ك مسجد اٜنراـ جداٞنس ُب إال بالتلبية األصوات ترفع ال القاسم ابن ركاية ففي ،مالك

 ك مسجد اٜنراـ اٞنسجد إال اٛنماعات مساجد ُب بالتلبية الصوت يرفع ال القدًن قولو ُب الشافعي
 إ٧نا ك بالتلبية صوهتا ترفع ال اٞنرأة أف أٗنعوا ك .مطلقان  استحبابو اٛنديد ك قولو ،عرفة مسجد ك مىن

 . .(ِ)نفسها تسمع أف عليها

 ث :مايستفاد من الحدي

 لك شريك ال لبيك اللهم لبيك، قوؿ : ي: ك ىاستحباب رفع الصوت بالتلبية، بعد الغسل-ُ
، ك لك النعمةى  ك اٜنمدى  إف لبيك، ٍلكى

ي
 لك .  شريك ال اٞن

  األضاحي . ك دماء اٟندم دماء النحر : ك ىو سيبلف -ِ

 : الحديث السابع

، ًإبٍػرىاًىيمى  ٍبنً  فىضىالىةى  ٍبني  أىٍ٘نىدي  أىٍخِبىىين  : يقاؿ النسائ-ِ ثػىنىا:  قىاؿى   النَّسىاًئي  :  قىاؿى  ٢نىٍلىدو، ٍبني  خىاًلدي  حىدَّ
، ٍبني  سيلىٍيمىافي  حىدَّثىيًن  ؿو ٍعتي :  قىاؿى  اأٍلىٍنصىارًم ، سىًعيدو  اٍبني  كىىيوى  ٪نىٍٍنى  حىدَّثىيًن :  قىاؿى  ًببلى  ٍبنى  اٍلقىاًسمى  ٚنًى
 حىجَّةى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  مىعى  حىاجًّا خىرىجى  أىنَّوي  بىٍكرو، أىيب  عىنٍ  أىبًيًو، عىنٍ  ٪نيىدِّثي  ١نيىمَّدو،
انيوا فػىلىمَّا اٍٝنىٍثعىًميَّةي، عيمىٍيسو  بًٍنتي  أىٍٚنىاءي  اٍمرىأىتيوي  كىمىعىوي  اٍلوىدىاًع،  أىيب  ٍبنى  ١نيىمَّدى  أىٍٚنىاءي  كىلىدىتٍ  اٜنٍيلىٍيفىًة، ًبًذم كى

 أىفٍ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  فىأىمىرىهي  » فىأىٍخِبىىهي، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبَّ  بىٍكرو  أىبيو فىأىتىى بىٍكرو،
لَّ  ٍبيَّ  تػىٍغتىًسلى  أىفٍ  يىٍأميرىىىا، ، يىٍصنىعي  مىا كىتىٍصنىعى  بًاٜنٍىجِّ، هتًي  .(ّ)«بًاٍلبىٍيًت  تىطيوؼي  الى  اأىنػَّهى  ًإالَّ  النَّاسي

                                                 

 .  ْٕٔص  ّط،ج  .كىالنٍَّحًر،: د التٍَّلًبيىةً  فىٍضلً  ُب  جىاءى  مىا : ُب كتاب اٜنج، بىابي األحوذي تحفة ُباٞنباركفورم:  ( 1)
 . ُُٕص  ٗط، ج  .بًاإلٍىبلًؿ، د الصٍَّوتً  رىٍفعً  اٜنج ، بابي  كتاب: البخاري  صحيح شرح القاري عمدة ُب:  العيين( 2)
. ِٔٔٔ، رقم اٜنديث :ُِٕص ٓ، جِ .لئلىبلؿ، ط اٜنج، باب الغسل مناسك : كتابالسنن (  أخرجو النسائي: ُب  ّ)

نىاًسًك،السنن كابن ماجو : ُب  ل   كىاٜنٍىاًئضً  الن فىسىاءً  بىابي  : كتاب اٍلمى   .ُِِٗ ، رقم اٜنديث :ُْٓص ْ، جُ. بًاٜنٍىجِّ، ط هتًي
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 : شرح غريب الحديث
 ينبت معركؼ نبت اٜنلفاء تصغًن البلـ كفتح اٜناء بضم :اٞنكانية من اٞنواقيت يى : ك اٜنليفة ذم

 إليها. يصل - اتآف - اٞننورة اٞندينة عمراف كيكاد - علي آبار - اتآف كتسمى. اٞننطقة بتلك
 البيداء ألف ّنختلفٌن؛ ليسا «بالبيداء » التارل اٜنديث ُبك «  ليفةاٜن بذم»  اٜنديث ُب ىذا قولوك 

 إذل ذلك الراكم فنسب هبا ك مبيتهما بكر أيب مع أٚناء منزؿ يكوف أف ك ٪نتمل اٜنليفة بذم متصلة
 ناحية ُب النزكؿ قصد  عنو اهلل رضي بكر أبا ك لعل فيها، باٞننزكؿ اٞنقصودة كانت ألهنا اٜنليفة؛

  .(ُ)الوالدة  إذل أىلو ٜناجة سيما ال الناس من فرادلبلن منها
 فيها خطبتو ُب علمهم ك فيها الناس كدع كسلم عليو اهلل صلى النب ألف بذلك ٚنيت : الوداع حجة

 . (ِ)عنها غاب من إذل فيها الشرع بتبليغ أكصاىم ك دينهم أمر
 

  : شرح  الحديث
 بذم كانت إذا حّت عميس بنت أٚناء معو ك مكسل عليو اهلل صلى النب مع خرج بكر أبا إف 

 مرىا فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النب ٟنا بكر أبو فاستفّت بكر أيب بن ١نمد أٚناء كلدت اٜنليفة
  الٌنب أمر بكر أبو بالبيت، فامتثل تطوؼ ال أهنا إال اٜناج يصنعو ما تصنع ٍب باٜنج هتل ٍب فلتغتسل

 ذلك.ب أمرىا ك كسلم عليو الٌلو صٌلى

                                                                                                                                                         

، كقد توبع، ك١نمد كالد -كىو القطواين-خالد بن ٢نلد  حديثو عن أبيو أيب بكر مرسل  -كىو ابن أيب بكر الصديق -القاسم  لٌنِّ
من أيب بكر، لكن قد صحَّ فيما قالو أبو زرعة، كقاؿ الدارقطين: إف القاسم يصغر عن السماع من أبيو، ك١نمد يصغر عن السماع 

  اٜنديث من طريق القاسم عن عائشة كىو اٜنديث السالف عند اٞنصنف.
 عن أ٘ند بن فضالة، عن خالد بن ٢نلد، هبذا اإلسناد. ُِٕ/ ٓكأخرجو النسائي 

 ( عن ١نمَّد بن عبد اهلل بن عبد اٜنكم، عن سعيد ابن أيب مرًن، عن سليماف بن ببلؿ، بو.َُِٔك ابن خز٬نة )
 (، كُب سنده ضعف.ّّْٓ(، كىو ُب "اٞنسند" )ٔٔٗ(، كالرتمذم )ُْْٕكُب الباب عن ابن عباس عند أيب داكد )

  ماجو. ابن األرنؤكط ك زمبلئو علی سنن شعيبما حققو  حسبصحيح لغًنه، ديث اٜنفهذا 
 . ُِٗص  ِج ، ِ . ، طلئلىبلؿ اٜنج،الغسل : كتابالموطأ  شرح المنتقى ُب :الباجيالوليد ( أبو ُ)
 كيفَّارنا بػىٍعًدم تػىٍرًجعيوا ، الى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّبِّ  مىٍعىنى قػىٍوؿً  بػىيىافً  ، باب: كتاب اال٬نافشرح صِحح مسلم النوكم : ُب ( ِ)

، ط رًقىابى  بػىٍعضيكيمٍ  يىٍضًربي   . ْٗص  ِ، ج ِ .بػىٍعضو
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 عيمىرى  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  : عىنٍ  كاهلل عليو ك سلم بذل يصل ذكاٜنليفة ميقات أىل اٞندينة ٞنا أمر النب ك
ىًدينىةً  أىٍىلي  ييًهل   »: قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ :  عىٍنهيمىا اللَّوي  رىًضيى 

 . (ُ)اٜنيلىٍيفىًة  ًذم ًمنٍ  اٞن
 على دليل اإلىبلؿ عند بالغسل اٜنائض كذلك النفساء ك كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر ُب ك

 من أكجبو ما ك يوجبونو ال ك يستحبونو العلماء ٗنهور أف العمرة، إال أك باٜنج بالغسل اإلحراـ تأكيد
 إذا اغتسلت إلىبلؿا عند تغتسل دل إذا ك النفساء اٜنائض ُب قاؿ: فإنو البصرم اٜنسن إال اٞنتقدمٌن

 على ك يهلٌ  أف أراد من كل على اإلىبلؿ عند كاجب الغسل قالوا :الظاىر أىل قاؿ ذكرت، ك بو
 الوضوء أف عنو ركم ك إ٩نابو، عطاء عن ركم قد طاىر، ك غًن أك كاف طاىران  اٜنج أراد من كل

 ُب يرخصوف ال صحابوك أ مالك عند مؤكدة سنة العمرة أك باٜنج اإلىبلؿ عند الغسل منو، ك يكفي
 . (ِ) اختياران  السنن ترؾ عندىم ٩نوز ك ال عذر من إال تركها

  مناسك كتقضياف كٓنرماف تغتسبلف اٞنيقات مأ الوقت على أتتا إذا كاٜنائض فاٜناصل إف النفساء
 ينافيو .  بالبيت الطواؼ بالبيت، ألف الطواؼ غًن اٜنج كلها

 

  : مايستفاد من الحديث

 .إحراـ  بدكف تجاكزىاأف ي  نسكان  أراد ٞنن ٪نل الك  اٜنليفة، أىل اٞندينة ذك إف ميقات -ُ

 ك باٜنج اإلىبلؿ من ٬ننعها ال حيضها أف ك أرادت، إذا عمرهتا أك ُنجها هتل أهنا اٜنائض اٞنرأة -ِ
 . العمرة

 يناُب ال عمرةال ك باٜنج اإلحراـ ألف العمرة، ك باٜنج اإلىبلؿ من ٬ننعاف ال النفاس اٜنيض ك إف-ّ 
 ٞنا الصبلة ك الصـو يفسداف ك عليهما، طرءا إذا منهما شيئان  اليفسداف لذلك ك النفاس؛ ال ك اٜنيض

 . (ّ)ٟنما منافيٌن كانا

                                                 

. ك ُِٓٓ، رقم اٜنديث : ُّْص ِ، جُ. اٜنج، باب ميقات أىل اٞندينة، ط : كتابصحيحو : ُب  أخرجو البخارم( 1)
 .ُُِٖ، رقم اٜنديث: ّٖٖص ِط، ج. كتاب اٜنج، باب مواقيت اٜنج ك العمرة، د  صحيحو : مسلم : ُب

ًؿ : ط اٍلغيٍسلً  اٜنج، بىابي  كتاب  :االستذكارالِب:  عبد ابن( 2)  . ّص  ْ،ج ُ .ًلئٍلًٍىبلى
 . ِِْص  ِ، ج ِ .اٜنج، ط ُب اٜنائض تفعل اٜنج، ما كتاب: الموطأ  شرح المنتقى الباجي : ُب ليدالو  أبو ( 3)
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 . بالبيت الٌطواؼ إاٌل  كٌلو اٜنجٌ  عمل فلتعمبل شاءتا إف الٌنفساء ك اٜنائض -ْ

 على دليل اإلىبلؿ عند الٌنفساء ك للحائض بالغسل كسٌلم عليو الٌلو صٌلى الٌلو رسوؿ أمر إف ُب-ٓ
 . العمرة أك  باٜنجٌ  بالغسل اإلحراـ تأكيد

 . الوداع حجة ُب اٜنليفة بكر بذم أيب بن اف مولد ١نمدك -ٔ

 

 الحديث الثامن :

 عىنٍ  لىوي، كىاللٍَّفظي  أىٍٚنىعي  أىنىاكى  عىلىٍيوً  ًقرىاءىةن  ًمٍسًكٌنو، ٍبني  كىاٜنٍىاًرثي  سىلىمىةى، ٍبني  ١نيىمَّدي  أىٍخِبىىنىا : يقاؿ النسائ-ّ
، حىدَّثىيًن : قىاؿى  اٍلقىاًسًم، اٍبنً  ، بًٍنتً  أىٍٚنىاءى  عىنٍ  أىبًيًو، عىنٍ  اٍلقىاًسًم، ٍبنً  الرٍَّ٘نىنً  عىٍبدً  عىنٍ  مىاًلكه  أىنػَّهىا عيمىٍيسو

اًء، الصديق بىٍكرو  أىيب  ٍبنى  ١نيىمَّدى  كىلىدىتٍ  فػىقىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  لًرىسيوؿً  ذىًلكى  ٍكرو بى  أىبيو فىذىكىرى  بًاٍلبىٍيدى
 . (ُ)«لًتيًهلَّ  ٍبيَّ  فػىٍلتىٍغتىًسٍل، ميٍرىىا »: 

 
 : شرح غريب الحديث

 بػىٌٍن  ٢نصوص موضع اسم هناى ىي ك اٜنديث ُب ذكرىا تكرر قد ك فيها الشيء اليت اٞنفىازة : البٍيداء
 . اٜنليفة مبذ یتسمٌ  مالبيداء نفس اٞنوضع الذ ك ىذه. هبا كيػيرىاد تىرًدي  ما أكثر ك اٞندينة ك مكَّة
:  يقاؿ.  بالٌتٍلًبيىة الصٍَّوت رىٍفع ىو ك « اإلٍىبلؿ » ذًٍكري  اٜنج أحاديث ُب تكرر قد « ىلل : » لتيًهلٌ 
ٍحـر أىىلَّ 

ي
صىٍوتىو رفع ك لىّبَّ  إذا إٍىبلالن  ييًهل   باٜنج اٞن

(ِ). 
 

 :شرح الحديث 
 حجة  ُب ككسٌلم، ك ذل عليو اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رسوؿ مع عميس بنت أٚناء بامرأتو حاٌجان  بكر خرج أبو

                                                 

، رقم ُِٕص ٓ، جِ. لئلىبلؿ، ط اٜنج، باب الغسل مناسك : كتاب السننأخرجو النسائي : ُب   ( 1)
 . حديث صحيح ، علی ما حققو األلباين علی سنن النسائي. ِّٔٔاٜنديث :

 .ِٗٔصٓ. ك ج ْْٕصُط، ج  .: د واألثر الحديث غريب في النهايةيف:ثًنابن األ( 2)
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 فأمره أخِبه ك كسٌلم عليو اللَّوي  صٌلى الٌنبَّ  بكر أبو بالبيداء ،فأتى بكر أيب بن الوداع، فولدت ١نٌمد
لٌ  ٍبٌ  تغتسل أف يأمرىا أف كسٌلم عليو اللَّو صلَّى اللَّو رسوؿ  باٜنٌج . هتي

 : مايستفاد من الحديث

 النفساء. ك اٜنائض ك اٞنرأة ك الصب ك للرجل مستحب مسنوف غسل : اإلحراـ غسل-ُ

 . نفاسها ُب كانت كلدت ٞنا أٚناء ألف يصح، احملدث إحراـ إف-ِ

 . ، بعد غسل اإلحراـ بالتلبية الصوت رفع : ك ىو اإلٍىبلؿ -ّ

 

 :فيو حديثان والجنائز،  يرضي اهلل عنو ف ر الصديقكب يأب مروياتالمطلب الثالث: 

 : الحديث التاسع

ثػىنىا مقاؿ الرتمذ-ُ ثػىنىا: قىاؿى  كيرىٍيبو  أىبيو : حىدَّ  اٍبنً  عىنٍ  بىٍكرو، أىيب  ٍبنً  الرٍَّ٘نىنً  عىٍبدً  عىنٍ  ميعىاًكيىةى، أىبيو حىدَّ
 أىبيو فػىقىاؿى  دىٍفًنًو، ُب  اٍختىلىفيوا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  ضى قيبً  لىمَّا: قىالىتٍ  عىاًئشىةى، عىنٍ  ميلىٍيكىةى، أىيب 

ٍعتي : بىٍكرو   ُب  ًإالَّ  نىًبيًّا اللَّوي  قػىبىضى  مىا » :قىاؿى  نىًسيتيوي، مىا شىٍيئنا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  ًمنٍ  ٚنًى
ٍوًضعً 

ى
ب   مالَّذً  اٞن  . (ُ):  ًفرىاًشوً  مىٍوًضعً  ُب  اٍدًفنيوهي  ،«ًفيوً  ييٍدفىنى  أىفٍ  ٪نًي
 
 ك حفظو، قبل من يضعف اٞنليكي بكر أيب بن الر٘نن عبد ك غريب، حديث : ىذا مقاؿ الرتمذ ك

اهلل  صلى الٌنب عن الصديق، بكر أيب عن عباس، ابن فركاه الوجو، ىذا غًن من اٜنديث ىذا ركم قد
 . أيضان  مكسل عليو

  :شرح غريب الحديث
                                                 

 صىلَّى النًَّبِّ  دىٍفنً  ًُب  جىاءى  مىا كىسىلَّمى ، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  اٛنٍىنىائًزً  : كتاب أىبٍػوىابالسننأخرجو الرتمذم : ُب   ( 1)

، ط ٍيثي حى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي   علی سنن األلباين علی ما حققو  صحيححديث  .َُُٖ ، رقم اٜنديث:ِّٗص ّ، جِ .قيًبضى

 الرتمذم .
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 . (ُ)اٞنوت  على أشرؼ ك إذا توُبٌ  إذا اٞنريضي  : قيبض قبض
   : الحديث شرح
 ُب باٞندينة اتآخركف قاؿ ك ّنكة يدفن بعضهم فقاؿ دفنو موضع ُب أم«دىٍفًنًو  ُب  اٍختىلىفيوا » كقػىٍوليوي 
 . القدس ُب قيل ك البقيع

ب   الًَّذم اٍلمىٍوًضعً  ُب  ًإالَّ  ًبيًّانى  اللَّوي  قػىبىضى  مىا» قػىٍوليوي  ك  إال بو يفعل دل حيث لو إكرامان  « ًفيوً  ييٍدفىنى  أىفٍ  ٪نًي
 . (ٕ)٬نوتوف حيث يدفنوف أهنم األنبياء خصائص من ألف البيوت ُب الدفن كراىة ينافيو كال ٪نبو ما

 : مايستفاد من الحديث

 . ٌجل ٟنا أي  ماألجل الذ ل نفس ذائقة اٞنوت، ك ستموت ُبك-ُ
 . اف ك أرض ٕنوتكم منفس بأ مك ما تدر -ِ
 . اهلل عنها يبيت عائشة رض كىسىلَّمى ٪نب أف يدفن ُب عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى إف النب -ّ
 . من خصائص األنبياء  أهنم يدفنوف حيث ٬نوتوف -ْ
 

 الحديث العاشر :
ثػىنىا ك قاؿ ابن ماجو-ِ ٌدثػىنىا جىرًيرو، ٍبني  كىٍىبي  حدثنا ضىًمي،اٛنٍىهٍ  عىًلي   ٍبني  نىٍصري  :حىدَّ  ١نيىمَّدً  عىنٍ  أىيب، حى
، ٍبنً  ، اٍبنً  ًعٍكرًمىةى عىنٍ  عىنٍ  اللًَّو، عىٍبدً  ٍبني  حيسىٌٍني  حىٌدثىيًن  ًإٍسحىاؽى  ٪نىًٍفريكا أىفٍ  أىرىاديكا لىمَّا »:قىاؿى  عىبَّاسو

ةى  أىيب  ًإذلى  بػىعىثيوا - كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى - اللَّوً  لًرىسيوؿً   أىٍىلً  كىضىرًيحً  يىٍضرىحي  كى كىافى  اٛنٍىرَّاًح، ٍبنً  عيبىٍيدى
ًدينىًة، أًلىٍىلً  ٪نىًٍفري  الًَّذم ىيوى  كى كىافى  طىٍلحىةى، أىيب  ًإذلى  كى بػىعىثيوا مىكَّةى،  إًلىٍيًهمىا فػىبىعىثيوا يػىٍلحىدي، كى كىافى  اٍلمى

، ًخرٍ  مَّ اللَّهي : فقىاليوا  رىسيولىٌٍنً،  فػىلىحىدى  عيبىٍيدىةى، أىبيو ييوجىدٍ  كى دلىٍ  ًبًو، فىًجيءى  طىٍلحىةى، أىبىا فػىوىجىديكا لًرىسيوًلكى
 .كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى  اللَّوً  لًرىسيوؿً 

                                                 

 . ٗص  ْط، ج  .: دواألثر  الحديث غريب في لنهايةا ُب:ابن األثًن( 1)


 . ٕٗص   ْط، ج  .ذىًلكى : د ًُب  الر ٍخصىةً  ًُب  جىاءى  مىا اٛنٍىنىائًًز، بىاب :أبواب األحوذي تحفة ُباٞنباركفورل : ( 2)
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ثىاًء، يػىٍوـى  ًجهىازًهً  ًمنٍ  فػىرىغيوا فػىلىمَّا:  قىاؿى   اللَّوً  رىسيوؿً  عىلىى النَّاسي  دىخىلى  ٍبيَّ  ًو،بػىٍيتً  ُب  سىرًيرًهً  عىلىى كيًضعى  الث بلى
 أىٍدخىليوا فػىرىغيوا ًإذىا حىّتَّ  النِّسىاءى، أىٍدخىليوا فػىرىغيوا ًإذىا حىّتَّ  عىلىٍيًو، ييصىل وفى  أىٍرسىاالن  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى

َـّ  دلىٍ كى  الصٍِّبيىافى،  .أىحىده  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  ىصىلَّ  اللَّوً  رىسيوؿً  عىلىى النَّاسى  يػىؤي
: قىائًليوفى  كى قىاؿى . مىٍسًجًدًه  ُب  ييٍدفىني : قىائًليوفى  فػىقىاؿى  لىوي، ٪نيٍفىري  الًَّذم اٍلمىكىافً  ُب  اٍلميٍسًلميوفى  اٍختىلىفى  لىقىدٍ 

ابًوً  مىعى  ييٍدفىني  ٍعتي  ًإينِّ : بىٍكرو  أىبيو فػىقىاؿى . أىٍصحى  قيًبضى  مىا»  :يػىقيوؿي   كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى وً اللَّ  رىسيوؿى  ٚنًى
 عىلىٍيوً  تػيويُبِّى  الًَّذم  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى  اللَّوً  رىسيوؿً  ًفرىاشى  فػىرىفػىعيوا: قىاؿى  ،« يػيٍقبىضي  حىٍيثي  ديًفنى  ًإالَّ  نىًبي 

 أىيب  ٍبني  عىًلي   حيٍفرىتًوً  ُب  كى نػىزىؿى  اأٍلىٍرًبعىاًء، لىٍيلىةً  ًمنٍ  اللٍَّيلً  كىسىطى  كىسىلَّمى  وً عىلىيٍ  اللَّوي  صىلَّى ديًفنى  ٍبيَّ  لىوي، فىحىفىريكا
،   .كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  مىٍوذلى  كى شيٍقرىافي  أىخيوهي، كى قػيثىمي  اٍلعىبَّاًس، ٍبني  كى اٍلفىٍضلي  طىاًلبو

 - اللَّوً  رىسيوؿً  ًمنٍ  كىحىظَّنىا اللَّوى  أىٍنشيديؾى : طىاًلبو  أىيب  ٍبنً  لًعىًليِّ  -لىٍيلىى أىبيو كى ىيوى  – خىٍورل   ٍبني  أىٍكسي  كى قىاؿى 
هي  شيٍقرىافي  كى كىافى  اٍنزًؿ،: عىًليي  لىوي  قىاؿى  ،- كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى  لَّىصى   اللَّوً  رىسيوؿي  كىافى  قىًطيفىةن  أىخىذى  مىٍوالى

ا يػىٍلبىسيهىا،  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  فػىنىهى ا، بػىٍعدىؾى  أىحىده  يػىٍلبىسيهىا الى  كى اللَّوً  :قىاؿى كى  اٍلقىٍِبً، ُب  فىدى  مىعى  فىديًفنىتٍ  أىبىدن
 .(ُ) كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً 

                                                 

رقم   ،َٓٓص ِ، جُ .كىسىلَّمى، ط عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى كى دىٍفًنوً  كىفىاتًوً  ذًٍكرً  اٛنٍىنىائًًز ،بىابي  : أىبٍػوىابالسنن(  أخرجو ابن ماجو : ُب  ُ)
ن عبد اٞنطلب اٞندين. جرير: ىو كىذا إسناد ضعيف لضعف حسٌن بن عبد اهلل: كىو ابن عبيد اهلل بن عباس ب. ُِٖٔاٜنديث: 

عن ابن إسحاؽ، هبذا اإلسناد. كمن طريق ابن  ُّْ - ُّّ/ ْالقطعة األكذل منو ُب "سًنة ابن ىشاـ"  ك ابن حاـز األزدم.
 - َْٕ/ ّ، كالبيهقي ُِّ/ ّ(، كالطِبم ُب "تار٫نو" ِِ(، كأبو يعلى )ُِٔٔ( ك )ِّٕٓ( ك )ّٗإسحاؽ أخرجها أ٘ند )

(، كحديث عائشة السالف ُٕٓٓيشهد لو حديثي أنسو السالف عندى اٞنصنف برقم ) ك اـ ٔنر٩نو ُب "اٞنسند".. كانظر ٕنَْٖ
 -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -(، كإسناد حديث أنس حسن، كقد ذكرنا ىناؾ بقية شواىده. كأخرج قصة النزكؿ ُب قِبه ُٖٓٓبرقم )

 ابن إسحاؽ، هبذا اإلسناد. ( من طريقٌن عنِٖٔ( ك )ِٕٔالطِباين )
(، كابن حباف ِّْٖ(، كالطحاكم ُب "شرح مشكل اتآثار" )ُِٖٓكشف األستار(، كأبو يعلى )  - ٖٓٓكأخرج البزار )

صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو  -( من طريق زياد بن خيثمة، عن إٚناعيل السدم، عن عكرمة، عن ابن عباس قاؿ: دخل قِب النب ّّٔٔ)
صىلَّى اللَّوي  -يشهد لصبلة الناس عليو  ك كىذا إسناد جيد. ... باس كعلي كالفضل، كسوَّل ٜنده رجل من األنصارالع -كىسىلَّمى 

" أم: ٗناعات َِٕٔٔأرساالن حديث أيب عسيب أك أيب عسيم عند أ٘ند ) -عىلىٍيًو كىسىلَّمى  (، كإسناده صحيح. كقولو: "أرساالن
( من ِٔ(، كاٞنركزم ُب "مسند أيب بكر" )ِّ( ك )ِِ" أخرجو أبو يعلى ) ... حديث أيب بكر: "ما قيبض نب ك ٗناعات.

 طريق ١نمَّد بن إسحاؽ، هبذا اإلسناد.
( من طريق عبد الر٘نن بن أيب بكر بن عبيد اهلل بن أيب مليكة، عن عمو ابن أيب مليكة، عن عائشة، َُّٗكأخرجو الرتمذم )

(، عن ابن جريج، أخِبين أيب: أف أصحاب ِٕ(، كعنو أ٘ند )ّْٓٔعبد الرزاؽ )عن أيب بكر. كعبد الر٘نن ضعيف. = كأخرجو 
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   :شرح غريب الحديث

 القِب الضريح ك ضر٪نان  لو حفر كمنع اٞنيت ضرح من مهملتٌن اءح ك راء ك معجمة بضاد : يىٍضرىح
 للمقابلة. ىنا اٞنراد ىو الثاين ك الشق أك

 . اٝنًن فيو ما لو اخرت أم : لًرىسيوًلك رٍ خ
  .(ُ)بعضان  بعضهم يتبع متقطعة فرقان  ك أفواجان  أم بفتحتٌن رسل ٗنع األلف : بفتحأىٍرسىاالن 

وضع القِب جانب ُب يػيٍعمل لذما الشَّق :: اللٍَّحد ٜنىىدى 
ى
ىيِّت ٞن

 إذل القىٍِب  كسىط عن أيًميلى  قد ألنو اٞن
 . جانًبو

 ُب الشق : الضَّرح من مفعوؿ ّنعىن فًعيل القِب ىو ك الضَّرًيح يعمل الذم ىو :الضَّارًح الضَّريح:
 . (ٕ)األرض

 ة.كالضريح ك ىو الشق  من عمل أىل م اللحد من عمل أىل اٞندينة، ك ك

 كىسىلَّمى . عىلىٍيوً  اللَّوي  يصلوف صبلة اٛننازة عليو صىلَّى : عىلىٍيوً  صىل وفى يي 

 اٍلًكسىاء  ًمنٍ  : نػىٍوع قىًطيفىةن 

                                                                                                                                                         

فذكره. كىو مرسل،  ...حّت قاؿ أبو بكر  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -دل يدركف أين يقِب النب  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -النب 
 كعبد العزيز بن جريج فيو ًلٌنه.

( من طريق ١نمَّد بن إسحاؽ، عمن حدثو، عن عركة بن الزبًن، عن عائشة، عن أيب ُّٔم ُب "مسند أيب بكر" )كأخرجو اٞنركز 
: أف -ككانت لو صحبة -( من حديث سادل بن عبيد األشجعي َْٖٕأخرجو النسائي ُب "الكِبل" ) ك بكر. كفيو رجل مبهم.

؟ قاؿ: ُب اٞنكاف الذم قبض اهلل فيو ركحو، فإف اهلل دل -وي عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىلَّى اللَّ  -الناس قالوا أليب بكر: أين يدفن رسوؿ اهلل 
 يقبض ركحو إال ُب مكاف طيب. فعلموا أنو قد صدؽ. كإسناده صحيح، لكنو موقوؼ.

كحديث ابن عباس عند  (.َُٖٔحديث شقراف نفسو عند الرتمذم ) -صلى اهلل عليو كسلم  -كيشهد لدفن القطيفة معو 
 .ُٖ/ ْ(، كالنسائي َُٗٔ(، كالرتمذم )ٕٔٗمسلم )

 ماجو. ابن األرنؤكط ك زمبلئو علی سنن شعيب علی ما حققوصحيح لغًنه، هذا اٜنديث ف
لَّمى : كىسى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى كى دىٍفًنوً  كىفىاتًوً  ًذٍكرً  اٛنٍىنىائًًز، بىابي  : كتاب أىبٍػوىاب وماج ابن سنن على السندي حاشيةُب :السندم ( 1)
. ََْص   ّط، ج  .د
 .ُُٕص ّك ج  َْٓص   ْط، ج  .: دو األثر  الحديث غريب في النهاية ُب:ابن األثًن  ( 2)
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 :الحديث شرح 
 يديو بٌن التقدًن ألحد ينبغي ال ك اإلماـ ألنو قيل «أحد اللَّو رىسيوؿ الناس علی يػىؤيـٌ  كىدلىٍ  »قولو: 
 .راران م الصبلة تكرار تقتضي كاٛنملة
 .أيضان  ٚنعتو أنا قاؿ ك ذلك على كافقو ك قيل«  يػيٍقبىض حىٍيثي  ديًفنى  ًإالَّ  »قولو: 

 كسلم عليو اهلل صلى موتو على اتفاقهم لعدـ ذلك أخر قيل«  اأٍلىٍرًبعىاء لىٍيلىة ًمنٍ  اللٍَّيل كىسىط» قولو: 
 خافوا ك نظامها ك باٝنبلفة وااشتغل ألهنم أك الصديق ٟنم ذكر حّت دفنو ّنوضع علموا ما ألهنم أك

 غًنىم. ك الردة أىل من اٞندينة على باٝنبلؼ

 ُب علي لو يأذف أف يريد حظنا تعطينا أف ك اهلل تراعي أف أسألك أم « كىحىظٌنىا اللَّو أىٍنشيدؾ »قولو: 
 فنزؿ. ،علي لو فأذف ،القِب ُب النزكؿ

 من أحد يوافقو دل ك ذلك بفعل انفرد فشقرا أف اٞنشهور ٍب الكساء من نوع« قىًطيفىة »قولو: 
 عليو اهلل صلى النب بعد أحد يلبسها أف كراىة شقراف فعلو إ٧نا ك بذلك علموا ال ك عليو الصحابة

 .(ُ) كسلم
 

 مايستفاد من الحديث :

ٜند، ك  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّو صىلَّى قِب النب أىل اٞندينة، كىو من عمل  إف القِب اذا حفر إما ٜند، ك-ُ
 ة .كمن عمل أىل م ىو كىو الشق  إما ضريح ك

 ٪نفر ألىل اٞندينة . ماف ىو الذكبو طلحة، ك  أكىسىلَّمى ىو  عىلىٍيوً  اللَّو صىلَّى حفر للنب مإف الذ -ِ
الناس يدخلوف عليو،  ، كحدأكىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّو رسوؿ اهلل صىلَّى یصبلة اٛننازة عل دل يؤـٌ الناس ُب-ّ
  .يصٌلوف عليو، فيدخلوف الرجاؿ أكالن ٍب النساء ثانيان ٍب الصبياف رساالن كأ

ما كحرج . مشقة ك ال يدخل الناس ُب نان، ككاف دفنو ٣نكالليل، إف   فيو جواز دفن اٞنيت ُب -ْ
 كسط الليل من ليلة األربعاء. ُب كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى  اللَّوً  دفن رىسيوؿ

                                                 

:  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى كى دىٍفًنوً  كىفىاتًوً  ذًٍكرً  اٛنٍىنىائًًز، بىابي  : كتاب أىبٍػوىاب وماج ابن سنن على السندي حاشية ُب:السندم( 1)
  . ََْص   ّط، ج  .د
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 . ئص األنبياء أهنم يدفنوف حيث ٬نوتوفمن خصا ك -ٓ
الفضيل بن  طالب ك بن ايب يعل كىسىلَّمى ، ىم: عىلىٍيوً  اللَّوي  اهلل صىلَّى حفرة النب إف الذين نزلوا ُب -ٔ

 . كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  رسوؿ اهلل صىلَّى یشقراف مول قثم أخوه ك العباس ك
 . قِبه من أقارب اٞنيت ُبمن اٞنستحب أف  الذين ينزلوف اٞنيت  -ٕ
 عىلىٍيوً  اللَّوي  ال يلبسها أحد بعده صىلَّى يككىسىلَّمى قطيفتو،   عىلىٍيوً  اللَّوي  دفن مع رسوؿ اهلل صىلَّى -ٖ

 ىذا العمل غًن مندكب اليو، ألنو عمل أحد الصحابة. كىسىلَّمى. ك
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 : لبانتحتو مط و ام األسرةكأحفي و رضي اهلل عن ر الصديقكب يأب مرويات :يثانال المبحث

 : فيو حديث واحد اح، وكالن يرضي اهلل عنو ف مروياتو المطلب األول:

  :عشر لحاديالحديث ا

، أىنٍػبىأىنىا :قىاؿى  الرَّزَّاًؽ، عىٍبدي  أىنٍػبىأىنىا :قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمى، ٍبني  ًإٍسحىقي  أىٍخِبىىنىا :يقاؿ النسائ -ُ  مِّ،الز ٍىرً  عىنٍ  مىٍعمىره
، عىنٍ  ، اٍبنً  عىنٍ  سىادلًو ، عىنٍ  عيمىرى افىةى، اٍبنى  يػىٍعيًن  خينىٍيسو  ًمنٍ  عيمىرى  بًٍنتي  حىٍفصىةي  تىأى٬نَّىتٍ : قىاؿى  عيمىرى  كى  حيذى

ًدينىًة، فػىتيويُبِّى  بىٍدرنا، شىًهدى  ٣نَّنٍ  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبِّ  أىٍصحىابً  ًمنٍ  كىافى   ٍبنى  عيٍثمىافى  ًقيتي فػىلى  بًاٍلمى
، ُب  سىأىٍنظيري : فػىقىاؿى  حىٍفصىةى، أىٍنكىٍحتيكى  ًشٍئتى  ًإفٍ :  فػىقيٍلتي  حىٍفصىةى، عىلىٍيوً  فػىعىرىٍضتي  عىفَّافى   فػىلىًبٍثتي  ذىًلكى
ا، يػىٍوًمي أىتػىزىكَّجى  أىفٍ  أيرًيدي  مىا:  فػىقىاؿى  فػىلىًقيتيوي، لىيىارلى   اللَّوي  رىًضيى  الصديق، بىٍكرو  أىبىا فػىلىًقيتي : عيمىري  قىاؿى  ىىذى
ٍيئنا، ًإرلىَّ  يػىٍرًجعٍ  فػىلىمٍ  حىٍفصىةى، أىٍنكىٍحتيكى  ًشٍئتى  ًإفٍ : فػىقيٍلتي  عىٍنوي   عيٍثمىافى  عىلىى ًمينِّ  أىٍكجىدى  عىلىٍيوً  فىكيٍنتي  شى

 ،«ًإيَّاهي  فىأىٍنكىٍحتيهىا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  ًإرلىَّ  فىخىطىبىهىا » لىيىارلى، فػىلىًبٍثتي  عىٍنوي، اللَّوي  رىًضيى 
ٍيئنا، إًلىٍيكى  أىٍرًجعٍ  فػىلىمٍ  حىٍفصىةى، عىلىيَّ  عىرىٍضتى  ًحٌنى  عىلىيَّ  كىجىٍدتى  لىعىلَّكى :  فػىقىاؿى  بىٍكرو  أىبيو فػىلىًقيىيًن  :  قػيٍلتي  شى
ٍنىٍعيًن  دلىٍ  فىًإنَّوي :  قىاؿى  نػىعىٍم، ٍعتي » أىينِّ  ًإالَّ  شىٍيئنا، إًلىٍيكى  أىٍرًجعى  أىفٍ  عىلىيَّ  عىرىٍضتى  ًحٌنى  ٬نى  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  ٚنًى

ا تػىرىكىهىا لىوٍ  كى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  ًسرَّ  أًليٍفًشيى  أىكينٍ  دلىٍ  كى  يىٍذكيريىىا، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي   «نىكىٍحتيهى
(ُ). 

 

                                                 

، رقم ٕٕص ٔ، جِ .يرضى، ط من على ابنتو الرجل عرض بابٌن، باب ُب النكاح، : كتابالسنن  أخرجو النسائي: ُب( 1)
   .ِّٗٓ ، رقم اٜنديث :ّٖص ٔ، جِ .الكبًنة، ط إبنتو الرجل باب إنكاح ُب ، كِّْٖ اٜنديث:

 عبد اهلل بن عمر. إسناده صحيح على شرط الشيخٌن. سادل: ىو ابن
، كابن ٕٕ/  ٔ( ، كالنسائي ٓك اٞنركزم ) ( عن عبد اهلل بن اإلماـ أ٘ند، عن أبيو، هبذا اإلسناد.َِّ/ ) ِّكأخرجو الطِباين 

ك البخارم  ( من طريق ىشاـ الدستوائي، عن معمر، بو.ُِٗٓك البخارم ) ( من طرؽ عن عبد الرزاؽ، بو.َّْٗحباف )
/  ِّ(، كالطِباين َِ( ك )ٕ( ك )ٔ، كأبو يعلى )ّٖ/  ٔ( ، كالنسائي ْ( ، كاٞنركزم )ُْٓٓ( ك )ُِِٓ( ك )ََْٓ)
 ( من طرؽ عن الزىرم، بو.َِّ)
. ُٖ یلإ ُص  ُ، ج ُ .أ٘ند:ط اإلماـ األرنؤكط ك زمبلئو علی مسند شعيب ما حققو حسبإسناده صحيح ديث اٜن هذاف

  . ْٕرقم اٜنديث: 
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 : شرح غريب الحديث
 ك. عنها ميتىوىَبًّ  أك كانت مطٌلقة ثٌيبان  أـ كانت بكران  ٟنا زكج ال اليت األصل ُب أًن، األًنٌ  من : ٬نتتأ

  .خاصَّة الثِّيَّبى  اٜنديث ىذا ُب باألًنٌ  يريد
 زكج ال امرأة كل تدعو ن العربكك ل عنها، زكجها ّنوت زكج، ذات غًن صارت اٞنرأة اليت }فاألًٌن:

 {.أ٬ننا لو مرأةا ال رجل كل ك ٟنا،
 . (ُ) الَّتأخرً  ك اإلٍبطاىء:  اللٍَّبث : فلبثت
 : الحديثشرح 
 بالتصغًن. خنيس موت بعد زكج ببل صارت أم«  حفصة تأ٬نت»قولو: 

 . جوابو منتظران  ليارل مكثت أم «فلبثت» اٞنفعوؿ. بناء على«  فتوُب »قولو: 

  يلة .الل يقابل ما ال الوقت مطلق بو اٞنراد «يومي»قولو: 

«  فخطبها. » أغضب «أكجد.» جوابان  إرلٌ  يرد فلم أم جيم كسر ك ياء بفتح «يرجع فلم»قولو: 
 نكاحها . التمس أم

 . (ِ)أظهر أم اإلفشاء من «ألفشي أكن كدل .»عليٌ  غضبت أم «عليٌ  كجدت»قولو: 

 ك منو تبٌن أك زكجها ٬نوت اليت ىي ك أ٬نان  صارت أم ثقيلة ٓنتانية ك مفتوحة هبمزة«  تىأى٬نَّىتٍ  »قولو: 
 ال امرأة كل على تطلق العرب بطاؿ بن قاؿ ك زكجها مات من على تطلق ما أكثر ك عدهتا تنقضي

 .بكران  كاف إف ك اٞنشارؽ ُب زاد أ٬نان  لو امرأة ال رجل كل ك ٟنا زكج
 بن اهلل عبد أخو ىو ك مصغر، ابن حذافة مهملة سٌن ك نوف ك معجمة ِناء«  خينىٍيسو  ًمنٍ »قولو: 

 بدر. أىل ك من كسلم عليو اهلل صلى النب أصحاب من كاف حذافة، ك
ًدينىةً  تيويُبِّى فػى  »قولو:   ك ،بدر بعد بل :قيل ك هبا أصابتو جراحة من أحد غزكة بعد مات قالوا«  بًاٍلمى

 ك ،جرةاٟن من شهران  كعشرين ٙنسة بعد تزكجها كسلم عليو اهلل صلى النب ف:إ قالوا فإهنم أكذل لعلو
 شهران  ثبلثٌن من بأكثر بدر بعد أحد كانت ك شهران  عشرين بعد ركاية ُب ك شهران  ثبلثٌن بعد ركاية ُب

                                                 

. ُِْص   ْك ج  َِٕصُط، ج   .: د واألثر الحديث غريب في ايةالنه ُب:ابن األثًن( 1)
 . ٖٕص  ٔ، ج ِ . : طالنسائي  على السندي حاشية ُب السندم :( 2)
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 قدـك عقب مات بأنو سعد بن جـز ك الكسر إلغاء على ثبلثٌن بعد قاؿ من قوؿ على يصح لكنو ك
 ك أحدان  شهد أنو الِب عبد بن قوؿ ىو ك الناس سيد بن جـز بو ك بدر من كسلم عليو اهلل صلى النب
 ك سنٌن ِنمس البعثة قبل كلدت فإهنا اهلل عبد أخيها من أسن حفصة كانت ك هبا جراحة من مات
 . أربع أك بثبلث البعثة بعد كلد اهلل عبد

 أف رل بدا قد قاؿ أف إذل أمرم ُب سأنظر فقاؿ«  حىٍفصىةى.... عىلىٍيوً  فػىعىرىٍضتي  فلقيت عيٍثمىافى » قولو: 
 ذكر من بكر أبا بلغ ما بلغو عثماف لعل ، كيال أتزكج يوم حاجة، ك من النساء ُب رل ما ك أتزكج ال

 َنميل. عمر على رد ك ذلك إفشاء ترؾ من صنع كما فصنع ٟنا كسلم عليو اهلل صلى النب
 .بكر أيب على بعرضها لو عثماف رد عقب بأنو يشعر ىذا« بىٍكرو  أىبىا فػىلىًقيتي  عيمىري  قىاؿى  »قولو: 
 ك عثماف على غضب من بكر أيب على غضبان  أم موجدة أشد أم «عىلىٍيوً  أيكًجدي  كيٍنتي  كى  »قولو: 
 آخى كاف كسلم عليو اهلل صلى النب ألف ك اٞنودة أكيد من بينهما كاف ما أحد٨نا ألمرين ذلك

 حقو ُب منو سبق ٞنا ٩نبو دل حيث عليو يعتب فلم رده عمر من تقدـ كاف فلعلو عثماف أما ك بينهما
 . جوابان  عليو يعد دل بكر أيب لكوف ك ثانيان  لو اعتذر ٍب أكالن  أجابو عثماف لكوف الثاين ك

 اهلل رسوؿ أف علمت كنت إين إال قولو اٛنواب عليك أعد أم اٛنيم بكسر«  أىٍرًجعٍ  فػىلىمٍ » قولو: 
 ذكرىا. قد كسلم عليو اهلل صلى

 أف كرىت ك سعد بن ركاية ُب«  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  ًسرَّ  أًلىٍفًشيى  أىكينٍ  فػىلىمٍ » قولو: 
 .كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سر أفشي

 . (ُ)قبلتها  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تركها كلو
 

 : مايستفاد من الحديث
 .صبلحو ٝنًن رغبة ُبأىل ا یالرجل الصاحل ك عل یستحباب عرض اإلنساف ابنتو أك أختو علا-ُ
  كاف ك ذلك تكره ال أهنا علم إذا يستأمرىا أف غًن من الثيب بنتو يزكج أنو ٩نوز لؤلب أك الورل -ِ

                                                 

ص  ٗط، ج  .اٝنًن : د أىل على أختو أك ابنتو اإلنساف عرض النكاح؛ باب ،كتاب فتح الباريبن حجر العسقبلين: ُب ا( 1)
ُٕٔ. 
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ىو عثماف ٍب  ىل اٝنًن كأأفضل  یبنتو بعد كفات زكجها عل ما عرض عمركٟنا. اٝناطب كفؤان 
 . ركأبوب
 . السر كتماف فضل فيو -ّ

أف فيجوز لغًنه نفسو،  سرٌ  نسافاإل ذا أفشىإاف، ك كموضوع   مأ ُب نسافاإل ال ٩نوز إفشاء سرٌ  -ْ
  . بو يتحدث

 

فيو  ما يتعلق بها، و الفرائض و يرضي اهلل عنو ف ر الصديقكب يأب مرويات :يالمطلب الثان
 : أحاديث

 : الحديث الثاني عشر
ثػىنىاقاؿ أبوداكد -1 ٍيبىةى  أىىًب  ٍبني  عيٍثمىافي  : حىدَّ ثػىنىا شى  أىىًب  عىنٍ  ٗنيىٍيعو  ٍبنً  اٍلوىلًيدً  عىنً  اٍلفيضىٍيلً  ٍبني  مَّدي ١نيى  حىدَّ

 صلى النَّّبِّ  ًمنى  ًمًنىاثػىهىا تىٍطليبي  عنو اهلل رضي بىٍكرو  أىيب  ًإذلى  عنها اهلل رضي فىاًطمىةي  جىاءىتٍ  قىاؿى  الط فىٍيلً 
 »:يػىقيوؿي  -كسلم عليو اهلل صلى- اللَّوً  رىسيوؿى  ٍعتي ٚنىً  السَّبلىـي  عىلىٍيوً  بىٍكرو  أىبيو فػىقىاؿى  قىاؿى  كسلم عليو اهلل
 .«(ُ) بػىٍعًدهً  ًمنٍ  يػىقيوـي  لًلًَّذل فىًهيى  طيٍعمىةن  نىًبيًّا أىٍطعىمى  ًإذىا كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوى  ًإفَّ 

                                                 

 .األمواؿ، ط من كسلم عليو اهلل صلَّى  اهلل رسوؿً  صىفايىا ُب باب كاإلمارة، كالفيء اٝنراج : كتابالسنن :  بوداكدأأخرجو ( 1)
 -كىو الوليد بن عبد اهلل بن ٗنيع  -رجالو ثقات رجاؿ الشيخٌن غًنالوليد بن ٗنيع . ِّٕٗ، رقم اٜنديث: ُٗٓص ْ، جُ

 فمن رجاؿ مسلم، كفيو كبلـ ٪نطو عن رتبة الصحيح.
 ىو عامر بن كاثلة، من صغار الصحابة، كىو آخرىم موتان. أبوالطفيل: 

شيبة، هبذا   أيب ( عن عبد اهلل بن ١نمدبنّٕ(، كأبو يعلى )ٖٕ، كاٞنركزم )ُٖٗ/  ُكأخرجو عمر بن شبة ُب تاريخ اٞندينة  
 ( من طريقٌن عن ١نمد بن فضيل، بو.ْٓ( ، كالبزار )ِّٕٗك أبو داكد ) اإلسناد.
من طريق سليماف بن عبد الر٘نن،  ّْٗ، كالسهمي ُب تاريخ جرجاف  ص ْٔ/  ْىد عند البخارم ُب  تار٫نو الكبًن كلو شا

حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد اهلل بن العبلء بن زبر كغًنه أهنما ٚنعا ببلؿ بن سعد ٪ندث عن أبيو سعد بن ٕنيم السكوين 
مثل الذم رل ما عدؿ ُب اٜنكم كقسط ُب القسط كرحم ما للخليفة من بعدؾ؟ قاؿ:ؿ اهلل ككاف من الصحابة قاؿ: قيل: يا رسو 

كقاؿ: ركاه الطِباين،  ِِّ - ُِّ/  ٓكأكرده اٟنيثمي   صحيح كىذا سند .ن فعل غًن ذلك فليس مين كلست منوذا الرحم، فم
 كرجالو ثقات.

، كلعلو ركم ّنعىن  نكارة ففي لفظ ىذا اٜنديث غرابة ك ند:بعد أف أكرد ىذا اٜنديث عن اٞنس ِٖٗ/  ٓابن كثًن ُب  البداية قاؿ
ما فهمو بعض الركاة، كفيهم من فيو تشي ع، فليعلم ذلك، كأحسن ما فيو قوٟنيا: أنت كما ٚنعت من رسوؿ اهلل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو 
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  :   شرح غريب الحديث
 الط عم ك.  مىٍنفىعة ك له حاص لو ك غًن٨نا ك مرارة ك حىبلكةو  من الشيء ذىكؽي  يػيؤىدِّيو ما :بالفتح عمالطٌ  ك

 . األكلي : بالضم
 طيعىم. ٗنعيها ك.  غًنه ك الفيءً  من لو كاف ما بو ييريدي  الرٍِّزؽ ًشبو: بالضم الط عمة

كسب كىٍجو:  الضم ك بالكسر الط ٍعمة ك
ى
 بالكسر ىي ك الط عمة خىبيث ك الط عىمة طىيِّب ىو يقاؿ. اٞن

 .(ُ)األكل  حالةي  خاصَّةن 
 : ديثشرح الح

 .٥نوه ك الفيء اٞنراد ك مأكلة أم العٌن كسكوف الطاء بضم  «طيٍعمىةن »قولو:
صلی اهلل  النب كاف ما فيها اٝنليفة يعمل :أم ،باٝنبلفة أم « بػىٍعًدهً  ًمنٍ  يػىقيوـي  لًلًَّذم فىًهيى  »قولو: 

 .(ِ) ملكان  لو تكوف أهنا ال ،يعملعليو ك سلم 
 على ينفق أنو: يعين كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ هبا يقـو كاف كما هبا يقـو الذم ىو أنو ك

 ُب الباقي يصرؼ ك كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بيت أىل على منها ينفق كذلك ك منها، نفسو
 .اٞنسلمٌن  مصاحل

 عليو اهلل صلى  ألف النب فيهم، كلها يقسم للمقاتلة أهنا: أحد٨نا قوالف: ُب الطعمة كللشافعي 
 ُب مقامو القائموف اٞنقاتلة ىم ك ، العدك قلب ُب اٟنيبة ك الرعب، من لو ٞنا يأخذىا كاف إ٧نا  مكسل

 منها يعطوف باٞنقاتلة أكالن  يبدأ ك ٞنصاحل اٞنسلمٌن، أهنا: الثاين القوؿ ك. إخافتهم ك العدك إرىاب
 اليت لفضيلتو يأخذىا فكا كسلم عليو اهلل صلى النب ألف من اٞنصاحل، فاألىم باألىم ٍب كفايتهم،

ىو  ك الغنيمة من الصفي لو كاف كما ، الفضيلة تلك األئمة من ألحد ليس هبا، ك تعاذل اهلل خصو

                                                                                                                                                         

ضي اهلل عنها، كلكنها سألتو بعد ىذا أف ٩نعل ر   كىسىلَّمى، كىذا ىو الصواب كاٞنظنوف هبا،كالبلئق بأمرىا كسيادهتا كعلمها كدينها
فعتبت عليو بسبب ذلك، كىي امرأة من بنات آدـ، تأسف كما  زكجها ناظران على ىذه الصدقة، فلم ٩نبها إذل ذلك ٞنا قدمناه،

ديق، رضي اهلل عنها، كقد يأسفن، كليست  بواجبة العصمة مع كجود نص رسوؿ اهلل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، ك٢نالفة أيب بكر الص
علی حسن،  ذا اٜنديثى إسنادف  ركينا عن أيب بكررضي اهلل عنو: أنَّو ترضَّى فاطمة كتبلينها قبل موهتا، فرضيت رضي اهلل عنها.

  .ُْرقم اٜنديث: . ُٖالی ُصُ، ج ُ .طأ٘ند:  اإلماـ علی مسند األرنؤكط ك زمبلئو شعيب ما حققو
. ِِٖص  ّط، ج . : دواألثر  الحديث غريب في النهاية:ابن األثًن ( 1)
 ُب ك اإلمارة، باب ك الفيء اٝنراج كتاب  :القيم  ابن حاشية ومعو داود، أبي سنن شرح المعبود عون آبادم : العظيم( 2)

 . ُّٖص  ٖ، ج ِ .األمواؿ، ط من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صفايا
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ك  غًنىا، أك سيفان  أك ،فرسان  جارية، أك أك ،عبدان : شيئان  ٔنمس أف قبل الغنيمة رأس من يصطفي أف
 . (ُ)األئمة  من ألحد ذلك ليس

 :  مايستفاد من الحديث
ما  كيقـو بو   مك ىو الذكسلم،  عليو اهلل صلى األمر بعد رسوؿ اهلل غًنه بيد كرل ك ف الفيءإ -ُ
 . كسلم عليو اهلل صلى رسوؿ اهلل اف يقـو بوك
 اف .كشخص   منساف أف يطلب حقو ، من أی اإل٩نب عل -ِ

 لؤلئمة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الفيء أٙناس أربعة أف إذل ذىب ٞنن حجة اٜنديث-ّ
 .(ِ)بعده 

 :ثالث عشرالحديث ال

ثػىنىا قاؿ الرتمذم:-ِ يثىىنَّ  ٍبني  ١نيىمَّدي  حىدَّ
ثػىنىا: قىاؿى  اٞن ثػىنىا: قىاؿى  الوىلًيدً  أىبيو حىدَّ  ١نيىمَّدً  عىنٍ  سىلىمىةى، ٍبني  ٘نىَّادي  حىدَّ

 يىرًثيكى ؟ مىنٍ : فػىقىالىتٍ  بىٍكرو، أىيب  ًإذلى  ةي فىاًطمى  جىاءىتٍ :قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  سىلىمىةى، أىيب  عىنٍ  عىٍمروك، ٍبنً 
ٍعتي :  بىٍكرو  أىبيو فػىقىاؿى  أىيب؟ أىًرثي  الى  رل  فىمىا: قىالىتٍ  كىلىًدم، كى  أىٍىًلي،:قىاؿى   عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  ٚنًى

 أيٍنًفقي  كى  يػىعيوليوي، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  سيوؿي رى  كىافى  مىنٍ  أىعيوؿي  لىًكينِّ  كى  ،«نيورىثي  الى  » :يػىقيوؿي  كىسىلَّمى 
  .(ّ)عىلىٍيًو  يػيٍنًفقي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  كىافى  مىنٍ  عىلىى

                                                 

  .ُّٔصُُج، ِ .. ط الفٍيءً  حيٍكمي  كىاٛنًٍهىاًد، بابي  ًنىً السِّ  : ًكتىابي  السنة شرحالبغول: ( 1)
 . َِص  ّ،ج ُ .اٝنمس،ط قسم مواضع بياف ،باب كالفيء اإلمارة : كتابالسنن معالم اٝنطايب:( 2)
 اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  تىرًكىةً  ُب  جىاءى  مىا كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  : كتاب السًِّنىً السننأخرجو الرتمذم:   ( 3)

دل يدرؾ أبا بكر،  -كىو ابني عبد الر٘نن بن عوؼ  -كأبو سلمة . َُٖٔ، رقم اٜنديث: ُٕٓص ْ، جِ .كىسىلَّمى، ط عىلىٍيوً 
: ىو ابن  مركإسناده حسن. ١نمد بن ع ك .  عن أيب سلمة، عن أيب ىريرةمن مسند أ٘ند ( ٕٗلكن اٜنديث موصوالن برقم )

 علقمة بن كقاص حديثو ينحط عن رتبة الصحيح، كأبو سلمة: ىو ابن عبد الر٘نن بن عوؼ.
 ( من طرؽ عن عبد الوىَّاب بن عطاء، هبذا اإلسناد.ْٓ( ، كاٞنركزم )ِٔ( ، كالبزار )َُٗٔكأخرجو الرتمذم )
يق ٘ناد بن سلمة، عن ١نمد بن عمرك، بو. دل ( من طر ِٓ( ، كالبزار )ََْ( ، كُب " الشمائل " )َُٖٔكأخرجو الرتمذم )

 . حديث حسن غريب من ىذا الوجو : يذكر فيو عمر بن اٝنطاب. قاؿ الرتمذم
. رقم ُٖارل  ُص  ُ، ج ُ .أ٘ند:ط اإلماـ األرنؤكط ك زمبلئو علی مسند علی ما حققو شعيبديث صحيح لغًنه، اٜن فهذا

 .  َٔاٜنديث:
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 ك سعد، ك عوؼ، بن الر٘نن ك عبد ك الزبًن، ك طلحة، عمر، عن الباب ُب : ك مقاؿ الرتمذ ك
 عبد ك سلمة، بن ٘ناد أسنده إ٧نا الوجو ىذا من غريب حسن حديث ىريرة أيب ثحدي عائشة ك
 ىذا عن ١نمدان  سألت ك ىريرة أيب عن سلمة، أيب عن عمرك، بن ١نمد عن عطاء، بن الوىاب

 بن ٘ناد إال ىريرة، أيب عن سلمة، أيب عمرك، عن بن ١نمد عن ركاه أحدان  أعلم ال: فقاؿ اٜنديث،
 ركاية ٥نو ىريرة أيب عن سلمة، أيب عن عمرك، بن ١نمد عن عطاء، بن الوىاب بدع ركاه قد ك. سلمة
 .سلمة بن ٘ناد

 : شرح غريب الحديث
 فإف عيالك من نفقتو تلزمك ك وفٕني  ّنن أم« تعوؿ ّنن ابدأ ك » حديث النفقة ُب «عوؿ :» أىعيوؿي 
 ك قوت من إليو ٪نتاجوف ّنا قاـ إذا يعوٟنم عيالو الرجل عاؿ:يقاؿ .لؤلجانب فليكن شيء فضل

 أعاؿ:  اٛنيدة اللغة ك. عيالو كثر إذا يعوؿ الرجل عاؿ :يقاؿ:الكسائي قاؿ ك .غًن٨نا ك كسوة
 .(ُ)يعيل

 : الحديثشرح 
 لئبل أك ،لكلهم فماٟنم لؤلمة باءكاتآ أهنم حكمتو ك الكسر يصح ك الراء بفتح « نورث ال »قولو: 
 .(ِ)استخلف  حٌن األمر يغًن دل عليان  أف بدليل اٜنق أنو ك لوراثتهم. الدنيا ُب الرغبة هبم يظن

 كسلم يصنعو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت أمران  أدع ال اهلل، ك : ك إين عنو اهلل رضي بكر أبو قاؿ ك
 .  (ّ)أزيغ  أف أمره من تركت شيئان  إف أخشى إين صنعتو، إال فيو
 

 : مايستفاد من الحديث

 .  أمواٟنم بعد كفاهتم صدقة ثوف، كنبياء اليور األ إف -ُ

                                                 

 .  َٕٔص  ّط، ج .: دواألثر  الحديث غريب في النهاية:ابن األثًن( 1)
 .ُِٗص  ٓج  .ط.كىسىلَّمى : د عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّبِّ  تىرًكىةً  ًُب  جىاءى  مىا السًِّنىً، بىابي  : ُب أبواباألحوذي  تحفة اٞنباركفورم :( 2)
 قولو:السادس عنو، اٜنديث اهلل رضي الصديق بكر أيب ُب مسند :الصحاح  معاني عن اإلفصاح الدين : اٞنظفر عوف أبو  ( 3)

  .ٗٔص  ُط، ج  .نورث، د ال:كسلم عليو اهلل صلى
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 صلى ّنا ٚنع من النب عنو اهلل رضي الصديق بكر أبو فأجاهبا أبيها مًناث طلبت إف فاطمة قد -ِ
 . كسلم عليو اهلل

 كسلم، عليو اهلل صلى النب فيو فعل ما اٞناؿ ُب يفعل ذكر مقصوده بأف عنو اهلل بكر رضي إف أبا-ّ
 . أىمٌ  ذلك أف فيها، ك رأل كسلم عليو اهلل صلى كضعو اليت اٞنواضع ُب يضعو ك أف

 

 : عشر رابعالحديث ال

ثػىنىا قاؿ الرتمذم ك -ّ ثػىنىا:قىاؿى  ًعيسىى، ٍبني  عىًلي   ًبذىًلكى  :حىدَّ ثػىنىا: قىاؿى  عىطىاءو  ٍبني  الوىىَّابً  عىٍبدي  حىدَّ  حىدَّ
، بىٍكرو، أىبىا جىاءىتٍ  فىاًطمىةى  أىفَّ  رىيٍػرىةى،ىي  أىيب  عىنٍ  سىلىمىةى، أىيب  عىنٍ  عىٍمروك، ٍبني  ١نيىمَّدي   ًمنٍ  ًمًنىاثػىهىا تىٍسأىؿي  كىعيمىرى
ٍعنىا: فػىقىاالى  كىسىلَّمى، اللَّوي عىلىٍيوً  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  أيكرىثي  الى  ًإينِّ  » :يػىقيوؿي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  ٚنًى

ا، أيكىلِّميكيمىا الى  اللَّوً  كى  :قىالىتٍ  ،«  .(ُ)تيكىلِّميهيمىا كىالى  فىمىاتىتٍ  أىبىدن

 ىذا ركم قد ك صادقاف أنتما أبدا اٞنًناث ىذا ُب تعين«: أيكىلِّميكيمىا الى  »معىن عيسى بن علي قاؿ
 سلم. ك عليو اهلل صلى النب عن الصديق بكر أيب عن كجو غًن من اٜنديث

 : الحديثشرح 
 أيب یلإكىسىلَّمى مًناث أبيها، كذىبت  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى الرسوؿ ةعنو طلبت بعد كفااهلل  يإف فاطمة رض

ٍعنىاكن أبا بكر ك عمر، ألخذ مًناثها، ك لكب  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  ر ك عمر قاال : إنٌا ٚنًى
 .(ِ)«أيكرىثي  الى  ًإينِّ  »:  يػىقيوؿي 

ىذا  ركيت ُب لؤلحاديث اليت ور، ككال عمر مًناث أبيها، ٟنذا اٜنديث اٞنذ  ك ركبوبأفلم يعطها 
 الباب.

                                                 

 اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  تىرًكىةً  ُب  جىاءى  مىا كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  كتاب السًِّنىً   السنن :أخرجو الرتمذم : ( 1)
 . َُٗٔ، رقم اٜنديث : ُٕٓص ْ، جِ .سىلَّمى، طكى  عىلىٍيوً 
 اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  تىرًكىةً  ًُب  جىاءى  مىا كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  كتاب السًِّنىً السنن :أخرجو الرتمذم : ( 2)

.  َُٗٔ، رقم اٜنديث : ُٕٓص ْ، جِ .كىسىلَّمى، ط عىلىٍيوً 
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 : مايستفاد من الحديث

 . افكشخص   مْنوز مطالبة اٜنق من أ-ُ

 . اف ِنبلؼ اٞنيلكقبوؿ اٜنق ك لو   -ِ

 . نبياء ال يورثوف، ك أمواٟنم بعد كفاهتم صدقةإف اإل -ّ

 

 :عشرخامس الحديث ال

ثػىنىا كدقاؿ أبودا-ُ ، عىنٍ  اٍلقىٍعنىًب ، :حىدَّ ، اٍبنً  عىنً  مىاًلكو  عىنٍ  خىرىشىةى، ٍبنً  ًإٍسحىاؽى  ٍبنً  عيٍثمىافى  عىنٍ  ًشهىابو
، ٍبنً  قىًبيصىةى  ا ؟ تىٍسأىليوي  الصديق، بىٍكرو  أىيب  ًإذلى  اٛنٍىدَّةي  جىاءىتً :قىاؿى  أىنَّوي  ذيؤىٍيبو  ُب  لىكً  مىا :فػىقىاؿى  ًمًنىاثػىهى
ٍيئنا، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  نىًبِّ  سينَّةً  ُب  لىكً  عىًلٍمتي  كىمىا شىٍيءه، تػىعىاذلى  للَّوً ا ًكتىابً   حىّتَّ  فىاٍرًجًعي شى
، أىٍسأىؿى  ، فىسىأىؿى  النَّاسى  لَّمى كىسى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  حىضىٍرتي » شيٍعبىةى، ٍبني  اٍلميًغًنىةي  فػىقىاؿى  النَّاسى

ـى  غىًٍنيؾى ؟ مىعىكى  ىىلٍ : بىٍكرو  أىبيو فػىقىاؿى  ،«الس ديسى  أىٍعطىاىىا  قىاؿى  مىا ًمٍثلى  :فػىقىاؿى  مىٍسلىمىةى، ٍبني  ١نيىمَّدي  فػىقىا
هي  ، شيٍعبىةى  ٍبني  اٍلميًغًنىةي   عىٍنوي  اللَّوي  رىًضيى  طَّابً اٍٝنى  ٍبنً  عيمىرى  ًإذلى  اأٍليٍخرىل اٛنٍىدَّةي  جىاءىتً  ٍبيَّ  بىٍكرو  أىبيو ٟنىىا فىأىنٍػفىذى
 ًإالَّ  بًوً  قيًضيى  الًَّذم اٍلقىضىاءي  كىافى  مىا كى  شىٍيءه، تػىعىاذلى  اللَّوً  ًكتىابً  ُب  لىكً  مىا »: فػىقىاؿى  ًمًنىاثػىهىا، تىٍسأىليوي 

، ذىًلكى  ىيوى  لىًكنٍ  كى  اٍلفىرىاًئًض، ُب  ًبزىائًدو  أىنىا مىا كى  لًغىًٍنًًؾ، ٍعتيمىا فىًإفً  الس ديسي  كىأىيػَّتيكيمىا بػىٍينىكيمىا، فػىهيوى  ًفيوً  اٍجتىمى
 داكد . كاللفظ أليب(ُ) «ٟنىىا  فػىهيوى  ًبوً  خىلىتٍ 

                                                 

. كالرتمذم: ِْٖٗ، رقم اٜنديث :ُِٓص ْ، جُ. اٛنىدًَّة، ط ُب باب الفرائض، : كتابالسنن أخرجو ابوداكد:( 1)
، رقم َِْكُْٗص ْ، جِ .اٛنىدًَّة، ط ًمًنىاثً  ُب  جىاءى  مىا كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  : كتاب اٍلفىرىاًئضً السنن

ا بػيرىٍيدىةى، عىنٍ  البىابً  كى ُب  ، ك قاؿ:َُُِك ََُِيث:اٜند عييىٍينىةى.  اٍبنً  حىًديثً  ًمنٍ  أىصىح   حديث حىسىن صحيح، كى ىيوى  كى ىىذى
  .ِِْٕ، رقم اٜنديث: ِٔص ْ، جُ. اٛنٍىدًَّة، ط ًمًنىاثً  بىابي  الفرائض، كتابالسنن: كابن ماجو: 

يب دل يشهد القصة فلم يثبت ٚناعو من أيب بكر، لكنو تابعي كبًن، كلد على عهد كىذا إسناد رجالو ثقات لكن قبيصة بن ذؤ 
ىا، كقد النب  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كجل ركايتو عن الصحابة، فلعلو ٚنعو من ١نمَّد بن مسلمة أك اٞنغًنة بن شعبة أك صحايب غًن 

ناده صحيح لثقة رجالو، إال أف صورتو مرسله. كركاية مالك أصح من : إسِٖ/ ّصححو ابن حباف، كقاؿ اٜنافظ ُب "التلخيص" 
 (.َّٖٔركاية يونس بن يزيد ألف الزىرم دل يسمعو من قبيصة كما قاؿ النسائي بإثر اٜنديث )
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 : الحديث شرح
 عنو اهلل رضير كدل ٩ند أبوب حٌن جائت اليو ىذه اٛندة ك تسأؿ مًناثها، ك عنو اهلل رضير كإف أبا ب

 عليو اهلل ٚنع منو صلَّىكسلم، فيما  عليو اهلل لَّىصال من سنة رسوؿ اهلل  تاب اهلل، كك مًناثها ُب
 كأسأؿ الناس، فاستشار أصحابو،  یحت مك اصِب  يارجعال ترث، بل قاؿ: ككسلم، فلم يقل ٟنا إن

 .  م ٟنا بالسدسكح ك سأٟنم،

 يکوف اٞنعنی: أف ٪نتمل «مًناثها  تسألو عنو اهلل رضي الصديق بكر أيب إذل اٛندة جاءت»:  قولو ك
 مسألتها. ُب تستفتيو ّنعىن تسألو يکوف: أف ٪نتمل ك ،ٟنا اٜنكم لوتسأ

 «شيئان  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة ُب لك علمت ما ك شيء اهلل كتاب ُب لك ما»:قولو ك 
 األحكاـ. طلب ُب اٞنقدماف ألهنما حكمها؛ ُب السنة ك الكتاب من النص بعدـ منو إخبار

 عندىم يكوف أف ُب لتجويزه النص عن سأٟنم يكوف أف ٪نتمل «الناس أسأؿ حّت فارجعي»: قولو ك 
  ٪نضره. دل ما كسلم عليو اهلل صلى النب عن ذلك ُب

 ٠نمل قوؿ «السدس أعطاىا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حضرت شعبة بن اٞنغًنة فقاؿ» كقولو:
 منو ينقص كال عليو زيادة ال ضافر  السدس ٓنجب دل إذا اٛندات من للوارثة فرض معناه يكوف أف إال
 اٛندة عن بكر أبو سأؿ بأف كذلك الدليل، خصو ما إال اٛندات ُب عاما ذلك فيكوف بالعوؿ إال

 بكر أبو يكوف أف ٪نتمل ك السدس ٟنا فرض أم السدس أعطاىا معىن يكوف ك اٞنغًنة بذلك فأجابو
 رسوؿ أعطاىا اٞنغًنة فقاؿ ىي داتاٛن أم ك حاٟنا عرؼ من تسألو عادت اليت اٛندة عن سأؿ إ٧نا
 كما» ىذا بعد عمر قوؿ ك اٛندات من غًنىا دكف اٛندة تلك يعين السدس  كسلم عليو اهلل صلى اهلل

                                                                                                                                                         

( من طريق مالك بن أنس، هبذا اإلسناد. ُِّٔ(، كالنسائي ُب "الكِبل" )ِِّّ(، كالرتمذم )ِْٖٗكأخرجو أبو داكد )
( من طريق سفياف ابن عيينة، عن الزىرم، عن رجل، عن قبيصة، ُُّٔ( كالنسائي ُب "الكِبل" )ِِِّالرتمذم )كأخرجو 

 كقاؿ مرة: عن الزىرم، عن قبيصة. كذا عند الرتمذم.
كىي -( َّٓٔ( من طرؽ عن الزىرم، عن قبيصة كصرح الزىرم ُب الركاية )َُّٔ - َّٓٔكأخرجو النسائي ُب "الكِبل" )

( عن النسائي قولو:حديث صاحل خطأ، ُُِِّبسماعو من قبيصة. كنقل اٞنزم ُب "التحفة" ) -صاحل بن كيساف عنومن طريق 
كلو شواىد عن  (.َُّٔك"صحيح ابن حباف" ) (، َُٖٕٗ( ك )ُٖٕٕٗكالزىرم دل يسمعو من قبيصة. كىو ُب مسند أ٘ند )

  كاف ُب أسانيدىا مقاؿ، باجتماعها ٪نصيل للحديث قوة.   عدة من الصحابة ذكرناىا ُب "اٞنسند" فراجعها ىناؾ، كىي كإف
  زمبلئو علی سنن ابن ماجة. صحيح لغًنه، علی ما حققو شعيب األرنؤكط كفهذا اٜنديث 



 

62 

 

 بكر أيب سؤاؿ بسبب كانت اليت اٛندة أف يريد أف ٪نتمل «لغًنؾ إال بو قضى الذم القضاء كاف
 عمر أتت اليت اٞنرأة غًن بالسدس لجداتل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قضاء بسبب أك الناس،

 .اٛندات من النوع ىذا غًن بو يريد أف ٪نتمل ك ذلك بعد

 غًنؾ؟ معك ىل ذلك ُب كسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ بقضاء أخِبه ٞنا للمغًنة بكر أيب قوؿ ك
 حديثو. رد معىن على ال الظن غلبة تقوية طلب ك التثبت معىن على

 ك علوف إف ك أمهاهتما ك األب أـ ك األـ أـ: اثنتاف إال اٛندات من يرث ال وأن یل: إ مالك ذىب ك
 .اٜنارث بن الر٘نن عبد بن بكر أبو قاؿ بو

 ابن قوؿ ىو ك ،األب أيب أـ ك اٞنتقدمتاف اٛندتاف ثبلث اٛندات من يرث أنو الشافعي: عن ركم ك
 .األكزاعي ك حنيفة أبو قاؿ بو ك مسعود

 ك ،عطاء ك سًنين ابن قاؿ بو ك األـ أيب أـ ك اٞنتقدمات جدات أربع توريث عباس ابن عن ركم ك 
 األخرل للجدة اٜنديث ىذا ُب عمر عن ركم ما األـ أيب أـ ك األب أيب أـ توريث منع على الدليل

 فهو بو خلت أيتكما ك بينكما فهو اجتمعتما فإف السدس، ذلك لكنو ك الفرائض ُب بزائد أنا ما ك
 من غًنىا دكف ٟنا فهو إحدا٨نا إال الفريضة ُب يوجد دل إف ك ،اجتماعهما عند ٟنما فجعلو ،ٟنا

 أب أـ ألف ك ٟنا؛ يكن دل إحدا٨نا بو انفردت إذا ك األب أيب ألـ ك ٟنا ٩نعلو حنيفة أبو ك ،اٛندات
 .(ُ)عمر قوؿ ىذا ك فيو تشاركها األب

 

 : مايستفاد من الحديث
 . ة اٜنقاٜنق قبل مطالب م ُبكطلب اٜن-ُ
 يتاب اهلل ففك تاب اهلل، فإف دل ٩ند ُبكم فيها بكف ٪نأإف العادل اذا سئل عن مسئلة ، البد  -ِ

كسلم، فلو أف  عليو اهلل صلى سنة رسوؿ اهلل إف دل ٩ند ُب كسلم، ك عليو اهلل صلى سنة رسوؿ اهلل
 ٩نتهد.

                                                 

 . ُٖٓص  ّ، ج ِ . : كتاب الفىرائض ،مًناث اٛنٍىدَّةي : طالموطإ شرح المنتقى الباجي : الوليد أبو( 1)
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 ق ك الصواب.يظهر لو اٜن یاألمر أف يستشار أىل اٜنل ك العقد، حت كرل یعل -ّ
مىٍسلىمةى.  بن ك ١نمد شعبة، ابن اٛندة السدس، حٌن يسمع اٜنديث من اٞنغًنة یعطأر كإف أبا ب-ْ

 .كذلكك عمل بو عمر  
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 ياألمر بالمعروف و النه الفتن و  يف رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب مرويات المبحث الثالث:
 : بتحتو ثالثة مطال الحدود و ر وكعن المن

 : الفتن، وفيو حديث واحد ي: ف المطلب األول
 

 : عشر سادسالحديث ال
ثػىنىا :مقاؿ الرتمذ-ُ ، ٍبني  كىأىٍ٘نىدي  بىشَّارو، ٍبني  ١نيىمَّدي  حىدَّ ثػىنىا :قىاالى  مىًنيعو ثػىنىا: قىاؿى  عيبىادىةى  ٍبني  رىٍكحي  حىدَّ  حىدَّ

ًغًنىةً  عىنٍ  التَّيَّاًح، أىيب  عىنٍ  عىريكبىةى، أىيب  ٍبني  سىًعيدي 
ي
، ٍبنً  اٞن ، ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  سيبىٍيعو  الصديق بىٍكرو  أىيب  عىنٍ  حيرىٍيثو

ثػىنىا: قىاؿى  ٍشرًؽً  أىٍرضو  ًمنٍ  ٫نىٍريجي  الدَّجَّاؿي  »: " قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  حىدَّ
ى
: ٟنىىا يػيقىاؿي  بًاٞن

ـه  يػىٍتبىعيوي  خيرىاسىافي، ىجىاف   كيجيوىىهيمي  كىأىفَّ  أىقػٍوىا
ٍطرىقىةي  اٞن

ي
 «."(ُ)  اٞن

 بن اهلل عبد ركاه قد ك غريب حسن كىذا حديث عائشة ك ىريرة أيب عن الباب ُب ك أبوعيسى قاؿ
  التياح. أيب حديث من إال نعرفو كال التياح أيب عن كاحد كغًن شوذب

 :   شرح غريب الحديث

:  كمٌوه. لبس إذا دجل:يقاؿ. اٝنلط: الدجل كأصل .أمرؾ عليك كاٞنلبس اٝنداع الدَّجَّاؿي

                                                 

ً  : أبٍػوىابنن السأخرجو الرتمذم :  ( 1) ، ط ٫نىٍريجي  أىٍينى  ًمنٍ  جىاءى  مىا كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  اٍلًفنتى ، ِ .الدَّجَّاؿي
كى  الدَّجىاؿً  ًفٍتنىةً  : كتاب الفنت، بىابي السنن { صحيح. ك ابن ماجو : . }حکم األلباينِِّٕ ، رقم اٜنديث:َٗٓص ْج

 . َِْٕ، رقم اٜنديث : ُٖٖص ٓ، جُ .كىمىٍأجيوجى، ط يىٍأجيوجى  كىخيريكجً  مىٍرًنىى  اٍبنً  سىىًعي خيريكجً 
رجالو ثقات رجاؿ الشيخٌن غًن اٞنغًنة بن سبيع، فقد ركل لو الرتمذم كالنسائي كابن ماجو، كىو ثقة. ركح: ىو ابن عبادة، كابن  

عن اإلماـ أ٘ند،  ٔٔٓ/  ِافظ ابن رجب ُب شرح علل الرتمذم  أيب عركبة: ىو سعيد، كحديث ركح عنو صاحل فيما نقلو اٜن
كقد توبع، كأبو التياح: ىو يزيد بن ٘نيد الضبعي، كعمرك بن حريث: .صحيحيهما  كقد ركل لو الشيخاف من طريق ركح عنو ُب

 ىو ابن عمرك القرشي اٞنخزكمي، صحايب صغًن.
:  ( من طرؽ عن ركح، هبذا اإلسناد. قاؿ الرتمذمّّ( ، كأبو يعلى )ٕٓ) ( ، كاٞنركزمْٖ( ، كالبزار )ْكأخرجو عبد بن ٘نيد )

  حسن غريب.
( من طريق عبد اهلل بن شوذب، عن أيب ّٔ( ك )ّٓ( ك )ّْ( ، كأبو يعلى )ٗٓ( ك )ٖٓ( ، كاٞنركزم )ْٕ( ك )ْٔكالبزار )

 التياح، بو.
ارل ُص  ُ، ج ُ .أ٘ند:ط اإلماـ ئو علی مسنداألرنؤكط ك زمبل ما حققو ٓنقيق شعيب حسبصحيح،ىذا اٜنديث  إسنادف

 .ّّكُِ. رقم اٜنديث:ُٖ
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 الزماف آخر ُب يظهر الذم ىو ك اٜنديث ُب الدجاؿ ذكر تكرر قد ك. الكذابوف أم الدجالوف:
   التلبيس . ك الكذب منو يكثر أم: اٞنبالغة أبنية من فعاؿ ك .األلوىية يدعي

جافٌ  اٞنًجىنِّ : ك اٛنمع اف :اجملى 
ى
  . الرتِّىسىة ك الرت ٍس ىو ك : دىكابٌ  ًكزاف اٞن

ٍطرىقىةي  
ي
ٍطرىقة : اجملىاف   اٞن

ي
اس أم : اٞن  إذا النَّعل طىارىؽى  منو ك.  شيء فوؽى  شيئا العىقىب أيٍلًبسىت اليتَّ  الرتِّ

ىا  األكؿ ك.  للتٍَّكثًن الراء بتشديد بعضيهم رىكاه ك.  بعض فوؽى  بعضىها ركَّب ك طاؽو  فوؽى  طىاقان  صىًنَّ
  .(ُ)هرأشٍ 
طرىقة ك

ي
كس اليت ييطرؽ بعضها على بعض، أم اجملاف  اٞن : يركَّب بعضها فوؽ بعض، يعين أهنا  : ىي الرت 

 . عريضة
 

  : الحديثشرح 
 

نبياء ل من األكحذر   مِب الفنت الذكىو من أ ببلد معركفة، ك يى إف الدجاؿ ٫نرج من خراساف ك
 ال قرية ك كليس من بلد ك نساف مثلها،ير اإل قوة دل  لو خركجو من عبلمات الساعة، ك أمتو منو، ك

 صىلَّىما قاؿ رسوؿ اهلل كال يطأه الدجاؿ ،  إة ك اٞندينة ك بيت اٞنقدس كاف من األرض غًن اٞنكال م
 ًمنٍ  لىٍيسى »:  قىاؿى  سىلَّمى،كى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبِّ  عىنً  عىٍنوي، اللَّوي  رىًضيى  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  : عن كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي 
، سىيىطىؤيهي  ًإالَّ  بػىلىدو  ىًدينىةى، مىكَّةى، ًإالَّ  الدَّجَّاؿي

، نًقىاهًبىا ًمنٍ  لىوي  لىٍيسى  كىاٞن ىبلىًئكىةي  عىلىٍيوً  ًإالَّ  نػىٍقبه
 صىافٌِّنى  اٞن

ىًدينىةي  تػىٍرجيفي  ٍبيَّ  ٪نىٍريسيونػىهىا،
ا اٞن ، ثىبلىثى  بًأىٍىًلهى اًفرو  كيلَّ  اللَّوي  رًجي فػىييخٍ  رىجىفىاتو مينىاًفقو  كى  كى

(ِ)» . 
أما  ك أمن تاـ من الدجاؿ ك شره. ىم اٞنؤمنوف الذين ُب ة ،كمن اٞندينة ك اٞن وفالذين ال ٫نرج ك

سبلـ ك عن حرًن اإل ففيها اجملاىدكف الذين يدافعوف عن بيت اٞنقدس، ك بيت اٞنقدس ) إيلياء (:

                                                 

 . ِٓٔص  ْ، ك ج َِٕص  ّ، ك ج ُِٗص  ِط،  ج  . : دواألثر  الحديث غريب في النهاية ُب:ابن األثًن( 1)
(2  ىًدينىًة، بىابه  فىضىائًلً  :كتابصحيحوُب  أخرجو البخارم:(

  الدَّجَّاؿي  يىٍدخيلي  الى : اٞن
ى
، رقم ِِص ّ، جُ .ًدينىةى، طاٞن

ً  : كتابصحيحو. كمسلم: ُب ُُٖٖاٜنديث: ، رقم ِِٓٔص ْط، ج .اٛنساسة، د قصة السَّاعىًة ،باب كىأىٍشرىاطً  اٍلًفنتى
 .ِّْٗ اٜنديث:
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٬ننعوف من أف يدخل  ك نعوف عن أىل االسبلـ صولة أعداء اهلل،لمة اهلل، اٞناكعبلء  ٩ناىدكف إل
 .(ُ)بيت اٞنقدس ) إيلياء (  ىم الدجاؿ ُب بيت اٞنقدس، فيحاصر إلی الدجاؿ

كف بدينهم من الدجاؿ ك فتنتو ك ة ك اٞندينة ك بيت اٞنقدس( يفرٌ كغًن ىذه الببلد) اٞن من الناس ُب ك
 .«ِاٍٛنًبىاًؿ  ُب  الدَّجَّاؿً  ًمنى  لىيىًفرَّفَّ النَّاسي »:كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  لَّىصى ما قاؿ رسوؿ اهلل ك اٛنباؿ، شره ارل

ليهم يد ىذا إال يصل  یشغف اٛنباؿ ك مواقع القطر، حت یلإفتنتو  كف بدينهم من الدجاؿ كيفرٌ  مأ
 الطاغية.

 :  ثًنكفكيتبعو أقواـ   ك

 يػىٍتبىعي  »: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  ما: قىاؿى رىسيوؿى ك ألفان  كىم سبعوف إصبهاف يهود لذين يتبعونوا كمن
 .«(ّ)الطَّيىاًلسىةي  عىلىٍيًهمي  أىٍلفنا سىٍبعيوفى  أىٍصبىهىافى، يػىهيودً  ًمنٍ  الدَّجَّاؿى 

 .كذلكالنساء  يتبعومرتفعة، ك  ك كجناهتم عريضة أقواـ كجوىهميتبعو  كذلك ك 

 الرتس. ىو ك اٞنيم، بكسر اجملن ٗنع النوف تشديد ك اٞنيم بفتح :«اف  اجملى  مي كيجيوىىهي  كىأىفَّ  »ك قولو:
ٍطرىقىةي  » :قولو ك 

ي
 . النسخ أكثر ك السيد أصل ُب ما على الطاء سكوف ك اٞنيم بضم :« اٞن

 على الطراؽ جعل: أم طرقو أك أطرقو من مفعولة فهي الراء كٔنفيفها بتشديد ركم :السيوطي قاؿ ك
 اٞنعىن ك ظهره، على فيلصق الرتس، مقدار على يقطع الذم اٛنلد الطاء بكسر الطراؽ ك ،الرتس كجو

 األزبك ك الرتؾ طائفة ُب يوجد إ٧نا الوصف ىذا ك كاجملنة، مرتفعة كجناهتم ك عريضة، كجوىهم أف

                                                 

 قاؿ الذىب : ىىذىا . ك ُِٖٔ ، رقم اٜنديث:ْٕٓص ْ، جُ .للحاكم : ط :الصحيحين على المستدركأنظر :  ( 1)
ٍسنىاًد على ًحيحي صى  حىًديثه   ." ٫نيىرِّجىاهي  كىدلىٍ  كمسلم ، البخارم شرط اإٍلً

ً  كتابصحيحو: أخرجو مسلم: ُب  ( 2) ، ِِٔٔص ْط، ج .الدَّجَّاًؿ، د أىحىاًديثً  ًمنٍ  بىًقيَّةو  ًُب  بىابه  السَّاعىًة، كىأىٍشرىاطً  اٍلًفنتى
 .ِْٓٗ رقم اٜنديث :

ً اٍلفً  كتابصحيحو:  أخرجو مسلم: ُب( 3) ، ِِٔٔص ْط، ج .الدَّجَّاًؿ، د أىحىاًديثً  ًمنٍ  بىًقيَّةو  ًُب  بىابه  السَّاعىًة، كىأىٍشرىاطً  نتى
 . ِْْٗ رقم اٜنديث:
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 حينئذ يكونوف أك يتبعو،: قولو إليو يشًن كما خراساف، ُب الدجاؿ إذل يأتوف لعلهم ك النهر، ماكراء
 . (ُ)خراساف  ُب موجودين

 : مايستفاد من الحديث

 . أىل األرض یِب فتنة علكإف الدجاؿ أ-ُ

 إف الدجاؿ ٫نرج من أرض باٞنشرؽ يقاؿ ٟنا خراساف . -ِ

 ك الطيالسة. عليهم ألفان  ىم سبعوف كالذين يتبعوف الدجاؿ، ىم يهود أصفهاف ) بلد بإيراف( -ّ
 مرتفعة. ك كجناهتم عريضة ليهود، كجوىهمأقواـ غًن ايتبعو أناس ك  كذلك

 

 : ر و فيو أحاديثكعن المن ياألمر بالمعروف و النه يف :يالمطلب الثان
 : عشرسابع الحديث ال

ثػىنىا بو داكد:أقاؿ -ُ اًلدو، عىنٍ  بىًقيَّةى، ٍبني  كىٍىبي  حىدَّ ثػىنىا ح خى ، ٍبني  عىٍمريك كحىدَّ  ىيشىٍيمه، أىٍخِبىىنىا عىٍوفو
، عىنٍ  ًإٍٚنىاًعيلى، عىنٍ  ،اٍلمىٍعىنى  دى  أىفٍ  بػىٍعدى  :بىٍكرو  أىبيو قىاؿى : قىاؿى  قػىٍيسو ، أىيػ هىا يىا :عىلىٍيوً  كىأىثٍػىنى  اللَّوى، ٘نًى  النَّاسي
ٌٍَُُِّّّّّّّٰٱٹٱٹٱٱ :مىوىاًضًعهىا غىًٍنً  عىلىى تىضىعيونػىهىا كى  اتٍآيىةى، ىىًذهً  تػىٍقرىءيكفى  إًنَّكيمٍ 
اًلدو، عىنٍ :قىاؿى  (ِ)َّنئمئزئرئ ٍعنىا كىًإنَّا خى  ًإذىا النَّاسى  ًإفَّ  »:يػىقيوؿي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبَّ  ٚنًى
ٍيًو، عىلىى يىٍأخيذيكا فػىلىمٍ  الظَّادًلى  رىأىكيا ، عىنٍ :عىٍمرهك قىاؿى  كى  «ًبًعقىابو  اللَّوي  يػىعيمَّهيمي  أىفٍ  أىٍكشىكى  يىدى  كى ًإينِّ  ىيشىٍيمو

ٍعتي   عىلىى يػىٍقًدريكفى  ٍبيَّ  بًاٍلمىعىاًصي، ًفيًهمٍ  يػيٍعمىلي  قػىٍوـو  ًمنٍ  مىا»:يػىقيوؿي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  وؿى رىسي  ٚنًى
 . «(ّ)ًبًعقىابو  ًمٍنوي  اللَّوي  يػىعيمَّهيمي  أىفٍ  ييوًشكي  ًإالَّ  يػيغىًنِّيكا، الى  ٍبيَّ  يػيغىًنِّيكا، أىفٍ 

                                                 

 ك ذكر الساعة يدم بٌن العبلمات الفنت ،باب كتاب  :المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاةالقارم :  اٞنبل( 1)
  .َّْٖص  ٖ، ج ُ. الدجاؿ :ط

. َُٓ:ائدة سورة اٞن( 2)
كالرتمذم:  .ّّْٖ، رقم اٜنديث: ّّٗص ٔ، جُ .كالنهي، ط األمر باب اٞنبلحم، كتابالسنن : أخرجو أبو داكد: ( 3)

ً السنن :  ، طا يػيغىًنًَّ  دلىٍ  ًإذىا العىذىابً  نػيزيكؿً  ُب  جىاءى  مىا  كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  كتاب اٍلًفنتى ٍنكىري
ي
 ْ، جِ .ٞن

  سيورىةً  كى ًمنٍ : كىسىلَّمى، بىابه  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  اٍلقيٍرآفً  ، ك أيضان ُب كتاب تػىٍفًسًنً ُِٖٔ، رقم اٜنديث:ْٕٔص
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اًلده  قىاؿى  كىمىا كىاهي رى  كى  :دىاكيدى  أىبيو قىاؿى   ًفيًهمٍ  يػيٍعمىلي  قػىٍوـو  ًمنٍ  مىا»:ًفيوً  شيٍعبىةي  قىاؿى  كى  ٗنىىاعىةه، كى  :أيسىامىةى  أىبيو خى
  .«يػىٍعمىليوي  ٣نَّنٍ  أىٍكثىري  ىيمٍ  بًاٍلمىعىاًصي

 
  : شرح غريب الحديث

 . (ُ) خيذٍ  ّنعىن الفعل اسم ىو ك افػٍعىلوه أم بكذا: : عليكم «عىلىٍيكيمٍ » 

 :شرح الحديث
راده اهلل ك أغًن ما  یمعن تاب ك السنة فهمان ككأف بعض الناس يفهموف من ال یاٜنديث يشًن ال

تاب ك ما كأف يبٌن للناس ما نٌزؿ اهلل من ال البد من عادل راسخ رباين كىسىلَّمى، ك عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى رسولو
ال سنة رسولو  تاب اهلل ككخبلؼ   یب اهلل، لئبل يعملوف علتاككىسىلَّمى من   عىلىٍيوً  اهللي  بٌٌن رسولو صىلَّى

 كىسىلَّمى. عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى

لذين يعملوف يتصدكا لانوا قادرين أف كران، فعليهم إف  كالناس قومان أك شخصان يعمل من یإذا رأ ك
مفخفحفُّٱٹٱٹٱ ماك عقابو،سخطو ك اليعٌمهم عذاب اهلل ك  یحتيغًٌنكنو،  ك ر،كاٞنن
ٱ.(ِ)َّملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحق

                                                                                                                                                         

ًة، ط ائًدى
ى
ا » ، كقاؿ :َّٕٓ، رقم اٜنديث: ِٔٓص ٓ، جِ .اٞن  ًإٍٚنىاًعيلى  عىنٍ  كىاًحدو  غىًٍني  كىاهي رى  كى قىدٍ . صىًحيحه  حىسىنه  حىًديثه  ىىذى

اًلدو، أىيب  ٍبنً  ، عىنٍ  ًإٍٚنىاًعيلى، عىنٍ  بػىٍعضيهيمٍ  كى رىكىل «مىٍرفيوعنا  اٜنىًديثً  ىىذىا ٥نىٍوى  خى ، كابن «يػىٍرفػىعيوهي  كىدلىٍ  قػىٍولىوي  » بىٍكرو، أىيب  عىنٍ  قػىٍيسو
ً، بىابي السنن : ماجو: ُب  . ََْٓ، رقم اٜنديث: ُّٗص ٓ، جُ .اٍلميٍنكىًر، ط عىنٍ  كىالنٍَّهيً  ٍلمىٍعريكؼً بًا اأٍلىٍمرً  كتاب اٍلًفنتى

 « ."بًًعقىابًوً  اللَّوي  يػىعيمَّهيمٍ  أىفٍ  أىٍكشىكى  يػيغىًنِّيكنىوي، الى  اٍلميٍنكىرى  رىأىٍكا ًإذىا النَّاسى  ًإفَّ "» كاللفظ عنده : 
. ك  ( عن عبد اهلل بن ٖٖ، كعنو اٞنركزم ُب مسند أىب بكر )ُٕٓ - ُْٕ/  ُٓأخرجو ابن أيب شيبة  قيس: ىو ابن أيب حاـز

 ٧نًن، هبذا اإلسناد.
( من طرؽ عن َّْ( ، كابن حباف )ُِّ( ، كأبو يعلى )ٓٔ( ، كالبزار )ٕٖ( ك )ٖٔ( ، ، كاٞنركزم )ّيدم )مكأخرجو اٜن

 إٚناعيل بن أيب خالد، بو.
. رقم ِٖارل  ُ.صُ، جُ .أ٘ند:ط اإلماـ مسند یزمبلئو علاألرنؤكط ك  ما حققو شعيب حسبصحيح  ىذا اٜنديث إسنادف

 .  ّٓك َّك  ِٗك  ُٔك  ُاٜنديث: 
. ْٔٓص  ّط، ج . : دواألثر  الحديث غريب في النهاية :ابن األثًن( 1)
. ِٓ سورة االنفاؿ : ( 2)
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، بًٍنتً  زىيٍػنىبى  كعىنٍ  ثيرى  ًإذىا نػىعىٍم، »: قىاؿى  الصَّاًٜنيوفى ؟ ًفينىا كى  أىنػىٍهًلكي  اهللً  رىسيوؿى  يىا: قػيٍلتي   جىٍحشو  كى
 . « (ُ)اٍٝنىبىثي 

 .(ِ) َّنئمئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱأم«اتآية تقرؤكف ىذه»قولو:
 «.عهامواض غًن على » اتآية أم «تضعوهنا ك » 
 عن عجزًب إذا يضركم دل أنفسكم حفظتم فإذا اٞنعاصي عن أنفسكم حفظ الزموا أم اتآية: معين ك

 أنكم ك اجتناهبا إذل اىتديتم إذا اٞنناىي بارتكاب ضل من ضبلؿ اٞننكر عن النهي ك باٞنعركؼ األمر
 ك مطلقان  اٞننكر عن النهي ك باٞنعركؼ األمر عن ٕنتنعوف ك عمومها على ْنركف ك اتآية ىذه تقرأكف

 األفعاؿ أٚناء من ىو ك بعليكم أنفسكم انتصب «أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها يا» كذلك ليس
 جر موضع ُب عليكم ُب )کم(اٞنيم ك الكاؼ ك ،اٞنعاصي عن احفظوىا ك أنفسكم إصبلح الزموا أم
 ألزمتم فإذا أم «اىتديتم إذا ضل من يضركم ال» كحدىا على ال اجملركر ك اٛنار ىو الفعل اسم ألف

 يضركم. دل حفظتموىا ك أنفسكم إصبلح
 سبلمة مع اٞننكر إلزالة اٞنطيقٌن أم «الناس إف :يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٚنعت» فإين 

 عن يكفوه دل أم«يديو على يأخذكا فلم» عصيانو ك فسقو ك ظلمو علموا أم«الظادل رأكا إذا» العافية
 أم كالشٌن اٟنمزة بفتح «أكشك» منعو على القدرة مع ظلمو عن ٬ننعوه دل أم علف أك بقوؿ الظلم
 ُب إما العذاب، من بنوع أم منو بعقاب اهلل يعمهم أف «منو بعقاب اهلل يعمهم أف»أسرع أك قارب
 عذر. ببل اهلل فرض لتضييع فيهما أك اتآخرة أك الدنيا

 باٞنعركؼ األمر ترؾ إذل فيدعوىم تأكيلها غًن يةاتآ الناس يتأكؿ أف الصديق خاؼ:  عبيدة أبو قاؿ
 ينطق الذم الشرؾ ىو اٞننكر عن تغيًنه عن اإلمساؾ ُب أذف الذم أف ك كذلك ليست أهنا فأعلمهم

 أىل من الريب ك العصياف ك الفسوؽ فأما عليو صوٜنوا قد ك بو يتدينوف أهنم أجل من اٞنعاىدكف بو
 .(ّ)فيو  يدخل فبل اإلسبلـ

                                                 

ً  كتاب  صحيحو :أخرجو مسلم : ُب  ( 1) ً  ابً اٍقرتى  السَّاعىًة،بىابي  كىأىٍشرىاطً  اٍلًفنتى  ْط، ج .كىمىٍأجيوجى : د يىٍأجيوجى  رىٍدـً  كىفػىٍتحً  اٍلًفنتى
 .َِٖٖ ، رقم اٜنديث :َِِٕص
. َُٓ :سورة اٞنائدة ( 2)
ص  ٔط، ج  .: د(اٞننكر يغًن دل إذا العذاب نزكؿ ُب جاء ما باب) الفنت ُب كتاب : األحوذي تحفة:  اٞنباركفورل( 3)

 . مع بعض التصرؼ .ِّْ
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 فبل اٞنخاطب ٬نتثل دل ك فعلو فإذا اٞننكر عن النهي ك باٞنعركؼ األمر بو كلف فما كذلك افك إذا ك
 من أكثر اٞنعاصي يعملوف ال الذين كاف أما إذا عليو. ما أدل لكونو الفاعل على ذلك بعد عتب
ك لکن دل  ان غالب اٞننكر تغيًن على قادرين كانوام  ألهنالعذاب.  عمهم عنها ٬ننعوىم فلم يعملوهنا الذين

 . (ُ)بو رضی لو فرتكهم يغًنكه،
 : اهلل ر٘نو(ِ)ابن تيمية  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 األمر ترؾ يقتضي ال .(ّ) َّنئمئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱ:كبًنان  علوان  تعاذل قولو

  حديث الباب. ُب كما إذنان  ال ك هنيان  ال اٞننكر عن النهي ك باٞنعركؼ
 ىىونل كى  ميطىاعنا، شيحًّا رىأىٍيتى  ًإذىا حىّتَّ »  تأكيلها ُب فوعان مر  اٝنشين ثعلبة أيب حديث ُب كذلك ك

افً  الى  أىٍمرنا كى رىأىٍيتى  ًبرىٍأيًًو، رىٍأمو  ًذم كيلِّ  ًإٍعجىابى  كى  ميٍؤثػىرىةن، دينٍػيىا كى  ميتَّبىعنا،  خيوىٍيصَّةى  فػىعىلىٍيكى  ًبًو، لىكى  يىدى
، ٍهي  ميٍنكىرنا ًمٍنكيمٍ  رىأىل مىنٍ  »:سلم م ُب سعيد أيب حديث يفسره ىذا ك  «(ْ) نػىٍفًسكى  فىًإفٍ  بًيىًدًه، فػىٍلييغىًنِّ

٬نىاًف  أىٍضعىفي  ذىًلكى  كى  فىًبقىٍلًبًو، يىٍستىًطعٍ  دلىٍ  فىًإفٍ  فىًبًلسىانًًو، يىٍستىًطعٍ  دلىٍ    .( ٓ)«اإٍلً
 ك ك اٟنولالشح  لغلبة الناىي يؤذكف بل إذل الِب؛ إصغاء ٟنم يبقى ال حّت الفجور أىل قوم فإذا

 بالقلب.  بقي ك اٜناؿ ىذه ُب باللساف التغيًن سقط العجب
 األمر من الواجب كأدم اهلل أطيع إذا االىتداء يتم إ٧نا ك َّنئمئزئرئُُِّّّّٰٱ:قاؿ ك

 : عظيمة  فوائد اتآية ُب لكن غًن٨نا؛ ك ك كالنهي
 .مهتديان  كاف إذا يضركه لن فإهنم اٞننافقٌن ك الكفار من اٞنؤمن ٫ناؼ : أال أحدىا

                                                 

 . ِّٖص  ُُ، ج ِ. كالنهي : ط األمر اٞنبلحم ،باب : ُب كتاب المعبود عون آبادم : عظيمال( 1)
 اٜننبلي اٜنراين تيمية ابن ١نمد بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن السبلـ عبد بن اٜنليم عبد بن أ٘ند العباس أبو الدين تقي( 2)

  (.ىػِٖٕ: الدمشقي، اٞنتوَب
. َُٓ :سورة اٞنائدة ( 3)
. حديث ُّْْ ، رقم اٜنديث :ّٔٗص ٔ، جُ .كالنهي، ط األمر اٞنبلحم، باب كتابالسنن: أخرجو أبوداكد : ُب ( 4)

 اهلل رسوؿ عن القرآف تفسًن : أبوابالسنن الرتمذم: ُب  داكد. ك األرنؤكط ك زمبلئو علی سنن أيب حسن علی ما حققو شعيب
كقاؿ: ىذا حديث حسن غريب.  .َّٖٓ ، رقم اٜنديث:ِٕٓص ٓ، جِ .طاٞنائدة،  سورة كمن :باب  كسلم، عليو اهلل صلى

ً بىابي  أىبٍػوىاب السنن :كابن ماجو : ُب  ، ُْٔص ٓ، جُ .ط. َّنئمئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱ:قػىٍولًو ً  اٍلًفنتى
  . َُْْ رقم اٜنديث :

٬نىاًف، كىأىفَّ  ًمنى  ميٍنكىرً الٍ  عىنً  النٍَّهيً  كىٍوفً  بػىيىافً  : كتاب اإل٬ناف،بىابي صحيحوأخرجو مسلم : ُب ( 5) ٬نىافى  اإٍلً ، كىأىفَّ  يىزًيدي  اإٍلً  كىيػىٍنقيصي
 .ْٗ، رقم اٜنديث:ٗٔص ُط، ج .كىاًجبىاًف: د اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىالنٍَّهيى  بًاٍلمىٍعريكؼً  اأٍلىٍمرى 
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 اىتدل. إذا تضره ال معاصيهم فإف عليهم ٩نزع ال ك عليهم ٪نزف أال : الثاين
 كالشهوات. اٞناؿ ك السلطاف من أكتوه ما إذل عينو ٬ند ال ك إليهم أال يركن : الثالث
 ىجرىم أك هنيهم أك ذمهم أك بغضهم ُب اٞنشركع على بزيادة اٞنعاصي أىل على يعتدم أال : الرابع

 . اىتديت إذا ضل من يضرؾ ال نفسك عليك عليهم اعتدل ٞنن يقاؿ بل عقوبتهم؛ أك
 سلوؾ ك القصد حسن ك كالصِب كالرفق العلم من اٞنشركع الوجو على كالنهي باألمر يقـو أف اٝنامس:

  .(ُ) َّنئمئزئُّ:  قولو ُب كٌٍََُّّّّّٱ: قولو  ُب داخل ذلك فإف القصد السبيل
نئمئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱ:كجلٌ  عزٌ  اهلل قوؿ أما ك :ر٘نو اهلل مقاؿ النوك  ك 

َّ
 
 

 اٞنذىب ألف اٞننكر عن النهي ك باٞنعركؼ األمر كجوبذىب إلی ٞنن  ٢نالفان  فليس .{(ِ)
 قولو مثل غًنكم تقصًن يضركم فبل بو كلفتم ما فعلتم إذا أنكم اتآية معىن ُب احملققٌن عند الصحيح

 .  (ّ) َّحضجضمصخصحصُّٱٱٱٱ:تعاذل
 جائز ذلك بل الواليات بأصحاب اٞننكر عن النهي ك باٞنعركؼ األمر ٫نتص ال ك : العلماء قاؿ ك

 ك الصدر األكؿ ُب الوالة غًن فإف اٞنسلمٌن إٗناع عليو الدليل ك :اٜنرمٌن إماـ قاؿ اٞنسلمٌن تآحاد
 ترؾ ك إياىم سلمٌناٞن تقرير مع اٞننكر عن ينهوهنم ك باٞنعركؼ الوالة يأمركف يليو كانوا الذم العصر

 أعلم. اهلل ك .كالية غًن من اٞننكر عن النهي ك باٞنعركؼ باألمر التشاغل على توبيخهم

 . عنو ينهى ك بو يأمر ّنا عاٞنان  كاف من ك ينهى يأمر إ٧نا إنو ٍب
 ينكر ال ك أٗنعٌن عنهم اهلل رضي بعدىم فمن التابعٌن ك الصحابة بٌن الفركع ُب اٝنبلؼ يزؿ دل ك

 إذا خالفو من على يعرتض أف للقاضي ال ك للمفيت ليس قالوا كذلك ك غًنه على غًنه ال ك ب١نتس
 أعلم . اهلل ك جليان  قياسان  أك ٗناعان إ أك نصان  ٫نالف دل

 منو يبق دل ك ،متطاكلة أزماف من أكثره ضيع قد اٞننكر عن النهي ك باٞنعركؼ األمر باب أف اعلم ك
 مبلكو. ك األمر قواـ بو عظيم باب ىو ك جدان  لةقلي رسـو إال األزماف ىذه ُب

                                                 

زئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱ :تعاذل ُب أف قولو :اٞنائدة : فصل  ُب تفسًنسورة :الفتاوى  مجموعإبن تيمية : ( 1)
 . ْٕٗص ُْط، ج   .كالنهي: د باٞنعركؼ األمر ترؾ يقتضي ال َّنئمئ

. َُٓ :سورة اٞنائدة ( 2)
  . ُٓسورة اإلسراء :   ( 3)
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 قاؿ فقد اٞنطلوب ٓنصيل إذل أقرب ليكوف يرفق أف اٞننكر عن الناىي ك باٞنعركؼ لآلمر ينبغي ك
 فضحو فقد عبلنية كعظو من ك زانو ك نصحو فقد سران  أخاه كعظ من :عنو اهلل رضي الشافعي اإلماـ

 فإهنم ٥نوه أك معيبان  متاعان  يبيع إنسانان  رأل إذا ما الباب ىذا نم فيو الناس أكثر يتساىل ٣نا ك شانو ك
 على ٩نب أنو على العلماء قد نص ك ظاىر خطأ ىذا ك بعيبو اٞنشرتم يعرفوف ال ك ذلك ينكركف ال

 .(ُ)أعلم  اهلل ك بو اٞنشرتم يعلم أف ك البائع على ينكر أف ذلك علم من
 : مايستفاد من الحديث

 . التبليغ العمل ك السنة، قبل القوؿ ك تاب ككفهم دقيق من ال البد من علم ك-ُ

اٛنهل ك  ك الشرؾ ك الرياء آثار من تطهًنىا يتها ك تعليمها ككك تز  نفسو اٞنؤمن إصبلح كجوب -ِ
 . اٞنعاصي حب الدنيا ك الذنوب ك

كفق  الوجو اٞنشركع یر علكعن اٞنن يل مسلم أف يقـو باألمر باٞنعركؼ ك النهك ي٩نب عل-ّ
 ستطاعتو.ا

 ر.كعن اٞنن يالنه ل اجملتمع أف تقـو باألمر باٞنعركؼ كك ال بد من فئة ُب-ْ
أف يعمهم  كىم قادركف عليو، أكش ر، ككاف الناس ال يأمركف باٞنعركؼ ك ال ينهوف عن اٞننكإذا   -ٓ

 اهلل بعذاب ك عقاب. 

 :  ر شركطكعن اٞنن يالبد لآلمر باٞنعركؼ ك الناى-ٔ

 عنو. یينه مر الذكيأمر بو ك يدعو اليو ك باٞنن مباٞنعركؼ الذلم : الع األكؿ

 ر.كينهاه عن اٞنن ل إنساف يأمره باٞنعركؼ، كك: الرفق ، مع   الثاين

 اٞنصلحة ك اٞنفسدة خاصة إذا تعارضت اٞنصلحة ك اٞنفسدة ُب یلإالتأمل ك النظر ك الدقة  : الثالث
 عنو. یما يأمر بو أك ما ينه

 

                                                 

ارل  ُِص ِ،ج ِ .ط اإل٬ناف( من اٞننكر عن النهي كوف بياف باب) اال٬ناف، : ُب كتابشرح صحيح مسلم  النوكم :( 1)
ِٓ. 
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 : فيو حديثان الحدود، و يلث: فالمطلب الثا

 : عشرثامن الحديث ال

ثػىنىا : قاؿ أبوداكد-ُ ثػىنىا ًإٍٚنىاًعيلى، ٍبني  ميوسىى حىدَّ ، عىنٍ  ٘نىَّاده، حىدَّ ، ٍبنً  ٘نيىٍيدً  عىنٍ  ييونيسى ؿو  النًَّبِّ  عىنً  ًىبلى
ثػىنىا ك ح كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ثػىنىا: قىاالى  اٍلفىرىًج،  ٍبني  نيصىًٍني  كى  ًو،اللَّ  عىٍبدً  ٍبني  ىىاريكفي  حىدَّ  أيسىامىةى، أىبيو حىدَّ

، ٍبنً  يىزًيدى  عىنٍ  ، ٍبنً  ٘نيىٍيدً  عىنٍ  عيبىٍيدو، ٍبنً  ييونيسى  عىنٍ  زيرىٍيعو ؿو ، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ًىبلى  بػىٍرزىةى، أىيب  عىنٍ  ميطىرِّؼو
، عىلىى فػىتىغىيَّظى  عىٍنوي، وي اللَّ  رىًضيى  بىٍكرو  أىيب  ًعٍندى  كيٍنتي : قىاؿى  ًليفىةى  يىا رل  تىٍأذىفي :  فػىقيٍلتي  عىلىٍيًو، فىاٍشتىدَّ  رىجيلو  خى

ـى، غىضىبىوي، كىًلمىيًت  فىأىٍذىىبىتٍ :  قىاؿى  عينيقىوي ؟ أىٍضًربي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً   فىأىٍرسىلى  فىدىخىلى، فػىقىا
 أىمىٍرتيكى ؟ لىوٍ  فىاًعبلن  أىكيٍنتى : قىاؿى  عينيقىوي، أىٍضًربي  رل  اٍئذىفٍ :  قػيٍلتي  آنًفنا ؟ قػيٍلتى  الًَّذم مىا: فػىقىاؿى  ًإرلىَّ،

كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ١نيىمَّدو  بػىٍعدى  لًبىشىرو  كىانىتٍ  مىا اللًَّو، كى  الى  »: قىاؿى  نػىعىٍم،: قػيٍلتي 
(ُ) » . 

 
، لىٍفظي  اىىذى : دىاكيدى  أىبيو قىاؿى  ٍنبىلو  ٍبني  أىٍ٘نىدي  قىاؿى  يىزًيدى  بًًإٍحدىل ًإالَّ  رىجيبلن  يػىٍقتيلى  أىفٍ  بىٍكرو  أًلىيب  يىكينٍ  دلىٍ  أىمٍ : حى

ثً  ، بػىٍعدى  كيٍفره   »: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّو رىسيوؿي  قىاٟنىىا الَّيًت  الثَّبلى ، بػىٍعدى  زًننا أىكٍ  ًإ٬نىافو  قػىٍتلي  أىكٍ  ًإٍحصىافو
، ًبغىًٍنى  نػىٍفسو   .«يػىٍقتيلى  أىفٍ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى لًلنًَّبِّ  كىافى  كى  نػىٍفسو

 
 

                                                 

، ُْٖص ٔ، جُ .كسلم، ط عليو اهلل صلَّى  النبَّ  سبَّ  فيمن اٜنكم اٜندكد، باب كتاب  السنن :اكد : بو دأأخرجو  ( 1)
، ِ .سلم، ط ك عليو اهلل صلى النب سب فيمن الدـ، باب اٜنكم ٓنرًن كتاب  السنن :. ك النسائي : ُب ّّْٔرقم اٜنديث: 

  .َْْٕك  َّْٕك َِْٕك َُْٕ. رقم اٜنديث :َُٗكَُٖص ٕج
فقد ركل لو النسائي. أبو بىرزة: ىو .لو ثقات رجاؿ الشيخٌن غًن أيب سىوَّار القاضي كاٚنو عبدي اهلل بن قدامو بن عىنىزة العنِبم رجا

نضلةي بن عيبيد، صحايب مشهور بكنيتو، أسلم قد٬نان، كشهد فتح خيِب كفتح مكة، كحينينان، كسكن البصرة، كغزا خراساف كمات هبا 
 ية، أك بعدىا.أياـ يزيد بن معاك 

من طرؽ  ّْٓ/  ْ(، كاٜناكم ِٖ( ك )ُٖ، كأبو يعلى )َُٖ/  ٕ(، كالنسائي ٕٔ( ك )ٔٔ(، كاٞنركزم )ْكأخرجو الطيالسي )
 َُٗ/  ٕ(، كالنسائي ٖٔ(، كاٞنركزم )ْٗ(، كالبزار )ّّْٔ(، كأبو داكد )ٔأخرجو اٜنميدم ) ك عن شعبة، هبذا اإلسناد.

 كافقو الذىب. من طرؽ عن أيب برزة، بو، كصححو اٜنكم على شرط الشيخٌن، ك ّْٓ/  ْكم (، كاٜنا َٖ، كأبو يعلى )َُُك
.  ُٖارل  ُص  ُ، ج ُ . أ٘ند:ط اإلماـ األرنؤكط ك زمبلئو علی مسند علی ما حققو شعيبصحيح،  ذا اٜنديثى إسنادف

  . ْٓرقم اٜنديث: 
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 : الحديث التاسع عشر
ثػىنىا:  قىاؿى  دىاكيدى  أىبيو أىٍخِبىىين  : قاؿ: يعند النسائ مركاية أخر  كُب-ِ ثػىنىا:  قىاؿى  عىفَّافي، حىدَّ  ٍبني  يىزًيدي  حىدَّ

ثػىنىا:  قىاؿى  زيرىٍيعو  ، ٍبنً  ٘نيىٍيدً  عىنٍ  عيبىٍيدو، ٍبني  ييونيسي  حىدَّ ؿو  أىيب  عىنٍ  الشِّخًًِّن، ٍبنً  ميطىرِّؼً  ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ًىبلى
 غىضىبيوي  تىدَّ فىاشٍ  اٍلميٍسًلًمٌنى، ًمنى  رىجيلو  عىلىى فػىغىًضبى  الصديق بىٍكرو  أىيب  ًعٍندى  كينَّا:  قىاؿى  أىنَّوي  اأٍلىٍسلىًميِّ  بػىٍرزىةى 
، رىأىٍيتي  فػىلىمَّا ًجدًّا، عىلىٍيوً  ًليفىةى  يىا: قػيٍلتي  ذىًلكى  أىٍضرىبى  اٍلقىٍتلى، ذىكىٍرتي  فػىلىمَّا ؟ عينيقىوي  أىٍضًربي  اللًَّو، رىسيوؿً  خى
 مىا بػىٍرزىةى، أىبىا يىا »:  فػىقىاؿى  رلىَّ،إً  أىٍرسىلى  تػىفىرَّقػٍنىا فػىلىمَّا النٍَّحًو، ًمنى  ذىًلكى  غىًٍنً  ًإذلى  أىٍٗنىعى  اٜنٍىًديًث، ذىًلكى  عىنٍ 

ٍرنًيوً : قػيٍلتي : قػيٍلتي  الًَّذم نىًسيتي  كى  «قػيٍلتى ؟  ؟  مىا تىٍذكيري  أىمىا »: قىاؿى  ذىكِّ  اللًَّو، كى  الى : قػيٍلتي  «قػيٍلتى
ًليفىةى  يىا عينيقىوي  أىٍضًربي : فػىقيٍلتى  رىجيلو  عىلىى غىًضٍبتي  رىأىيٍػتىيًن  ًحٌنى  أىرىأىٍيتى : " قىاؿى   تىٍذكيري  أىمىا اللًَّو، رىسيوؿً  خى
، أىمىٍرتىيًن  ًإفٍ  اتٍآفى  كى  كىاللَّوً  نػىعىٍم،: قػيٍلتي "  ذىًلكى  فىاًعبلن  كيٍنتى  أىكى  ذىًلكى   أًلىحىدو  ًىيى  مىا اللَّوً  كى  »:  قىاؿى  فػىعىٍلتي
كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى ١نيىمَّدو  بػىٍعدى 

(ُ) ». 

ا » :الرٍَّ٘نىنً  عىٍبدً  أىبيو قىاؿى    .«أىٍعلىمي  تػىعىاذلى  اللَّوي  كى  أىٍجوىديىىا كى  اأٍلىحىاًديثً  أىٍحسىني  اٜنٍىًديثي  ىىذى

 : ينشرح الحديث
 عنو، ك اهلل الصديق رضي ركب أيبلهما يبيناف فضيلة كمدار كاحد، ك فقههما كاحد، ك  اٜنديثاف ُب ك

  . منصب الرئاسة ىو ُب
شتٌد غضبو ا عنو يومان من األياـ، فغضب ك اهلل ر رضيكب ٥نن عند أيب قاؿ: يإف أبا برزة األسلم

برزة: فلما  عنو، فقاؿ أبو اهلل رضي بكر أبا سبٌ  ألنو :رجل من اٞنسلمٌن لفعلو أك لقولو، قيل یعل
 عنو اهلل رضي بكر أيب كبلمي عند عظم يا خليفة رسوؿ اهلل، أضرب عنقو؟ فقد ، قلت:كرأيت ذل

                                                 

 ٕ، جِ .سلم، ط ك عليو اهلل صلى النب سب فيمن كمالدـ، باب اٜن ٓنرًن كتاب  السنن:أخرجو النسائي : ُب  ( 1)
ا » :كقىاؿى . َْٕٗ، ك َْٖٕ، ك  َْٕٕ، ك َْٕٔ، ك َْٕٓ، رقم اٜنديث: َُُص  اأٍلىحىاًديثً  أىٍحسىني  اٜنٍىًديثي  ىىذى

 { کلهم صحيح. }حکم األلباين.«أىٍعلىمي  تػىعىاذلى  كىاللَّوي  كىأىٍجوىديىىا
كثقو  كد كالنسائي، ك عبد اهلل بن مطرِّؼ بن الشخًن، فقد ركل عنو ٗنع كخرَّج حديثو أبو دارجالو ثقات رجاؿ الشيخٌن غًن  

 .ابن حباف
.  ُٖارل  ُص  ُ، ج ُ. أ٘ند: ط اإلماـ األرنؤكط ك زمبلئو علی مسند ما حققو شعيب حسب قوم ذا اٜنديثى إسنادف 

   . ُٔرقم اٜنديث: 
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بيتو، كٞنا تفرٌقنا  فدخل عنو اهلل رضي بكر أبو الرجل، فقاـ كذل یغضبو عل يبلمكسبب  ب زاؿ حّت
نت فاعبلن كبو، أ   كنت أمرتكقلت آنفان ؟ إف   مبيتو، ٍب قاؿ : ما الذ ، فدخلت عليو ُبأرسل إرل

 اهلل یحد بعد ١نمد صلأل ياهلل ما ى ك : بقتلو فعلت، قاؿ ؟ فقلت نعم كاهلل اتآف إف أمرتين كذل
ن كدل ي األمر، أك طعنو، أك سٌبو، أك عٌنفو، ك كرلٌ  إذل أساء من فبل ٩نوز ك ال ٪نٌل قتل عليو كسلم.

 جاءت ُب الثبلث اليت یعنو، أف يقتل أحدان بسبب من األسباب إال بأحد اهلل ر رضیكب أليب
 .(ُ) الصحيحٌن ك السنن

اف االعرتاض كإف   ، كأك إعرتض عليهم شيئان  إف سٌبهم أحد، یاـ اليـو ماذا تر كاٜن یلإكاتآف فلينظر 
جرامان، ك إبوا جرمان ك ال كتإف دل ير  يقتلوف الذين يسألوهنم حقهم، ك يعذبونو، ك . فيسجنونو، كحقان 

ن كل نسائهم، ك يسرائيل ك يستحإ بعض ىوالء أضر ك أفسد كأظلم من فرعوف، فإنو يذبح أبناء بين
ال يستحيوف نسائها، بل يذُنوف ك يعذبوف ك يقتلوف  سبلمية كطواغيت اليـو يذُنوف أبناء األمة اإل

ال حوؿ ك ال قوة اال باهلل . اٟنـر ك النساء األبرياء، ك األطفاؿ ك الشيوخ، ك

 لو فقاؿ عنو، اهلل رضي بكر أبو عليو فتغيظ رجل عنده كاف أنو عنو اهلل رضي بكر أيب عن األثر ىذا
 ماذا: قاؿ ك برزة، أبا فدعا منزلو، كدخل غضبو، من ذلك ففخف أقتلو، أف رل ائذف : برزة أبو

 اهلل رسوؿ بعد ألحد ىذا كاف ما: قاؿ نعم، :قاؿ قاتلو؟ أكنت: قاؿ كذا، ك كذا قلت: قاؿ قلت؟
 عن جاء ما أف ينفذ إال لو ليسكسلم  عليو اهلل صلى الرسوؿ بعد الذم :يعين كسلم، عليو اهلل صلى

 من أساس على يكوف قتلو إ٧نا ك أساس، غًن من أحدان  يقتل ال ك ،كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 كسلم . عليو اهلل صلى رسولو سنة أك جل ك عز اهلل كتاب

                                                 

} :تػىعىاذلى  اللَّوً  قػىٍوؿً  يىاًت، بىابي الدِّ  ًكتىابنظر صحيح البخارم :  ا( 1)     ط ،}. ُ ،
يىاًت، بىابي  كىاٍلًقصىاصً  كىاٍلميحىارًًبٌنى  اٍلقىسىامىةً  مسلم: ًكتىاب . ك صحيحٖٕٖٔ ، رقم اٜنديث:ٓص ٗج ـي  بًوً  يػيبىاحي  مىا كىالدِّ  دى

 ٔ، جُ .اٍرتىدَّ، ط ًفيمىنً  اٜنٍيٍكمً  اٜنٍيديكًد، بىابي  . ك سنن أيب داكد: ًكتىابُٕٔٔ ، رقم اٜنديث :َُِّص ّط، ج .اٍلميٍسًلًم، د
ل   الى  جىاءى  مىا كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  الدِّيىاتً  كتاب: مالرتمذ . ك سننّّْٓ ، رقم اٜنديث:َْٖص ـي  ٪نًى  دى

، ط بًًإٍحدىل ًإالَّ  ٍسًلمو مي  اٍمرًئو  ثو  مىا الدَّـً باب : ًذٍكري  ٓنىًٍرًنً  ًكتىاب: . ك سنن النسائيَُِْ، رقم اٜنديث : ُٗص ْ، جِ .ثىبلى
ل   ـي  ًبوً  ٪نًى ل   الى  اٜنٍيديكًد، بىابي  ًكتىاب: . ك سنن ابن ماجؤَُْ، رقم اٜنديث: َٗص ٕ، جِ .اٍلميٍسًلًم، ط دى ـي  ٪نًى ،ميسٍ  اٍمرًئو  دى  ًلمو
، ط ًُب  ًإالَّ  ثو  .ِّْٓ. رقم اٜنديث: ّٕٓص ّ، جُ .ثىبلى
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 ال اإلماـ ألف يقتلو؛ أف لو فإف بالقتل أحدان  يعزر أف رأل إذا اإلماـ بأف القوؿ يعارض ال ىذا ك 
 شيء، منو ٪نصل دل إذا أما ذلك، تضييق ذنب أك جـر منو حصل بأف مستحقان  كاف إذا إال يقتلو
 حكمو ليس لكن ك بكر أبا سبٌ  الرجل ىذا ك. القتل يوجب ما عنده ليس ك يقتلو، أف لو ليس فإنو

  .(ُ)كسلم  عليو اهلل صلى النب كسبٌ 

 

 :ينمايستفاد من الحديث
 یعونو عل ك األمر، من طعن، أك سٌب، بل البد من النصيحة لو، ال٩نوز ألحد إساءة أدب لورل-ُ

 ، ك تنبيهو إذا غفل.يًنه إذا نسكاٜنق، ك تذ 
من اٞنسلمٌن  رجبلن  يقتل أف بكر أليب ما ليسكسٌبو،   و، أكيإل أساء األمر قتل من ليس لورل-ِ

 إلساءة أدب لو.
التحمل ك العفو بيده األمر من الصِب ك منصب الرئاسة ك  عنو ك ىو ُب اللَّو بكر رضي فضيلة أيب -ّ

 إلىو. أساء يو ك منعل یٞنن اعتد
ك اهلل  عنو: اللَّو ر رضيكبرزة حٌن قاؿ: أضرب عنقو؟ قاؿ أبو ب عنو لقوؿ أيب اللَّو موقفو رضي -ْ

 .كاهلل عليو كسلم، فمنعو من ذل یألحد بعد ١نمد  صل يما ى
 ال طاعة . طاعة اهلل، فإف أمركا باٞنعصية فبل ٚنع ك األمر كاجب، ماداـ أمرىم ُب إطاعة أكرل-ٓ
رسالتو  طعن ُب ككسلم، قتل من أغضبو، أك طعنو، أك سٌبو، ألف ذل عليو اللَّو صلى إف للنب-ٔ

 فر.ككسلم، ك الطعن فيها   عليو اللَّو صلى
 حيث لو، كحٌبو ، عنو اللَّو رضي  بكر أيب طاعة من  عنو اللَّو رضي  برزة أبو عليو كاف ما-7

 .بعده أحد عليو ٩نرتمء ال حّت إليو، أساء الذم يؤٌدب أف منو ك طلب لغضبو، غضب
  .(ِ)ذلك  يفعل فبل يعفو أف لو ك التأديب بو يستحق فيما يعزر أف لئلماـ ك بواجب ليس التعزير -ٖ

                                                 

 .ِْٔص  ِٓج  ط، . دداود:   أبي سنن شرح ُب العباد: احملسن عبد( 1)
ص  ّ، ج ُ .كسلم، ط عليو اهلل صلى النب سب من اٜندكد، باب ُب كتاب :السنن  معالم ُباٝنطايب:  سليماف أبو ( 2)

ِٕٗ . 
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التفسير و فضائل القرآن و تحتو  يف رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب مرويات المبحث الرابع:
 : مطلبان

 فيو حديث واحد: التفسير و يف رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب مرويات المطلب االول:
 : الحديث العشرون

ثػىنىا :مقاؿ الرتمذ-ُ  ثػىنىا :قىاالى  ٘نيىٍيدو، ٍبني  كىعىٍبدي  ميوسىى، ٍبني  ٪نىٍٍنى  حىدَّ  ميوسىى عىنٍ  عيبىادىةى، ٍبني  رىٍكحي  حىدَّ
ةى  ٍبنً  ، اٍبنً  مىٍوذلى  أىٍخِبىىين : قىاؿى  عيبىٍيدى عٍ : قىاؿى  ًسبىاعو ، ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  تي ٚنًى  الصديق، بىٍكرو  أىيب  عىنٍ  ٪نيىدِّثي  عيمىرى

َُِّّّّٰٱُّٱ:اتآيىةى  ىىًذهً  عىلىٍيوً  فىأيٍنزًلىتٍ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  ًعٍندى  كيٍنتي : قىاؿى 
 »:  كىسىلَّمى  لىٍيوً عى  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى   (1)َّنبمبزبربيئىئنئمئزئرئ
 أىينِّ  ًإالَّ  أىٍعلىمي  فىبلى  فىأىقػٍرىأىنًيهىا: قىاؿى  اللًَّو، رىسيوؿى  يىا بػىلىى:  قػيٍلتي  ؟ «عىلىيَّ  أيٍنزًلىتٍ  آيىةن  أيٍقرًئيكى  أىالى  بىٍكرو  أىبىا يىا

 أىبىا يىا شىٍأنيكى  مىا»:  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  ىصىلَّ  اللَّوً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  ٟنىىا، فػىتىمىطٍَّأتي  ظىٍهرًم، ُب  اٍقًتصىامنا كىجىٍدتي 
 فػىقىاؿى  عىًمٍلنىا ؟ ّنىا لىمىٍجزًي وفى  ًإنَّا كى  سيوءنا، يػىٍعمىلٍ  دلىٍ  كىأىيػ نىا كىأيمِّي، أىٍنتى  بًأىيب  اللَّوً  رىسيوؿى  يىا: قػيٍلتي  ؟ «بىٍكرو 
يٍؤًمنيوفى  كى  بىٍكرو  أىبىا يىا أىٍنتى  أىمَّا »: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي 

نٍػيىا ُب  ًبذىًلكى  فػىتيٍجزىٍكفى  اٞن  حىّتَّ  الد 
، لىكيمٍ  لىٍيسى  كى  اللَّوى  تػىٍلقىٍوا الًقيىامىًة  يػىٍوـى  بًوً  ٩نيٍزىٍكا حىّتَّ  ٟنىيمٍ  ذىًلكى  فػىييٍجمىعي  اتآخىريكفى  أىمَّا كى  ذينيوبه

(ِ)». 
ةى  ٍبني  ميوسىى. مىقىاؿه  ًإٍسنىاًدهً  ُب  كى  غىرًيبه  ًديثه حى  ىىذىا» :مذالرتم قاؿ ك   اٜنىًديًث، ُب  ييضىعَّفي  عيبىٍيدى

، ٍبني  كىأىٍ٘نىدي  سىًعيدو  ٍبني  ٪نىٍٍنى  ضىعَّفىوي  ٍنبىلو ا ريًكمى  قىدٍ  كى . ٠نىٍهيوؿه  ًسبىاعو  اٍبنً  مىٍوذلى  كى  حى  غىًٍنً  ًمنٍ  اٜنىًديثي  ىىذى
ا  عىاًئشىةى.  عىنٍ  البىابً  ُب  كى  «أىٍيضنا صىًحيحه  ًإٍسنىاده  لىوي  لىٍيسى  كى  رو بىكٍ  أىيب  عىنٍ  الوىٍجوً  ىىذى

 
 : شرح غريب الحديث

 من بالقاؼ .(ّ)منو قىريب ىوك . اٍنًصداعان  أم بالفاء كإبانىتو، ك ييركىل الشيء كىٍسر: إقتصامان: القىٍصم
 قصمو القاموس ُب اؿ، قاؿاالنفع باب من انقسامان  النسخ بعض ُب انكساران  أم االفتعاؿ باب

                                                 

.ُِّ: رقم آية نساء،ال: سورة( 1)
ك .  َّّٗ ، رقم اٜنديث:ِْٖص ٓ، جِ .النِّسىاًء ، ط ، سيورىةً  اٍلقيٍرآفً  تػىٍفًسًنً  :  أىبٍػوىابالسننأخرجو الرتمذم : ُب ( 2)

  .مىقىاؿه  ًإٍسنىاًدهً  كى ُب  غىرًيبه  حىًديثه  ىىذىا»ذم: الرتم قاؿ
 الرتمذم. سنن لیع األلباين ما حققو  حسب، ضعيف اإلسنادفهذا اٜنديث 



.  َٕٖص  ّط، ج  .: د و األثر الحديث غريب في النهاية ُب األثًن : ابن ( 3)
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 بالفاء انفصامان  يركل ك النهاية ُب تقصم، قاؿ ك فانقصم دل ينب إف ك كسره أك أبانو ك كسره يقصمو
 .انصداعان  أم

    : شرح الحديث
 .ثركن الناس يتفاكتوف فيو فمنهم مقل ك منهم مكك يعمل سوءان ك ل يب اٞنعاصكمن عبد إال يرت ما

 بدان .أتوبة دخل النارخالدان  دكف من مات فإذا ،كافران  إال يكوف ال ك ذلك سوءان  كلو عملو كاف فمن
 ُب يصيبو فما ،ؾفر ك الشر كدكف ال كالذنوب ياٞنعاص بعض منو يصدر صاٜنان ك إ٧نا عملو كمن كاف
 مكفرات لذنوبو. فإهنا الغم، ك اٟنم، الدنيا من

 السيئة. أعماٟنم أم«  ذىًلكى  مىعي فػىييجٍ  »الكافركف  أم «اتآخىريكفى  أىمَّا كى »  كقولو:
 .(ُ)اٜنديث  ىذا ُب كما احملن ك بالببلء الدنيا ُب أك اتآخرة ُب ماإ َّرئُّّٰ:قولو تعارلك 
 اٞنؤمنٌن بأف ذلك فسر كسلم عليو اهلل صلى إف النب(:َّرئَُُِّّّّّٰ:قولو تعارل ك

 يعجل فإنو الكافر أما ك. أجورىا فيوفوف ة،اتآخر  ُب حسناهتم ٟنم تدخر ك الدينا، ُب بسيئاهتم ٩نازكف
  .(ِ)اتآخرة  ُب هبا فيعاقب سيئاتو، لو تدخر ك حسناتو، ثواب الدنيا ُب لو

 اٞنعىنَّرئَُُِّّّّّٰكجل: عز اهلل قوؿ ك :العسقبلين ر٘نو اهللقاؿ ابن حجر  ك
 يكوف أف جاز كما رضاٞن أف اٜناصل اٞننًن: ابن قاؿ ك هبا، ٩نازل فإنو سيئة يعمل من كل أف

 اتآية معىن أف إذل التأكيل أىل أكثر : ذىب بطاؿ بن قاؿ ك ٟنا، جزاء يكوف فكذلك للخطايا مكفران 
 .(ّ) ٟنا كفارة فتكوف فيها لو تقع اليت باٞنصائب الدنيا ُب خطاياه على ٩نازل اٞنسلم أف

 الدنيا مصايب من مٌن ساعةاٞنسل من الواحد ينفك قلما : شرح مسلم ُبر٘نو اهلل  مقاؿ النوك ك 
 رفع فيوك  مشقتها قلت اف ك ٨نومهاك  الدنيا كمصايب سقاـكاأل مراضباأل اٝنطايا تكفًن كفيو ك٨نومها

 . (ْ)العلماء  ٗناىًن عليو الذم الصحيح ىو ىذا ك اٜنسنات زيادة ك موراأل هبذه الدرجات
 

                                                 

 .ُّٗص  ٖط، ج  .د: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  : ُب كتاب تفسًن القرآف عن رىسيوؿ األحوذي تحفة اٞنباركفورل :  ( 1)

 .  ِٓص  ِ، ج َُٜنديث الرابع ك العشركف. ط. ُب شرح ا: والحكم  العلوم جامعرجب :  إبن  ( 2)

 .  َُٓص  َُط، ج  .اٞنرض، د كفارة ُب جاء ما اٞنرضى، باب : كتاب الباري فتححجر:  إبن (3)
 . ُِٗص  ُٔ، ج ِ .: ط مسلم صحيح شرح النوكم :( 4)
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 : مايستفاد من الحديث

الطاعات ك تستسلم  التوحيد ككتعمل عمبلن صاٜنان   اليتسبت رىينة، فالنفس كل نفس ّنا  ك-ُ
اتآخرة من عفو ك غفراف ك أجر  الدنيا من حياة طيبة، ك ُب لرب العاٞنٌن، فلها ما كعدىا اهلل ُب

 الدنيا.  انت تعمل ُبكبأحسن ما  
 كانت ك ٜنان صا تأثًنان  النفس تزكية ُب أثرت إذا اتآخرة ُب كفارة تكوف إ٧نا الدنيا ُب اٞنصيبة إف -ِ

 صاحل عمل ُب الرغبة أك الدنيا، أك الدين ُب ضرره لظهور منو التوبة ك السوء ترؾ أك اإل٬ناف لقوة سببان 
 .(ُ)العِبة  من ٓندثو ّنا
 رمو. ك ن اهلل يغفر ٟنم بفضلو ك مٌنو ككل ك ياٞنعاص الذنوب ك ٗنيع الناس عرضة للوقوع ُب -ّ

 نساف يصِب عليها ك ٪نتسب.  اف اإلكفر الذنوب إذا  كإف اٞنصائب ت -ْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ّٓٓص  ٓط، ج . . د ًُِّنسورة النساء: اتآية : ُب تفس :(المنار تفسير) الحكيم القرآن تفسيررضا:  رشيد(1)
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و فيو حديث  : فضائل القرآن يف رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب مرويات :يالمطلب الثان
 : واحد

 : و العشرون يالحديث  الحاد
 

ثػىنىا : مقاؿ الرتمذ-ُ ثػىنىا: قىاؿى  كيرىٍيبو  أىبيو حىدَّ ، ٍبني  ميعىاًكيىةي  حىدَّ ٍيبىافى، عىنٍ  ًىشىاـو ، أىيب  عىنٍ  شى  ًإٍسحىاؽى
، اٍبنً  عىنٍ  ًعٍكرًمىةى، عىنٍ  ، قىدٍ  اللَّوً  رىسيوؿى  يىا: بىٍكرو  أىبيو قىاؿى : قىاؿى  عىبَّاسو  كى  ىيوده، شىيَّبىٍتيًن  »: قىاؿى  ًشٍبتى

، كى  الوىاًقعىةي، تي ٍرسىبلى
ي
  .«(ُ)كيوِّرىٍت  الشٍَّمسي  ًإذىا كى  يػىتىسىاءىليوفى، عىمَّ  كى  اٞن

ا » :ممذالرت  ك قاؿ ا ًمنٍ  ًإالَّ  عىبَّاسو  اٍبنً  حىًديثً  ًمنٍ  نػىٍعرًفيوي  الى  غىرًيبه  حىسىنه  حىًديثه  ىىذى كى  «الوىٍجًو  ىىذى
، ٍبني  عىًلي   رىكىل ا صىاًلحو ، أىيب  عىنٍ  اٜنىًديثى  ىىذى ٍيفىةى، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى ا، ٥نىٍوى  جيحى  أىيب  عىنٍ  ريًكمى  قىدٍ  كى  ىىذى

، ا ًمنٍ  شىٍيءه  مىٍيسىرىةى، أىيب  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى . ىىذى  ميٍرسىبلن

  : لحديثاشرح  
صراط اٞنستقيم، ك يبٌن اٜنق من ال یلإاٜنق ك  یلإ م، يهدجلٌ  ك تاب اهلل عزٌ كإف ىذا القرآف  

 ار ك القيم ك األخبلؽ . كاألف الباطل ُب
 شدائدىا ك القيامة أىواؿ من فيها ٞنا سلمصلی اهلل عليو ك  تسببت تشبيب النبٌ  اليت إف ىذه السور ك
 ٟنم. جرل ما ك األنبياء أحواؿ ك

                                                 

 .الوىاًقعىًة، ط سيورىةً  كى ًمنٍ : كىسىلَّمى، بىابه  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  اٍلقيٍرآفً  تػىٍفًسًنً  : أىبٍػوىابالسنن أخرجو الرتمذم : ُب ( 1)
 .  ِّٕٗ، رقم اٜنديث : َِْص ٓ، جِ

قصار مولی بنی أسد قاؿ اٜنافظ ُب التقريب: صدكؽ لو أكىاـ، أخرج لو مسلم  ك أصحاب السنن، ك شيباف معاكية بن ىشاـ ال
: ىو ابن عبد الر٘نن التميمي النحوی نسبة إلی ٥نوة : بطن من األزد ال إلی علم النحو ، ثقة صاحب کتاب، أخرج  حديثو 

بيعی بفتح السٌن ك کسر الباء، ثقة  عابد، أخرج لو اٛنماعة لکنو اٛنماعة، ك أبو اسحاؽ ىو عمرك بن عبد اهلل اٟنمدانی الس
ك كافقو  ِّْ\ِمن حديث أبی اسحاؽ عن عکرمة بو ك حسنو ، ك صححو اٜناکم  ّْٓ\ُاختلط ، ك أخرجو ابن سعد 

 الذىبی .  
،  رقم ْ .: للمركزم.طمسند أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  األرنؤكط علی حسن ، علی ما حققو شعيب ذا اٜنديثى سنادإف

 . َّاٜنديث: 
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 من ٟنم انكشفت تلوىا إذا اليقٌن فأىل اهلل بأس عاجل من هبم حل ما ك األمم ذكر من فيها ٞنا ك
 ٟنم ٜنق فزعان  ماتوا فلو الرؤكس منو تشيب ك النفوس منو تذىل ما قهره ك بطشو ك كسلطانو ملكو
  .الدين إلقامة هبم لطف اهلل لكن

 شعرة كل ٓنت ك البدف رطوبة فتنشف النفس يذىل ىو إذ أكانو قبل الشيب يورث الفزع ألف ك 
 يسق دل إذا األخضر كالزرع فابيض الشعر فيبس اٞننابع يبست رطوبتو نشفت فإذا يعرؽ ك منو منبع
 اهلل صلى اٞنصطفى قلب فزع فلما جلدتو يبس ك رطوبتو لذىاب الشيخ شعر يبيض إ٧نا ك يبيض فإنو
  .(ُ)  األكاف قبل فشاب منابتو ماء نشف اٟنوؿ ك الوعيد ذلك من كسلم عليو
 الشعر. بياض ىو ك الشيب من «شبت قد : » قولو

 الشعر كثرة ظهور منو اٞنراد ليس ك الكِب، أكاف قبل الضعف آثار عليك ظهر أم الشيب : معين ك
 ك كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأس ُب عددت ما قاؿ : أنس عن الرتمذم ركل ٞنا عليو، األبيض

 بيضاء. شعرة عشرة أربع إال ٜنيتو
 اٞناضية باألمم النوازؿ اٞنثبلت القيامة ك يـو أىواؿ من السور ىذه ُب ٞنا التشييب، كذلك من شيبتين:

 . (ِ) أكانو قبل شبت حّت مأخذه، مين أخذ
 مايستفاد من الحديث :

م اهلل لعباده الذين كحاهلل عليو كسلم، فيو  یرًن صلكرسولنا ال یتاب اهلل اٞننزؿ علكالقرآف  -ُ
 اؿ ُبكالذين اليصدقوف اهلل كرسولو بالعذاب ك الن یعل الفوز ، ك رسولو بالفبلح ك يومنوف باهلل ك

 الدنيا ك اتآخرة.

يستفيد من معانيو، ك يفهم ما ٩نب عليو،  يكر،  كاٞنسلم أف يتلو القرآف بتدبٌر ك تف یالبد عل-ِ
 يـو اتآخر. وف القرآف حجة ٟنم ُبكي یفيعمل بو، حت

 حل ما ك األمم ذكر منفيها حٌن قرأ ىذه السور ٞنا خاؼ  ك  عليو كسلماهلل  یصل فزع النب -ّ
 مألواف العذاب اٞنهٌن الذأىواؿ القيامة ك شدائدىا ك ما فيها من  من عذاب اهلل كسخطو، ك هبم

   .كعد بو اجملرمٌن
                                                 

 . ُٖٔص  ْ، ج ُ .ط : ُب باب حرؼ الشٌن : الصغير الجامع شرح القدير فيض ُب اٞنناكم:( 1)
  .ُُّص  ٗط، ج    .: داألحوذي  تحفة ُباٞنباركفورل : ( 2)
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 : اآلداب و تحتو مطالب يف اهلل عنورضي  ر الصديقكب يأب مروياتالمبحث الخامس: 

فيو حديث  الخيانة و الغش و يف رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب مرويات المطلب األول:
 واحد :

 و العشرون : يالحديث الثان
 

ثػىنىا-ُ ثػىنىا: قىاؿى  ٘نيىٍيدو  ٍبني  عىٍبدي  قاؿ الرتمذم : حىدَّ  سىلىمىةى  أىبيو دَّثىيًن حى : قىاؿى  العيٍكًلي   اٜنيبىابً  ٍبني  زىٍيدي  حىدَّ
ثػىنىا: قىاؿى  الًكٍنًدم   ، فػىٍرقىدي  حىدَّ ، كىىيوى  اٟنىٍمدىاينِّ  شىرىاًحيلى  ٍبنً  ميرَّةى  عىنٍ  السَّبىًخي   بىٍكرو  أىيب  عىنٍ  الطَّيِّبي
 .«(ُ)بًًو  مىكىرى  أىكٍ  ميٍؤًمننا ضىارَّ  مىنٍ  مىٍلعيوفه  »: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  الصديق

ا قاؿ الرتمذم : ك  غىرًيبه .  حىًديثه  ىىذى

 : شرح غريب الحديث
 

 .(ِ)الدعاء ك السبٌ  اٝنلق من ك اهلل، من اإلبعاد ك الطرد:  اللعن أصل مىٍلعيوفه :
 .(ّ) مكران  ٬نكر مكر:  يقاؿ.  اٝنداع:  اٞنكر : أصل مىكىرى 

 : شرح الحديث
ال يظلمو  من باهلل ك باليـو اتآخر ال يضٌر مسلمان كال ٫ندعو، ألف اٞنسلم أخو اٞنسلم،يؤ  ماٞنسلم الذ

ـه، اٍلميٍسًلمً  عىلىى اٍلميٍسًلمً  كيل  » ال ٫ندعو: ال ٪نقره، ك ك كىًعٍرضيوي  كىمىاليوي، دىميوي، حىرىا
. ك اهلل سبحانو «(ْ)

الٌِب  یباإلصبلح بينهم ، ك يعاكهنم عل ، كاإلسبلـ باٞنعركؼ يأمر اٞنسلم أف يعامل إخوتو ُب یك تعال
                                                 

كىالًغشِّ ،  اٝنًيىانىةً  ًُب  جىاءى  مىا كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  كىالصِّلىةً  : كتاب الِبِّ السنن أخرجو الرتمذم : ُب  ( 1)
 .  ُُْٗ، رقم اٜنديث :ِّّص ْ، جِ  .ط
مسند أيب بكر  األرنؤكط علی شعيب ما حققو حسبلضعف فرقد ك أبو سلمة الکندی ٠نهوؿ ،  ضعيف :ىذا اٜنديث سناد إف

  ََُرقم اٜنديث :  ،ْ  .الصديق رضي اهلل عنو : للمركزم. ط
 . ُُٓص  ْط، ج  .: د واألثر  الحديث غريب في النهاية ُب األثًن : ابن( 2)
.  ْٕٕص  ْط، ج  .: د واألثر  الحديث غريب في النهايةُب  األثًن : ابن( 3)

ٍذلًًو، ٍلميٍسًلًم،ا ظيٍلمً  ٓنىٍرًنً  كىاتٍآدىاًب، بىابي  كىالصِّلىةً  اٍلِبِّ  : كتابفي صحيحو أخرجو مسلم : ( 4)  كىًعٍرًضًو، كىدىًمًو، كىاٍحًتقىارًهً  كىخى
 .  ِْٔٓ ، رقم اٜنديث:ُٖٔٗص ْط، ج .كىمىالًًو، د 
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جخٱٹٱٹٱُّختبلؼ، ك العدكاف. سلم عما يسبب تنافر القلوب ك االاٞن یك ينه .یك التقو 
 . (ُ) َّحصمسخسحسجسمخ

 .(ِ) َّحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغٱُّٹٱٹٱٱك

  

 یحت مل إ٬نانوكك دفع الضرر عن الغًن، ك ال ٪نسن إسبلمو ك ال ي یٌف األذكل یاٞنسلم يسع ك
٪نب ألخيو اٞنسلم ما ٪نب لنفسو، ك ال ٪نب لنفسو ضرر ك خداع، فبل يضٌر ك ال ٫ندع مسلمان. ك 

 ك اٞنسلموف يسلموف من يد اٞنسلم ك لسانو. ىذا شىأف اٞنسلم،

 .بو اٞنكركه إيقاع ىو ك اٞنضرة من « ضىارَّ  » قولو:

 من كاإلبعاد اللعنة كقعت قد أهنا ك اٞنؤمن حرمة تعظيم فيو ك حق بغًن خدعو« بًًو  مىكىرى  أىكٍ  » قولو: 
 .(ّ)اٝناص  عطف عطفو ألنو الضرر، من بو اٞنكر ك ضاره من على الر٘نة

 مايستفاد من الحديث :

 اف.كشيئ   مأ ٫ندعو ، ُب يؤمن باهلل ك اليـو اتآخر أف يضٌر مسلمان، أك مال ٩نوز للمسلم الذ-ُ

 الذىن ك ال عقيدة ك عبادة فحسب، بل ىو األخبلؽ ك القيم ك ران ُبكس فإف اإلسبلـ لي-ِ
 ملتزاـ باألخبلؽ، ك اٝنلق اٜنسن، ك التعامل الصحيح مع أاال ید علكك يؤ  ل البشرية،كالتعامل مع  

 افرين.كمع اٞننافقٌن ك ال یاف، حتكإنساف  

 
 
 

                                                 

. َُسورة اٜنجرات : ( 1)
.ِسورة اٞنائدة : ( 2)
 .  ٗٔٓص  ٗ، ج ُ .باب : حرؼ اٞنيم : ط:  الصَِّغيرِ  الَجاِمع َشْرحُ  التَّنويرُ  الصنعاين:( 3)
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 كالخدم و الممالي یان الاالحس يف رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب مرويات :يالمطلب الثان
 و فيو حديثان :

 

 الحديث الثالث و العشرون :
ثػىنىا قاؿ الرتمذم-ُ ثػىنىا :قىاؿى  مىًنيعو  ٍبني  أىٍ٘نىدي  :حىدَّ ، ٍبنً  ٨نىَّاـً  عىنٍ  ىىاريكفى، ٍبني  يىزًيدي  حىدَّ  فػىٍرقىدو  عىنٍ  ٪نىٍٍنى

،  سىيِّئي  اٛنىنَّةى  يىٍدخيلي  الى  » :قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّبِّ  عىنً  بىٍكرو، أىيب  عىنٍ  ميرَّةى، عىنٍ  السَّبىًخيِّ
ىلىكىةً 

  .«(ُ)اٞن

ا :لرتمذما قاؿ ك  ًقبىلً  ًمنٍ  السَّبىًخيِّ  فػىٍرقىدو  ُب  كىاًحدو  كىغىًٍني  السٍَّخًتيىاين   أىي وبي  تىكىلَّمى  كىقىدٍ  غىرًيبه  حىًديثه  ىىذى
 ًحٍفًظًو. 

 : يثشرح غريب الحد
 
ىلىكىًة   سىيِّئي »

 حسن كاف إذا اٞنلكة حسن فبلفك يقاؿ:  اٞنماليك، صحبة ييًسيءي  الذم أم «اٞن
 .(ِ) ٣ناليكو إذل الصنيع

 
 : شرح الحديث

ل الناس، خاصة مع الذين بٌن يديو، كحسن اٝنلق كوف خلقو حسنان مع  كاٞنسلم أف ي ی٩نب عل
رمو كسن اٝنلق يصبح اٞنسلم ١نبوبان بٌن الناس، ك يأساس ك مهم إلصبلح الناس ك اجملتمع، ك ُن

                                                 

 ًإذلى  اإًلٍحسىافً  ًُب  جىاءى  مىا كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  كى الصِّلىةً  : كتاب الِبِّ السنن أخرجو الرتمذم : ُب ( 1)
، ط  .ُْٔٗ، رقم اٜنديث :  ّّْص ْ، جِ . اٝنىدىـً

ليس بقوم ُب اٜنديث، دل يكن صاحب حديث، يركم عن قاؿ اإلماـ أ٘ند: رجل صاحل  -كىو ابن يعقوب السَّبىخي  -كفرقد 
 مرة منكرات، كقاؿ البخارم: عنده مناكًن، كباقي رجالو ثقات رجاؿ الصحيح.

  ( من طريق صدقة بن موسى، هبذا اإلسناد.ّٗ( ، كأبو يعلى )ٖ( ك )ٕكأخرجو الطيالسي )
رقم ، ُٖالی ُص ُ، جُ .أ٘ند،ط اإلماـ مسند األرنؤكط ك زمبلئو علی ما حققو شعيب ديث ضعيف حسبىذا اٜن إسنادف

 .  ٕٓك ِّك ُّك ُّاٜنديث: 
. ٖٕٗص  ْط، ج . د  و األثر : الحديث غريب في النهاية األثًن : ابن( 2)
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 یلإيرشدىم  ك يسودىم، ك األخبلؽ الفاضلة، یالناس، ك ٪نسنونو، فيستطيع اٞنسلم أف يربيهم عل
 اإلسبلـ.

و ُنسن خلق، ك كو سيئ اٝنلق، بل ٩نب عليو أف يتعامل مع ٣نلو كوف مع ٣نلو كفبل ٩نوز للمسلم أف ي
 للمسلم أف يظلمهم، ك يشتٌد عليهم، ك يضيع حقوقهم.ُنسن صحبة معهم، فبل٪نل 

 مايستفاد من الحديث :

  .  ٓنت أيديو ان كاف ٣نلو ك اف، ك لوكإنساف   موف ذا خلق عظيم، مع أكاٞنسلم أف ي ی٩نب عل-ُ
  اـر األخبلؽ.كاألخذ ّن یاٜنث عل -ِ
 . افكشخص   ماٜنذر من سوء اٝنلق مع أ -ّ
 . كن أضاع حقوؽ العبيد ك اٞنماليىذا اٜنديث هتديد ك كعيد ٞن -ْ
 

 : الحديث الرابع و العشرون
 
ثػىنىا-ِ ٍيبىةى، أىيب  ٍبني  بىٍكرً  أىبيو قاؿ ابن ماجو : حىدَّ ثػىنىا: قىاالى  ١نيىمَّدو، ٍبني  كىعىًلي   شى  ٍبني  ًإٍسحىاؽي  حىدَّ

، ٍبنً  ميًغًنىةى  عىنٍ  سيلىٍيمىافى، ، فػىٍرقىدو  عىنٍ  ميٍسًلمو  قىاؿى : قىاؿى  الصديق، بىٍكرو  أىيب  الطَّيًِّب عىنٍ  ميرَّةى  نٍ عى  السَّبىًخيِّ
 اللًَّو، رىسيوؿى  يىا» : قىاليوا  «"اٍلمىلىكىةً  سىيِّئي  اٛنٍىنَّةى  يىٍدخيلي  الى "» :  - كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى - اللَّوً  رىسيوؿي 
ٍتػىنىا أىلىٍيسى  ٍليوًكٌنى  اأٍليمىمً  أىٍكثىري  اأٍليمَّةى  ىىًذهً  أىفَّ  أىٍخِبى دًكيٍم، فىأىٍكرًميوىيمٍ  نػىعىٍم،»  : قىاؿى  كىيػىتىامىى؟ ٣نى  كىكىرىامىًة أىٍكالى

نٍػيىا ؟ ُب  يػىٍنفىعينىا فىمىا: قىاليوا  « "تىٍأكيليوفى  ٣نَّا كىأىٍطًعميوىيمٍ   سىًبيلً  ُب  عىلىٍيوً  تػيقىاًتلي  تػىٍرتىًبطيوي  فػىرىسه » : قىاؿى  الد 
ٍلي  اللًَّو،  « ."(ُ)أىخيوؾى  فػىهيوى  صىلَّى فىًإذىا يىٍكًفيكى ، وكيكى ٣نى

 
                                                 

الًيًك، ط  ًإذلى  اإٍلًٍحسىافً  :  كتاب األب، بىابي السنن  أخرجو ابن ماجو : ُب( 1)  ، رقم اٜنديث :ْٖٔص ْ، جُ. اٍلمىمى
ُّٔٗ .  

( ، كأبو ٕٗاٞنركزم ) أيضان  كأخرجو ( فی ىذه الرسالة .ِٔ)، كقد تقدـ الكبلـي عليو عند اٜنديث رقم ضعيف  فرقد السبخي
   ( من طرؽ عن إسحاؽ بن سليماف، هبذا اإلسناد.ْٗيعلى )

، ُٖالی  ُص ُج ،ُ .أ٘ند، ط اإلماـ األرنؤكط ك زمبلئو علی مسند ما حققو شعيب حسب ضعيف ذا اٜنديثى إسنادف
 . ٕٓك ِّك ُّك ُّرقم اٜنديث: 
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  : شرح غريب الحديث
ًة  سىيِّئي »  ىلىكى

 اٜنديث السابق. قد سبق شرحو ُب« اٞن
 

  :شرح الحديث 
اهلل  یصل بو سٌيد اٞنرسلٌن یاإلسبلـ ٟنا منزلة رفيعة، ك حسن اٝنلق كصف ٗنيل ٓنلٌ  إف األخبلؽ ُب

ر٬نة احملمودة ، ك حٌذر الناس كاألخبلؽ ال یحسن الناس خلقان، ك دعا الناس إلأاف كفعليو،  ؾبار  ك
 من األخبلؽ الذميمة.

إنو يتعامل  يؤمن باهلل ك باليـو اتآخر فهو أجدر ُنسن اٝنلق ك األخبلؽ الفاضلة، ك مفاٞنسلم الذ
الً »  :عليو فقاؿ  ؾاهلل ك بار  یصل النبمع الناس ُنسن خلقو، ٞنا أمره  حىسىنو  ًِنيليقو  النَّاسى  قً كىخى

(ُ)» 
 بو اإلسبلـ. . فحسن اٝنلق من أىم ما يعتين

ـر كبذؿ اٞنعركؼ كصلة الرحم كالعفو ك اٜنلم ك بشاشة الوجو ك العطاء ك التواضع كفحسن اٝنلق: ال
  من اٞنعركؼ. كعن الناس ك غًن ذل مف األذكعدـ الغضب ك   الوفاء بالوعد ك أداء األمانة ك ك

أخيو، كاف، فهم  كشخص   ممع من جعلهم اهلل ٓنت أيديو، أ وسلم يتعامل ُنسن خلقاٞن ك
ال  مصاٜنهم، ك ُب يحقوؽ أكالده، ك يراعكحقوقهم   مرامة آبائو ك أكالده، ك يؤدٌ ككرمهم  كفي

 ل، ك يلبسهم ٣نا يلبس .كلفهم ّنا ال يطيقوف، ك يطعمهم ٣نا يأكيضيع حقوقهم كال يظلمهم كال ي

 ؾاهلل ك بار  یىذه الدنيا، فأجاب صل عليو ما يفيدنا ك ينفعنا ُب ؾاهلل ك بار  یصل بسئل عن الن ك
 سبيل اهلل . عليو اٛنهاد ُب

سبيل اهلل، ك ىو ذركة سناـ  رامة اٛنهاد ُبكالدنيا ك اتآخرة ك بو العزة ك ال ينفعنا ُب مكحقان أف الذ
سبب فبلح  لمة اهلل، ككىو سبب إعبلء   ىو أفضل األعماؿ بعد التوحيد ك الفرائض، ك اإلسبلـ، ك

                                                 

 .النَّاًس ، ط ميعىاشىرىةً  ًُب  جىاءى  مىا كىسىلَّمى، بىابي  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  كى الصِّلىةً  الِبِّ  أىبٍػوىابي  :السننأخرجو الرتمذم : ُب ( 1)
 .ُٕٖٗ، رقم اٜنديث : ّٓٓص ْ، جِ



 

87 

 

: فػىقىاؿى  أىٍفضىلي ؟ العىمىلً  أىم  :  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  سيًئلى رىسيوؿي ما كالدنيا ك اتآخرة.   اإلنساف ُب
 . «(ُ)ًو اللَّ  سىًبيلً  ُب  اًٛنهىادي  »: قىاؿى  مىاذىا ؟ ٍبيَّ : ًقيلى . «كىرىسيولًًو  بًاللَّوً  ًإ٬نىافه  »

ًة  سىيِّئي  اٛنٍىنَّةى  يىٍدخيلي  الى » قولو:   ٣نلوكو. إذل يسيء الذم اٞنلك أم: «اٍلمىلىكى

ٍتػىنىا أىلىٍيسى  اللًَّو، رىسيوؿى  يىا» أصحابو بعض أم: «قىاليوا  » ٍليوًكٌنى  اأٍليمىمً  أىٍكثىري  اأٍليمَّةى  ىىًذهً  أىفَّ  أىٍخِبى  كى  ٣نى
 طردان.مست اليتامى ذكر: يػىتىامىى ؟ 

  اٛننة. تدخلوا أف تريدكف كنتم فإف ٣ناليك، األمم أكثر أنتم أم: « نػىعىٍم »  :قىاؿى  

دًكيٍم  فىأىٍكرًميوىيمٍ » قولو:   ال ما ٓنملوىم فبل عليهم، اٞنر٘نة ك هبم الشفقة من أم: «كىكىرىامىًة أىٍكالى
  يطيقوف.

: اهلل ر٘نو الطيب ك قاؿ. مقايسة أك اكتفاء الكسوة ذكر ترؾ ك: «"تىٍأكيليوفى  ٣نَّا أىٍطًعميوىيمٍ  كى  »قولو: 
 ال اٞنماليك أكثركا إذا أمتك ك اٛننة، يدخل ال اٞنلكة سيئ أف ذكرت اهلل رسوؿ يا أنك توجيهو
 جواب - السبلـ ك الصبلة عليو - فأجاب مآٟنم، ك حاٟنم فما معهم فيسيئوف مداراهتم، يسعهم
 . خلإ"  فأكرموىم نعم: بقولو  اٜنكيم

نٍػيىا ؟ ُب  »يفيدنا شيء أم أم استفهامية ما«: يػىٍنفىعينىا فىمىا: قىاليوا»قولو:  فيها. أك منها أم:«الد 

 ارتباط أف الشك ك التعليل، معىن فيو استئناؼ: «اللًَّو  سىًبيلً  ُب  عىلىٍيوً  تػيقىاًتلي  تػىٍرتىًبطيوي  فػىرىسه » : قىاؿى  
 كما غًن٨نا، ك العدك من األمن ك الغنيمة، حصوؿ من دنيوم نفع فيو كذا ك أخركم، نفع فيو الفرس

 كذا ك اهلل، ر٘نو الطيب قوؿ يتوجو فبل .(ٕ)َّننمنزنرنمماميلىلُّٱٹٱٹٱ
ٍليوكيكى »الدنيا  من ليس الكفار مع اٛنهاد ك اٞنرابطة ألف;  اٜنكيم أسلوب على كارد الثاين اٛنواب  ٣نى
 فػىهيوى  . اٞنملوؾ أم «صىلَّى فىًإذىا »قولو: األخركية.  األمور عن الشاغلة الدنيوية أمورؾ أم: « يىٍكًفيكى 
  .(ّ)البليغ  التشبيو من فهو كأخيك أك اٞنؤمن أم: أىخيوؾى 

                                                 

، رقم اٜنديث: ُْص ُ، جُ. العىمىلي، ط ىيوى  اإًل٬نىافى  ًإفَّ  قىاؿى  مىنٍ  كتاب اإل٬ناف، بىابي   صحيحو:رم: ُب أخرجو البخا( 1)
ِٔ . 

.ِٓ : سورة التوبة ( 2)
 . َِِٕص  ٔ، ج ُ .النكاح، باب اإلستِباء : ط اٞنصابيح : ُب كتاب مشكاة شرح اٞنفاتيح مرقاة :اٞنبل القارم ( 3)
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 مايستفاد من الحديث:

بًنة كاأللفة، ك احملبة، ك التحابب، ك إف لسوء اٝنلق خسارة   يإف ٜنسن اٝنلق ٖنرة عظيمة، ك ى-ُ
 ك التباغض.التفرؽ، ك التحقًن،  يى ك

بو اٞنسلم من  یما يتحل اإلسبلـ، ك ما من شيئ بعد التوحيد ك لوازمو أىم من األخبلؽ ُب-ِ
 األخبلؽ اٜنسنة. 

اٞنسلم أف يتعامل ُنسن اٝنلق مع الذين جعلهم اهلل ٓنت أيديو من أكالده ك عبيده ك  ی٩نب عل -ّ
 فهم ّنا ال يطيقوف. لكل، ك ال يظلمهم، ك اليكرمهم، ك يطعمهم ٣نا يأكغًنه ، في

 لمة اهلل.كإلعبلء   سبيل اهلل ٜنفظ شعائر اإلسبلـ، ك فضل اٛنهاد ُب-ْ

 

البخل و المّن و فيو حديث  يف رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب مروياتالمطلب الثالث : 
 : واحد

 الحديث الخامس و العشرون :
ثػىنىا-ُ ثػىنىاحى : قىاؿى  مىًنيعو  ٍبني  أىٍ٘نىدي  قاؿ الرتمذم : حىدَّ ثػىنىا: قىاؿى  ىىاريكفى  ٍبني  يىزًيدي  دَّ قىةي  حىدَّ  ميوسىى، ٍبني  صىدى

، فػىٍرقىدو  عىنٍ   »: قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَّبِّ  عىنً  الصديق، بىٍكرو  أىيب  عىنٍ  الطَّيًِّب، ميرَّةى  عىنٍ  السَّبىًخيِّ
يله  الى  كى  مىنَّافه  الى  كى  ًخبي  اٛنىنَّةى  يىٍدخيلي  الى   . «(ُ)ِنًى

ا قاؿ : ك   غىرًيبه . حىسىنه  حىًديثه  ىىذى
                                                                                                                                                         



، رقم اٜنديث : ّّْص ْ، جِ ،البىًخيًل، ط ُب  جىاءى  مىا ، بىابي  كىالصِّلىةً  كتاب الِبِّ   السنن :رتمذم : ُب أخرجو ال( 1)
ُّٗٔ .  

( فی ىذه الرسالة، ك صدقة بن موسی ىو ِٕ( ك )ِٔ)، كقد تقدـ الكبلـي عليو عند اٜنديث رقم ضعيف  فرقد السبخي
اف : کاف شيخان صاٜنان إال أف اٜنديث دل يکن من صناعتو، فکاف إذا ركی قلب الدقيقی لٌن اٜنديث ليس بالقوی، قاؿ ابن حب

 األخبار حتی  خرج عن حد االحتجاج بو . 
.  ُٖ یال ُص  ُ، ج ُ،أ٘ند، ط اإلماـ األرنؤكط ك زمبلئو علی مسند ما حققو  شعيب حسب ضعيفىذا اٜنديث  إسنادف

 . ِّرقم اٜنديث: 
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 : شرح غريب الحديث
بَّة ك ًإمرأةه  خىبي  رجيل.  بالفىسىاد الناس بٌن يسعى الذم اٛنيٍزبػيري  ك ىو اٝندَّاعي :  بالفتح:  ًخبي   ك.  خى

 .(ُ)غًن ال فبالكسر اٞنصدر فأما.  خىاؤه تكسر قد
نَّافي ا يػىقىعي  قد : كمىنَّافه 

ى
 . (ِ) أعطاهي  مىن على بو اٍعتىدَّ  ك. مىنَّو إالَّ  شيئان  يػيٍعًطي ال الذم على ٞن

يله  لى : يقاؿ  اٛنود، ك يقابلو عنو، حبسها ٪نق ال عٌما اٞنقتنيات إمساؾ: البيٍخلي  : ِنًى ك  بىاًخله، فهو ِنًى
 .الراحم  من كالرحيم البخل، منو يكثر فالذم البىًخيل أٌما

 قولو ذلك على دليلنا ،ذٌمان  أكثرىا ك ىو غًنه، بقنيات ك ِنل نفسو، بقنيات ِنل: ضرباف  ك البيٍخلي 
 (ْ){(ّ)َّحسجسمخجخمحُّٱٱٹٱ

 

 :شرح الحديث 
ىو ما  عليو، ك ؾاهلل ك بار  یيعامل مع الناس ّنا يأمره اهلل ك رسولو صل یمل إ٬ناف اٞنرء حتكال ي

 ٪نب اٞنرء أف يتعامل معو الناس .

عرضو، ألهنا ذنوب كسيئات  يث يبٌن ثبلث خصاؿ البد أف ٩نتنب اٞنسلم منها، ٜنفظ دينو كاٜند ك
إ٬ناف اٞنسلم، فاٞنسلم ٩نب  یخطر عظيم عل ي، ك ى«القوؿ ك العمل» القلب ك اللساف ك اٛنوارح 

تفسدىا، فإذا  ات ٚنـو قاتلة، ٕنرض القلوب، ككات، ألف اٞنهلك٩نتنب من اٞنهل عليو أف ٪نذر ك
 خادمة ٟنا . لو، ألف اٛنوارح تابعة للقلوب، ككسدت فسد اٛنسد  ف

موجودة  ٞنعاٛنتو من األمراض اليت یأف يسع تفسده، ك اٞنسلم أف ٪نفظ قلبو من األمراض اليت یفعل
 ال ٬نوت قلبو أك يقسو . يكفيو، ل

 :يىذه اٝنصاؿ ى ك

                                                 

 .  ٓص  ِط، ج  . : د  و األثر الحديث غريب في النهاية ُب األثًن : ابن(1)
. َِٖص  ْط، ج  .: د و األثر الحديث غريب في النهاية ُب األثًن : ابن (2)
  . ّٕسورة : النساء : ( 3)
. َُٖ، ص ُ .: ط القرآن غريب في المفرداتاألصفهاىن :  الراغب( 4)
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 يبطن ك ذلك على اٞنسلموف ٪نمده حّت منو ١نمود ىو الذم اٞنعىن يظهر الذم اٝنٌب : ىو-ُ
                                            .(ُ)عليو  اٞنسلموف يذمو ٣نا ضده

ىو  التعامل مع الناس أك غًنىا، ك عتقادات، أك ُباال اف، ُبكشيئ   مأ ٫ندع الناس ُب مفهو الذ 
 ات اليتكو من اٞنهلمنو، ألن اٞنسلم أف ٪نذر نفسو منو ك يتجنب يمن صفات اٞننافقٌن، فيجب عل

 تفسد القلوب، ك تبطل األعماؿ.

 من على بو منٌ  إال أم (النوف تشديدك  اٞنيم بفتح) ةمنٌ  إال شيئان  يعطي ال الذم اٞننٌاف : اٞنناف -ِ
عليو، فإذا مٌن فقد بطل  نٌ عمل عمبلن لشخص أف ٬ن شيئان أك ی٩نوز ٞنسلم إذا أعط أعطاه. فبل

 أف اهلل فأخِب.(ِ)َّخضحضجضمصخصحصمسخسُّٱٹٱٹٱما ك عملو،
 .األذل  ك اٞننٌ  ِنطيئة الصدقة ثواب يفي فما األذل، ك اٞنن من يتبعها ّنا تبطل الصدقة

 من على ان منٌ  الصدقات ك اٝنًنات من أنفقوا ما يتبعوف ال اهلل، سبيل ُب أمواٟنم ينفقوف الذين ك
 .(ّ)فعل  ال ك بقوؿ ال بو ٬ننوف ال ك أحد، على ٬ننوف فبل أعطوه،

، الذين أعطاىم طعامان یك األسر  یكاليتام الفقراء ك اٞنساكٌن اٜناؿ ك اٞنقاللهؤالء بلساف بل يقولوف
ثوابو ك  ُب ك طمعان ك رجاءن  عذابو من خوفان ك فزعان  عٌزكجل اهلل لوجو نطعمكم إ٧نا : أك شيئان آخر

 ال بذلك، ك علينا تثنوا أف ممنك نطلب ال أم  شكوران  ال ك. مكافأة أم جزاء منكم نريد ال. رضاه
جهٹٱٹٱُّٱكصف األبرار: : ُبیاؿ تعالما قك .عند الناس م ك الكأىل عند تشكركنا أف

  .(ْ)ٌٍََُِّّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمه

 أك العلم أك باٞناؿ الغًن إذل النفع عدـ من أم كبفتحهما اٝناء سكوف ك الباء بضم : البخل -ّ
 ك ىو باٞناؿ اٛننب، ك إما يقابلو ك الشجاعة ك ىو بالنفس إما اٛنود الطيب قاؿ بالنصيحة لو ك غًن٨نا

                                                 

ص  ٖط، ج  .كل ما ركم عن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم . دباب  بياف  مشاآلثار :  مشكل شرح ُب الطحاكم :( 1)
ُِٓ.   

. ِْٔسورة البقرة : ( 2)
 . ّٗٔص  ُ، ج ِ . ُب تفسًن ىذه اتآية: ط :العظيم  القرآن تفسيركثًن :  بن(إ 3)
.ٗكٖسورة اإلنساف: ( 4)
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 من إال ينعدماف ال ك كاملة نفس ُب إال ك السخاكة الشجاعة ْنتمع ك ال ،البخل ك يقابلو السخاكة
 . (ُ)النقص  ُب متناه

جلمكلكخكحكجكمقحقُّٱ: ك جلٌ  اؿ عزٌ : فقالقرآف لقد ىٌدد اهلل البخيل ُب
ملخلحل جيٰهمهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهل ميخيحي
  . (ِ)َّمتهبمبهئمئهي

 دينو ُب عليو مضرة ىو بل ينفعو، اٞناؿ ٗنعو أف البخيل  ٪نسنب ال :: أمتفسًنه ثًن ُبكيقوؿ ابن  ك 
منخن} : عٌز ك جلٌ  فقاؿ القيامة يـو مالو أمر ّنآؿ أخِب ٍب.دنياه  ُب -كاف ك رّنا –

 . {مهجههن
، اللَّوي  آتىاهي  مىنٍ  »: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  عىٍنوي، اللَّوي  رىًضيى  رىيٍػرىةى ىي  أىيب  عىنٍ   فػىلىمٍ  مىاالن
اتىوي  يػيؤىدِّ   يػىٍعيًن  - بًًلٍهزًمىتىٍيوً  يىٍأخيذي  ٍبيَّ  الًقيىامىًة، يػىٍوـى  ييطىوَّقيوي  زىبًيبىتىافً  لىوي  أىقػٍرىعى  شيجىاعنا الًقيىامىةً  يػىٍوـى  مىاليوي  لىوي  ميثِّلى  زىكى

، أىنىا مىاليكى  أىنىا يػىقيوؿي  ٍبيَّ  - ًبًشٍدقػىٍيوً  جلمكلكخكحكجكمقحقُّٱٱ:تىبلى  ٍبيَّ  كىٍنزيؾى
ملخلحل جيٰهمهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهل ميخيحي
(ّ) .َّمتهبمبهئمئهي

 .(ٓ) ، (ْ)اتآيىةى  
اهلل ك  یغًنىا: فقاؿ صل صبلتو ك ُب البخل ، ُب عليو من ؾاهلل ك بار  یقد تعوذ رسوؿ اهلل  صل ك

البيٍخًل  ًمنى  ًبكى  أىعيوذي  ًإينِّ  اللَّهيمَّ  » عليو : ؾبار 
(ٔ).» 

                                                 

ص  َُط، ج . دك تعوذه،  كسلم عليو اهلل صلى النب دعاء ُب الدعوات، باب : كتاباألحوذي تحفة اٞنباركفورل : ( 1)
ُُ  . 
.َُٖسورة آؿ عمراف : ( 2)
.َُٖسورة آؿ عمراف : ( 3)
. ك َُّْ، رقم اٜنديث : َُٔص ِ، جُ .الزكاة ، ط مانع إٍب الزكاة ، باب : كتابصحيحو أخرجو البخارم : ُب ( 4)

ممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقُّٱ عمراف، بىابي  آؿ القرآف، سورة تفسًن ُب كتاب
، رقم ّٗص ٔ، جُ .ط َّٱمتهبمبهئمئهيميخيحيجيٰهمهجههنمنخنحنجن

 .  ْٓٔٓاٜنديث : 
 .  ُْٕص  ِ، ج ِ . .طَُٖسورة آؿ عمراف :اتآية:  ُب :العظيم القرآن تفسير كثًن: إبن( 5)
. َّٕٔ، رقم اٜنديث : ٕٗص ٖج، ُ .البخل، ط من التعوذ : كتاب الدعوات، بابصحيحوأخرجو البخارم : ُب ( 6)

، َِٕٗص ْط، ج .كغًنه، د كالكسل العجز من التعوذ كاالستغفار، باب كالتوبة كالدعاء الذكر كتاب  صحيحو :كمسلم : ُب 
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 اتو.كمن مهل فالبخل من عمل القلب ك
 فبل ٬نرض ك اٞناؿ ٬نسك ِنيل من فكم اٜناجة مع نفسو على يبخل أف إذل ينتهي قد ألف البخل

 على ِنيل ألكلها فهذا ٠نانان  كجدىا لو ك بالثمن البخل إال منها نعو٬ن فبل الشهوة يشتهي ك يتداكل
 .(ُ)اٜناجة  مع نفسو

 . أكليان  دخوالن  أم«  اٛنىنَّةى  يىٍدخيلي  الى » قولو:  
يله  كىالى » قولو:    اٞناؿ. من الواجب ٬ننع« ِنًى

 أف ٩نب ٞنا القطع ّنعىن اٞنن من أك العطاء بعد الفقراء على ٬نن أم اٞننة من«  مىنَّافه  كىالى : »  قولو
 أك الدنيا ُب عنها بالتوبة إما منها طاىران  ٩نعل حّت الصفة ىذه مع اٛننة يدخل ال قيل ك يوصل

مصخصٱُّٱ:تعاذل قولو يؤيده ك ، إحسانان  ك تفضبلن  عنو بالعفو أك العقّب ُب ٕنحيصان  بقدرىا بالعقوبة
 .(ّ)  (ِ).َّمضخضحضجض

 

 : مايستفاد من الحديث

 يفسد بٌن الناس باٝنداع . مٓنرًن اٝنٌب ك ىو اٝنداع الذ-ُ

اٞنسلم أف ٩نتنب  ی٩نب عل ات اليتكىو من اٞنهل هبم. ك  العطاء بعد الفقراء علىاٞنٌن  ٓنرًن -ِ
 منو.

 ٕنٌرض القلوب ك تفسد ىا. ، إذ ىو من السيئات اليت جلٌ  البخل ٣نا آتاه اهلل عٌز ك ٓنرًن  -ّ

 

                                                                                                                                                         

. كالنسائي : ِّٕٗ ، رقم اٜنديث :َُُص ٔ، جُ .كالقراءات، ط اٜنركؼ . ك أبو داكد : ُب  كتاب َِٕٔ رقم اٜنديث :
 أبواب السنن: . كالرتمذم : ُبْْٕٓ، رقم اٜنديث: ِٔٓص ٖ، جِ .البخل، ط من الستعاذة، االستعاذةا كتابالسنن:  ُب

 ٓ، جِ .صبلة، ط كل دبر ُب كتعوذه كسلم عليو اهلل صلى النب دعاء ُب كسلم، باب عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الدعوات
 .    ّٕٔٓ،رقم اٜنديث: ِٔٓص
 .ِٖٗالی  ِِٗ، ص ُ .ذـ البخل : ط اٞنهلكات : بياف ربع :لدينا علوم إحياء ُبالغزارل: ( 1)
 .ّْسورة األعراؼ: (2)

 .  ّٖص  ٔط، ج  .البخيل : د ُب جاء ما كالصلة،باب الِب : ُب كتاباألحوذي  تحفة ُب:  اٞنباركفورل( 3)
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 فضائل الصحابة، و فيو حديث  يف رضي اهلل عنو ر الصديقكب يأب ياتمرو المبحث السادس: 

 واحد :

 الحديث  السادس و العشرون :
 
ثػىنىا-ُ ، عىًلي   ٍبني  اٜنٍىسىني  قاؿ ابن ماجو : حىدَّ ؿي ثػىنىا اٍٝنىبلَّ ـى، ٍبني  ٪نىٍٍنى  حىدَّ ثػىنىا آدى ، ٍبني  بىٍكرً  أىبيو حىدَّ  عىيَّاشو

، عىنٍ   عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ  بىشَّرىاهي  كىعيمىرى  بىٍكرو  أىبىا أىفَّ  مىٍسعيودو، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ زًر   عىنٍ  عىاًصمو
، كىمىا غىضًّا اٍلقيٍرآفى  يػىٍقرىأى  أىفٍ  أىحىبَّ  مىنٍ » : قىاؿى  كىسىلَّمى   « (ُ)عىٍبدو  أيِـّ  اٍبنً  ًقرىاءىةً  عىلىى فػىٍليىٍقرىٍأهي  أيٍنزًؿى

 
  : شرح غريب الحديث

 
 .  (ِ)شيء  كل من اٜنديث الطرم(  الغض) غىضًّا: 

النٌب   أىراد ،يتغًن دل الذم الطرمٌ  الغىض   ك منو حديث الباب، الطَّرًم   الغىًضيضي  ك الغىض  (  غضض) 
  (ّ)فيها  ىيأىتو ك الًقراءة ُب طريقوصلی اهلل عليو كسلم 

 
 

                                                 

 اللَّوً  عىٍبدً  كىسىلَّمى،  فىٍضلً  عىلىٍيوً  اللَّوي  اللًَّو صىلَّى رىسيوؿً  حىابً أىصى  فىضىائًلً  ُب  باب الس نًَّة، :  أ بٍػوىابالسنن  أخرجو ابن ماجو : ُب( 1)
 . ُّٖ ، رقم اٜنديث :ٕٗص ُ، جُ . عىٍنوي، ط اللَّوي  رىًضيى  مىٍسعيودو  ٍبنً 
 ىو ابن حبيش. فهو حسن اٜنديث. زر: -كىو ابن أيب النجود  -إسناده حسن من أجل عاصم و 

 من طريق أ٘ند بن حنبل، هبذا اإلسناد. (َٕٔٔكأخرجو ابن حباف )
 ( من طريق ٪نٍن بن آدـ، بو.ُّ( ك )ُِ( ، كالبزار )ُّٖكأخرجو ابن ماجو )

 .ُٖلی إ ُص  ُ، ج ُ . أ٘ند، ط اإلماـ مسند كزمبلئو علی األرنؤكط ما حققو شعيب حسب ،حسن  ذا اٜنديثى إسنادف
 . ّٓرقم اٜنديث: 

 .  ْٓٔص  ِط، ج  . . د : باب الغٌن الوسيط المعجم( 2)

 .  ُٔٗص  ٕ، ج ُ. باب غضض: ط : العرب لسان منظور: بن(إ 3)
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 :  شرح الحديث
 غافل بن مسعود بن اهلل عبد، ك ىو عبد أـ تكىن أمو كانت ك مسعود بن اهلل عبد ىوإبن أـ عبد : 

 أمو أسلمت ك اٛناىلية ُب أبوه مات مضر بن إلياس بن مدركة بن ىذيل بن مشخ بن حبيب بن
 أنو طريقو من حباف بن ركل قد ك السابقٌن من ىو كاف ك أحيانان  إليها نسب فلذلك ،كصحبت

 ك لعمر بالكوفة اٞناؿ بيت ك كٌلی دران،كشهد ب اٟنجرتٌن ىاجر ك اإلسبلـ ُب ستة سادس كاف
 جاكز قد ك ثبلثٌن ك اثنتٌن سنة عثماف خبلفة ُب مات ك اٞندينة عمره أكاخر ُب قدـ ك ،عثماف
   .(ُ)عنو  اتآخذين ك أصحابو بكثرة علمو انتشر ٣نن ك الصحابة علماء من كاف ك الستٌن

 ان ٥نيف ان قصًن  كاف ك باٛننة،هلل عليو كسلم ا یصل اهلل رسوؿ لو شهد ك القبلتٌن، إذل صٌلى ىو ٣نن ك
  .(ِ)قائم  ك ىو ان جلوس يوازكنو الرجاؿ طواؿ يكاد

 قىاؿى :  قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  اهلل عليو كسلم يأمره أف يقرأ القرآف فيستمع لقرائو : یاف رسوؿ اهلل  صلك ك
 ًإينِّ  »: قىاؿى  أيٍنزًؿى  عىلىٍيكى  كى  عىلىٍيكى  أىقػٍرىأي : قػيٍلتي :  قىاؿى  «عىلىيَّ  اقػٍرىأٍ »: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي 

ىفيثىثنثمثزثٱُّٱ :بػىلىٍغتي  ًإذىا حىّتَّ  النِّسىاءى  فػىقىرىٍأتي : قىاؿى  «غىًٍنًم  ًمنٍ  أىٍٚنىعىوي  أىفٍ  أىٍشتىًهي
 عىٍينىٍيوً  ٍيتي فػىرىأى  «- أىٍمًسكٍ  أىكٍ  - كيفَّ   »: رل  قىاؿى .(ّ)  َّمكلكاكيقىقيف
 .(ْ)تىٍذرًفىاًف 

                                                 

ص    ٕط، ج  .مسعود ، د بن اهلل عبد مناقب ُب كتاب فضائل الصحابة، باب الباري : فتحالعسقبلين :  حجر إبن( 1)
َُّ  . 



 .مسعود ، ط بن اهلل عبد مناقب ل الصحابة، بابُب كتاب فضائ: البخاري  صحيح لشرح الساري إرشاد القسطبلين :( 2)
 . ُّٖص  ٔ، ج ٕ

. ُْ: سورة النساء  ( 3)
 ، رقم اٜنديث :ُٕٗص ٔ،جُ .القرآف، ط قراءة عند البكاء القرآف،باب فضائل كتابصحيحو:أخرجو البخارم: ُب ( 4)

 لبلستماع حافظو من القراءة كطلب قرآف،ال استماع فضل كقصرىا ، باب اٞنسافرين صبلة كتابصحيحو: . كمسلم : ُب َٓٓٓ
 .  ََٖ ، رقم اٜنديث :ُٓٓص ُط، ج .كالتدبر، د القراءة عند كالبكاء
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 القيٍرآفى  اٍستىٍقرًئيوا» اهلل عليو كسلم: یما قاؿ رسوؿ اهلل صلك اهلل عنهم، يىو من قراء الصحابة رض ك
يٍػفىةى، أىيب  مىٍوذلى  كىسىادلًو  مىٍسعيودو، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  ًمنٍ  أىٍربػىعىةو  ًمنٍ  ، ٍبنً  كىأييبىِّ  حيذى جىبىلو  نً بٍ  كىميعىاذً  كىٍعبو

(ُ)». 

 أفقو غًنىم كاف إف ك ألدائو أتقن ك أللفاظو ضبطان  أكثر ىؤالء أف سببو العلماء : قاؿ مقاؿ النوك 
 غًنىم ك مشافهة كسلم عليو اهلل منو صلى ألخذه تفرغوا األربعة ىؤالء ألف أك ،منهم معانيو ُب

 عليو اهلل صلى أنو أك ،معنه يؤخذ ألف تفرغوا ىؤالء ألف أك ،بعض من بعضهم أخذ على اقتصركا
 كأهنم ٕنكنهم ك األربعة ىؤالء تقدـ من كسلم عليو اهلل صلى كفاتو بعد يكوف ّنا اإلعبلـ أراد كسلم
 .(ِ)عنهم  فليؤخذ ذلك ُب غًنىم من أقعد

، ٍبنً  الرٍَّ٘نىنً  عىٍبدً  عىنٍ  :اهلل عليو كسلم ك أحد من جلسائو یصل ىو من أقرباء النب ك :  قىاؿى  يىزًيدى
يٍػفىةى  سىأىٍلنىا : فػىقىاؿى  عىٍنوي، نىٍأخيذى  حىّتَّ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبِّ  ًمنى  كىاٟنىٍدمً  السٍَّمتً  قىرًيبً  رىجيلو  عىنٍ  حيذى

ا أىٍعًرؼي  مىا »  كىدىالًّ  كىىىٍدينا ٚنىٍتنا أىقػٍرىبى  أىحىدن

 .«(ّ)عىٍبدو  أيِـّ  اٍبنً  ًمنٍ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى بًالنًَّبِّ 

 نػيرىل مىا ًحيننا فىمىكيٍثنىا اليىمىنً  ًمنى  كىأىًخي أىنىا قىًدٍمتي  »: يػىقيوؿي  عىٍنوي، اللَّوي  رىًضيى  األىٍشعىرًمَّ  ميوسىى أىبىا ك إفٌ 
 ديخيولًوً  ًمنٍ  نػىرىل ًلمىا كىسىلَّمى، ٍيوً عىلى  اهللي  صىلَّى النًَّبِّ  بػىٍيتً  أىٍىلً  ًمنٍ  رىجيله  مىٍسعيودو  ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  أىفَّ  ًإالَّ 

كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النًَّبِّ  عىلىى أيمِّوً  كىديخيوؿً 
(ْ)». 

،  ك تؤيد اهلل عنو يرضاٛنليل عبد اهلل بن مسعود  فجملة ىذه األحاديث تبٌن فضائل ىذا الصحايب
 علمو فهو من فقهاء الصحابة ك علمائهم ك قرائهم.

                                                 

، رقم ِٖص ٓ، جُ .مسعود، ط بن اهلل عبد مناقب كتاب فضائل الصحابة، باب  صحيحو:أخرجو البخارم: ُب ( 1)
 . َّٕٔ اٜنديث:

 رضي أمو ك مسعود بن اهلل عبد فضائل من باب عنهم، اهلل رضي صحابةال فضائل كتاب  مسلم : صحيح شرحالنوكم : ( 2)
 . ُٕص  ُٔ، ج ِ .عنهما ، ط اهلل

، رقم ِٖص ٓ، جُ .مسعود، ط بن اهلل عبد مناقب كتاب فضائل الصحابة، باب  صحيحو:أخرجو البخارم : ُب ( 3)
 . ِّٕٔاٜنديث : 

، رقم ِٖص ٓ، جُ .مسعود، ط بن اهلل عبد مناقب ، بابكتاب فضائل الصحابة  صحيحو: أخرجو البخارم : ُب( 4)
 . ّّٕٔاٜنديث : 
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 فاد من الحديث :مايست

اهلل عنهم، ك من فقهائهم، ك قرائتو  ياهلل عنو، من قراء الصحابة رض يعبد اهلل بن مسعود رضإف -ُ
 اهلل عنو حجة ٞنن ٚنع منو . يرض

 اهلل عليو كسلم يؤيد قرائتو. یاف رسوؿ اهلل صلك -ِ

 لقرائتو. اهلل عليو كسلم  طلب منو أف يقرأ القرآف ، فيستمع یاف رسوؿ اهلل صلك -ّ
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 : الخاتمة

السنة القولية ك الفعلية لصاحب  نوف بٌن ديفيتكإف جٌل تراثنا الدينية عمومان ك الفقهية خصوصان م
 یرسوؿ اهلل صل ممنقولة من صدكر الصحابة الذين تربوا بٌن يد يى الرسالة عليو آالؼ التحية، ك

 ىم خًن أمة أخرجت للناس.عليو، ك أدهبم فأحسن تأديبهم، ك  ؾبار  اهلل ك
 فيهم طبقات، فمنهم السابقوف األكلوف ك السابقوف باٝنًنات ك اٞنهاجركف ك األنصار ك..... ك

عليو، حٌن  ؾاهلل كبار  یل من اٝنلفاء الراشدين من الرعيل األكؿ الذين ساندكا رسوؿ اهلل صلكك  
 ذبو الناس .كصدقوه حٌن   خذلو الناس ك

ل ميادين البطولة ك ىو أكؿ من ك حاز قصب السبق ُب مهلل عنو البطل الذا ير الصديق رضكك أبوب
 الغار ك ختنو ك خليلو ك خليفتو . اثنٌن إذ ٨نا ُب آمن بو ك ثاين

 اد تزيع قلوب ك تزؿ أقداـ.كدين خليلو ك صهره ّنواقفو الصر٪نة اٛنريئو حٌن ي یفأحي
 اقتنعوا .ساء الصحابة فمن خليلو ك استدؿ بعملو فأقنع رؤ  یفرك 

سنن ال اهلل عنو ُب یر الصديق رضكب عاب مركيات أيبيالباحث است یىذا اٛنهد اٞنتواضع يسع يفف
 .األربعة

 من ٕنهيد ك فصلٌن تتخللهما مباحث: الرسالة ىذه فتتکٌوف 
ك ثناء العلماء عليهم، ك  ،لتعريف بالسنن األربعة ك مؤلفيهاقد حاكؿ الباحث ُب التمهيد الك 

 ءان بأيب داكد ٍب الرتمذم ٍب النسائي ك ختامان بإبن ماجة ر٘نهم اهلل ٗنيعان.منهجهم، بد
 ك بعد التمهيد استدعی األمر تقسيم الرسالة إلی فصلٌن:

خبلؿ  التعريف بشخصية أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو منففي الفصل األكؿ: سعی الباحث 
ك  حث األكؿ: شخصيتو ك مکانتوك يشتمل علی مبحثٌن: اٞنب ،عرض شيء من حياتو ك مناقبو

 ٕنيز هبا.ليت  ارضي اهلل عنو ك زكجاتو ك أكالده ك صفاتو مركياتو 
 فيها. رضي اهلل عنو ك اٞنبحث الثاين: خبلفتو ك مواقفو 

 ستة مباحث:  ك يشتمل  ( مركيات أيب بكر الصديق رضي اهلل عنوك الفصل الثاين يضٌم )
 .اداتُب العب رضي اهلل عنو ومركيات :كؿاأل اٞنبحث
 أحكاـ األسرة.ُب  رضي اهلل عنو ومركيات :ثاينال اٞنبحث

 اٜندكد. ك النهي عن اٞننكر ك األمر باٞنعركؼ ُب الفنت ك رضي اهلل عنوو مركياتاٞنبحث الثالث: 
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 فضائل القرآف. ُب التفسًن ك رضي اهلل عنو ومركيات :اٞنبحث الرابع
 ب.ُب اتآدا رضي اهلل عنو ومركياتاٞنبحث اٝنامس: 
 ُب فضائل الصحابة. رضي اهلل عنوو مركيات اٞنبحث السادس:

ٗنيع مركيات أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو اليت كردت ُب السنن  فالباحث ٗنع ُب ىذا الفصل
ك أربعٌن حديثان، فستة منها ُب ٖنانية : األربعة فبلغ ٠نموع مركياتو رضي اهلل عنو ُب السنناألربعة، 

 سنن حديثان ُب عشر ثبلثةالرتمذم ر٘نو اهلل، ك سنن هلل، كتسعة عشر حديثان ُب سنن أيب داكد ر٘نو ا
ُب الفصل الباحث  ىذا ك قد أتیابن ماجة ر٘نو اهلل.  سنن أحاديث ُبعشرة النسائي ر٘نو اهلل، ك 

ثالثان،  أكالن، ك ببياف لغاهتا الغريبة ثانيان، ك بشرحها مع ذکر أقواؿ العلماء فيها األحاديث سرد بالثاين 
 ٍب ما يستنبط من األحاديث رابعان .

  ما اٞننهج الذم سلکو الباحث ك التزمو ُب کتابة ىذه الرسالة ىو اٞننهج الوصفي ك االستقرائي.أك 
القدامی ل من العلماء كخرجها   حسب ما حققها كاألحاديث  تخريجب جاء الباحث  فی اٟنامش ك 

ر ك، مع ذ مر: لئلماـ اٞنركز كب د، كمسند أيبلئلماـ أ٘ن ر:كب الذين خرجوا أحاديث مسند أيبك 
ك الشيخ أ٘ند شاکر ك زمبلئو ك الشيخ شعيب األرنؤكط ك زمبلئو  اـ ك ٔنريج  للشيخ األلباينكأح
 .السنن األربعة یعل

 ة القدـ ك ىفو القلم.زلٌ  الصفح ُبما كفق فيو ك العفو ك  راجيان من اهلل العوف ك السداد ُب
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 السىرسما
هارشاآلياخحسةترتيةف



السىر:
 رقم اآلية

الثقرج
خضحضجضمصخصحصمسخسُّٱ
...َّ  

264 

آلعمران
ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهُّٱ

ٍَّّ  
112

آلعمران

رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّٱ
نبمبزبربيئىئنئمئزئ
  َّنتمتزترتيبىب

  

135

آلعمران

نبمبزبربيئىئنئمئزئرئّٰٱُّٱ
زثرثيتىتنتمتزترتيبىب
  َّاكيقىقيفىفيثىثنثمث



144 

آلعمران



معجعمظحطمضخضحضجضمصخصُّٱ
جغ مفخفحفجفمغ
حلجلمكلكخكحكجكمقحق

َّ  

  

164 

آلعمران

حلجلمكلكخكحكجكمقحقُّٱ
مهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملخل

هبمبهئمئهيميخيحيجيٰه
  َّهتمت

 

181
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  النساء

 

جنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ
حيجييهىهمهجهينىنمنخنحن
  ٌَّّٰىٰرٰذييىيميخي

1

  النساء


...حسجسمخجخمحُّٱٱ  
37

  النساء

اكيقىقيفىفيثىثنثمثزثُّٱ
  َّمكلك

  

41

النساء

ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييىيُّٱ
مبزبربيئىئنئمئزئرئِّّٰ
  َّنب

  

123 

المائدج
حقمفخفحفجفمغجغٱ...ُّ جكمق

 ٱَّ...خكحك
2

المائدج

متزترتيبىبنبمبزب...ُّٱ

  ٱَّٱ...رثيتىتنت

  

3 

المائدج

 زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذُّٱٱٱ

ىبنبمبزبربيئىئنئمئ
  َّيب

  

115

األعراف

  َّمضخضحضجضمصخصُّٱ

 ٱ

  

43

نفالاأل  25حكجكمقحقمفخفحفُّٱ
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  َّملخلحلجلمكلكخك

  

التىتح
  َّ...ننمنزنرنمماميلىلُّٱ

   

52

 التىتح  
يئىئنئمئزئرئُِّّّٰٱٱ

َّ  

  

119 

التىتح

ختحتجتهبمبخبحبجبُّٱٱ
  َّجحمجحجمثهتمت

  

128 

  َّننمنزنرنمماميلٱٱُّالحجر

  
9

النحل

 ٰذييىيميخيحيجييهىهمهُّٱٱ

  ٌَّّٰىٰر

  

44 

النحل

 يمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱٱ

  َّىهمهجهينىنمنخنحنجن



119 

  َّخضحضجضمصخصحصٱُّاإلسراء

  
15

األحساب

  َّجبهئمئخئحئجئييىيٱُّٱ

  
 



71

األحساب

حجمثهتمتختحتجتهبمبخبُّٱٱ
  َّمخجخمحجحمج

   

71 
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السمر
  ٱٱَّحنجنممخمُّٱ

  



31

الحجراخ

 

مصخصحصمسخسحسجسمخجخُّٱ
  َّحضجض



11

الحجراخ
  َّمبهئمئهيميخيحي...ُّٱ


11 

الجمعح



خيحيجييهىهمهجهينىنمنُّٱٱ

ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيمي

َُِّّّ  



2  



نساناإل
  َّخيحيجييهىهمهجهُّٱ


8

نساناأل
  ٌٍََُِّّّّّّٰىٰرٰذييىيٱُّ


9
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 فهرس األعالم

 ٓٗ                       أيٌب بن کعب

 ٗ ،ٔ، ٓ                         إلماـ أ٘ندا

 ٔ       أ٘ند شاکر

 ٓ أ٘ند بن اٞنفٌسر

 ِْ أسامة بن زيد  

 ُْ،ٗ إسحاؽ بن راىويو

 َِ أٚناء بنت أيب بکر  

 َِ،ْٔ بنت عميسأٚناء 

 ُِ ٚناعيل بن موسی إ

 ٔ األلباين

 ُِ،ِٔ أنس بن مالک 

 ِٔ األكزاعي

  

 ٔ،ُِ،ِِ،ِِ البخارم

 ْٕ،ٕٓ،ٕٔ أبو برزة

 ُْ      أبو بشر دكاليب
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 ّٓ ابن بطاؿ

 ُِ ببلؿ

 ٗ أبو بکر أ٘ند بن ١نمد

 بو بکر الصديق        ّنا إف کلمة أيب بکر تکرر بکثًن دل يتمکن من درجو ىناأ

 

 ٖٓ،ٗٓ،ٔ،ٖ،ٗ،ُِ،ّّ،ّٓ،َْ،ُْ،ْٔ،ْٕ،ٕٓالرتمذم                          

ٖٗ،ٕٗ،ٖٖ،ْٖ،ِٖ،َٖ،ٕٕ،ْٔ. 

 َٕابن تيمية                       

 ِْ الثورم    

 ُْ أبو جعفر الطحاكم

 ُْ أبو جعفر النحاس

 ِّحباب بن اٞننذر                

 َِ حبيبة               

 ِٗ،ٕٔ ابن حجر العسقبلين

 ْْ اٜنسن البصرم

 ُْ ٘نزة بن ١نمد الکناين

 ٔ٘نيد عارل                       
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 ِْ،ِٔ أبو حنيفة

 ُُ اٝنطايب

 َُ اٝنطيب

 ّٓ خنيس

 ،ٖٗ،ٖٔ،ّٕ،ٕٗ، ٔ،ٖ،ٗ،َُ،ِٕ،ُّ،ٓٓ،َٔ،ٕٔ، أبو داكد
 

 ِٗ أبو ذر

 ُِ ابن راىويو

 َِ أـ رماف

 ِْ زبًن بن العواـ

 ُٖ أبو زرعة الرازم

 ٓٗ      سادل

 ِّ سعد بن عبادة

 َّ سلماف الفارسي

 ٗسليماف بن حرب             

 ُٓ،ُٖ السندم

 ٔ سويد
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 ُّ ابن سيد الناس

 ِٔ ابن سًنين

 ُٓ السيوطي

 

 ِْ،ِٔ،ِٕ الشافعي

 ٔ شعيب األرناؤكط

 

 ُٓ أبو طلحة

 ٗ،ُٕ أبو طٌيب

 

 َِ،ِّ           عائشة بنت أيب بکر    

 ِٔ ابن عباس

 ُِ مدبو العباس ١نأ

 َِ عبد الر٘نن بن أيب بکر

 َِ عبد اهلل بن أيب بکر

 ُٕ عبد اهلل

 ْْ عبد اهلل بن عمر 
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 ْٗ،ٓٗ،ٔٗ عبد اهلل بن مسعود

 ِّ أبو عبيدة

  ُِ،ِٗ،ْٓ عثماف بن عفاف

  ُّ ابن العريب

 

 ُُ عظيم آبادم

 ُٖ عبلء الدين مغلطام

 ُٓ علي بن حجر

 ُِ،ِْ،ُٓ علي بن ايب طالب

 ُٕ علي بن ١نمد اٜنافظ

 ُِ عمار بن ياسر

 ،ُِ،ِِ،ِّ،ِْ،ِٓ،ْٓ،ٗٓ،َٔ،ِٔ عمر بن اٝنطاب

 ٗ بو عمر أ٘ند بن عليأ

 ُٕ بو عمر اٞنديينأ

 

 َٔ،ِْ،ٗٓ فاطمة بنت النب

 ُٓ فضيل بن عباس
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 ُِ،ُْ قيبة

 َِ قتيلة

 ٗ القعنب

 ُُ ابن القيم اٛنوزية

 

 ُٗ ابن کثًن

 َِ يب بکرأـ کلثـو بنت أ

 

 ٔ،ٖ،ُٕ،ّٔ،ْٖ،ٖٓ،ّٗ،ٕٗ،ٖٗ ابن ماجو

 ِْ،ِٔ مالک بن أنس

 ُّ اٞنبارکفورم

 ُْ ٠ناىد بن موسی

 ُٕ ١نمد األهبرم

 َِ،ْٔ ١نمد بن ايب بکر

  ُْ ١نمود بن غيبلف

 ُِ ١نمد بن ١نمود
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 ٓ،ٔ اٞنركزم

 ِِ مسلم

 ٗ مسلم بن إبراىيم

 ُٖ مصعب الزبًنم

 ُِ بو مصعب الزىرمأ

 ٓٗ معاذ بن جبل

 ِٔ اٞنغًنة

 ُِ مکحوؿ بن الفضل

 ٓٗ موسی بوأ

 

 ،ٔ،ٖ،ُْ،ُٓ،ّْ،ْٓ،ِٓ،ْٕ،ٕٗ،ٖٗ النسائي

 ِِ،ِٖ،ِّ،ّٖ،ّٗ،ُٕ،ٖٕ،ٓٗ النوكم

 ِِ،ِٖ،َّ،ُٗ ابو ىريرة

 ٗ،ُْ ىشاـ بن عمار

 ُِ ىيثم بن کليب

 

 ٗ يزيد بن عبد رٌبو
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 در والمراجعفهرس المصا

 القرآف الكرًن                
 

  األرقام

ُ.  
 

:  المعجم الوسيطلزيات ػ حامد عبد القادر ػ ١نمد النجار، إبراىيم مصطفى ػ أ٘ند ا
 د . ط، دار النشر : دار الدعوة، ٓنقيق / ٠نمع اللغة العربية، د . ت.

ِ.  

 
 

ابن األثًن : ىو ٠ند الدين أيب السعادات  اٞنبارؾ بن ١نمد بن ١نمد بن ١نمد ابن عبد 
ٓنقيق : طاىر أ٘ند  ألثر:النهاية في غريب الحديث و ا ،الكرًن الشيباين اٛنزرم 

  .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗاٞنكتبة العلمية،  - بًنكت  ،١نمود ١نمد الطناحي -الزاكل 
 

 

ّ.  

 الشيباين أسد بن ىبلؿ بن حنبل بن ١نمد بن أ٘ند اهلل عبد ىو أبو:  حنبل بن أ٘ند
كآخركف،  مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب:  احملقق ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند،

 - ىػ ُُِْ الرسالة، ، مؤسسة  ،ُط  الرتكي، احملسن عبد بن اهلل عبد د: إشراؼ
 . د. ـ.ـ ََُِ

 
 

ْ.  

 الصحيح المسند الجامع اٛنعفي، البخارم عبداهلل أبو إٚناعيل بن ١نمد :البخارم 
 صحيح=  وأيامو وسننو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أمور من المختصر
 النجاة طوؽ دار:  الناشر، ُط  الناصر، رناص بن زىًن ١نمد:  احملقق .البخاري

 د.ـ. ىػ،ُِِْ، (الباقي عبد فؤاد ١نمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة)
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ٓ.  

 
 -ٓنقيق : شعيب األرناؤكط  : شرح السنة حسٌن بن مسعود البغوم،البغول : 

 -اٞنكتب اإلسبلمي ،بًنكت -دار النشر: دمشق، ِط  ١نمد زىًن الشاكيش.
 .ـُّٖٗػ  ىَُّْ

 
 

ٔ.  

البيهقي : ىو أ٘ند بن اٜنسٌن بن علي بن موسى اٝنيٍسرىٍكًجردم اٝنراساين، أبو بكر 
 –بًنكت الناشر : ، ّ، ط : احملقق : ١نمد عبد القادر عطاسنن الكبرى، البيهقي 

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْ. ، دار الكتب العلمية، ف،لبنا
 

ٕ.  

وسى بن الضحاؾ، الرتمذم، أبو عيسى الرتمذم : ىو ١نمد بن عيسى بن سىٍورة بن م
(، ك١نمد فؤاد عبد الباقي ِ، ُٓنقيق كتعليق : أ٘ند ١نمد شاكر )جػ  سنن الترمذي:

الناشر  ، ِط  (،ٓ، ْ(، كإبراىيم عطوة عوض اٞندرس ُب األزىر الشريف )جػ ّ)جػ 
 .ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗشركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٜنلب ،    -: مصر

 

ٖ.  

مجموع  ،تيمية : ىو تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن تيمية اٜنراين ابن
 ،السعودية اٞنملكة العربية د.ط، احملقق: عبد الر٘نن بن ١نمد بن قاسم، الفتاوى: 

 مػ.ُٓٗٗىػ/ُُْ،عاـ النشر:اٞنلك فهد لطباعة اٞنصحف الشريفاٞندينة النبوية، ٠نمع 
 

ٗ.  

ٜناكم ١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد بن ٘ندكيو بن نيعيم بن اٜناكم : أبو عبد اهلل ا
 المستدرك على الصحيحين: ،اٜنكم الضب الطهماين النيسابورم اٞنعركؼ بابن البيع 

 – ُُُْدار الكتب العلمية ،  –بًنكت  ، ُط ٓنقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 
َُٗٗ. 
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َُ.  

بو الفضل أ٘ند بن علي بن إبن حجر : االماـ اٜنافظ شيخ االسبلـ شهاب الدين أ
ٓنقيق: عادؿ أ٘ند اإلصابة في تمييز الصحابة:  ١نمد بن أ٘ند بن حجر العسقبلين،
 ىػ. ُُْٓدار الكتب العلمية ،  –،   بًنكتُعبد اٞنوجود كعلى ١نمد معوض، ط 

 

ُُ.  

ن علي بن أبو الفضل أ٘ند بإبن حجر : االماـ اٜنافظ شيخ االسبلـ شهاب الدين
دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.  ،ٔط  تهذيب التهذيب:، حجر العسقبلين

    .ـ  ُْٖٗ -ىػ  َُْْ
 

ُِ.  

إبن حجر : االماـ اٜنافظ شيخ االسبلـ شهاب الدين أبو الفضل أ٘ند بن علي بن 
رقم كتبو كأبوابو  :فتح الباري شرح صحيح البخاريحجر العسقبلين الشافعي، 

اـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو:١نب الدين كأحاديثو:١نمد فؤاد عبد الباقي، ق
 -بًنكت  د.ط، اٝنطيب، عليو تعليقات العبلمة:عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، 

 .داراٞنعرفة 
 

 

ُّ.  
ك ىو شرح  معالم السنن : اٝنطايب: ىو أبو سليماف أ٘ند بن ١نمد اٝنطايب البسيت

 ـ. ُِّٗىػ  ُُّٓ،  ة العلميةبکتاٞن، حلب الناشر :، ُط  سنن أيب داكد: 
 

ُْ.  

اٝنطيب البغدادم: أبو بكر أ٘ند بن علي بن ثابت بن أ٘ند بن مهدم اٝنطيب 
دار  –بًنكت   ،ُط  احملقق: الدكتور بشار عواد معركؼ، تاريخ بغداد:البغدادم 

 .ـ ََِِ -ىػ ُِِْ، الغرب اإلسبلمي 
 

ُٓ.  
وفيات بن خلكاف،إبن خلكاف: أبو العباس مشس الدين أ٘ند بن ١نمد بن أيب بكر 

  .دار صادر –بًنكت د.ط،احملقق: إحساف عباس، األعيان وأنباء أبناء الزمان:
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ُٔ.  

أبو داكد : سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك األزدم 
ط ١نىمَّد كاًمل قره بللي ،  -احملقق: شعىيب األرنؤكط  سنن أبي داود: ،السًِّجٍستاين 

 .ـ ََِٗ -ىػ  َُّْلعاٞنية ، دار الرسالة ا ، ُ
 

ُٕ.  
سير  ،مشس الدين أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن عثماف بن قىا٬ٍناز الذىب  الذىب:

  ،ّط  ٠نموعة من احملققٌن بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، احملقق:أعالم النبالء: 
 .ـ ُٖٓٗىػ /  َُْٓمؤسسة الرسالة، 

ُٖ.  

 
١نمد بن أ٘ند بن عثماف بن قىا٬ٍناز الذىب ، الذىب: ىو مشس الدين أبو عبد اهلل 

دار الكتاب  -بًنكت  ،ّط  بتحقيق: عمر عبد السبلـ التدمرم، تاريخ الذىبي:
 ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُّْالعريب، 

 

ُٗ.  

الراغب األصفهاىن: ىوأبو القاسم اٜنسٌن بن ١نمد اٞنعركؼ بالراغب األصفهاىن، 
 -،  بًنكت ُناف الداكدم، ط : احملقق : صفواف عدالمفردات في غريب القرآن

 ىػ . ُُِْ -،  -دمشق دار القلم، الدار الشامية 
 

َِ.  

 السىبلمي، اٜنسن، بن رجب بن أ٘ند بن الر٘نن عبد الدين زينرجب :  إبن
 من حديثا خمسين شرح في والحكم العلوم جامعالدمشقي،اٜننبلي ٍب البغدادم،

 مؤسسة-بًنكت  ، ٕط  باجس، إبراىيم -األرناؤكط شعيب :احملقق : الكلم جوامع
 .مػََُِ ىػُِِْ، ،  الرسالة

 

ُِ.  

رشيد رضا:ىو ١نمد رشيد بن علي رضا بن ١نمد مشس الدين بن ١نمد هباء الدين بن 
 . د .ط، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( ،منبل علي خليفة القلموين اٜنسيين 

 .مػ  َُٗٗالناشر : اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب ،سنة النشر: 
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ِِ.  

ابن سعد : أبو عبد اهلل ١نمد بن سعد بن منيع اٟنامشي بالوالء، البصرم، البغدادم 
 ،ُط  ٓنقيق : ١نمد عبد القادر عطا، الطبقات الكبرى : ،اٞنعركؼ بابن سعد 

 .ـ ُٗٗىػ   َُُْدار الكتب العلمية ، ،   -بًنكتالناشر : 
 

ِّ.  

 
حاشية السندي ،السندم  وم، أبو اٜنسنبن عبد اٟنادم التتالسندم : نور الدين 

 –بًنكت  د.ط،  :على سنن ابن ماجو = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجو
 دار اٛنيل. 

 

ِْ.  
حاشية السندي على  السندم: نور الدين بن عبداٟنادم أبو اٜنسن السندم،

 مكتب اٞنطبوعات اإلسبلمية ، –حلب   ،ِط ، ٓنقيق: عبدالفتاح أبو غدة النسائي:
َُْٔ – ُٖٗٔ . 

ِٓ.  

 
د احملقق : أ٘ند ١نمد شاكر،  الرسالة:الشافعي : اإلماـ اٜنجة ١نمد بن إدريس، 

 .الناشر : دار الكتب العلمية،  ،.ط، 
 

ِٔ.  

 
 الوافي بالوفيات:الصفدم : صبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدم ، 

دار إحياء الرتاث ،عاـ  –بًنكت  د .ط، تركي مصطفى،  احملقق : أ٘ند األرناؤكط ك
 .ـ َََِ -ىػَُِْالنشر:

ِٕ.  

 
الصنعاين: ١نمد بن إٚناعيل بن صبلح بن ١نمد اٜنسين، الكحبلين ٍب الصنعاين، أبو 

احملقق:  التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَِّغيِر: ،إبراىيم ، عز الدين، اٞنعركؼ كأسبلفو باألمًن 
 ُِّْ ،مكتبة دار السبلـ  - اشر : الرياضالن ،ُط  د. ١نمَّد إسحاؽ ١نمَّد إبراىيم،

  .ـ َُُِ -ىػ 
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ِٖ.  

الطِباين: سليماف بن أ٘ند بن أيوب بن مطًن اللخمي الشامي، أبو القاسم الطِباين 
 -دار النشر: القاىرة ، ِط  احملقق:٘ندم بن عبد اجمليد السلفي،  المعجم الكبير:
 .مكتبة ابن تيمية

 

ِٗ.  

تاريخ الطبري ر بن يزيد بن كثًن بن غالب اتآملي،الطِبم: أبو جعفر،١نمد بن جري
 ُّٕٖ–دار الرتاث  -بًنكت ، ِط  ،الملوك،وصلة تاريخ الطبري= تاريخ الرسل و 

 ق.
 

َّ.  

 شرح مشكل اآلثار:الطحاكم : أبو جعفر أ٘ند بن ١نمد بن سبلمة الطحاكم، 
ر مؤسسة الرسالة،سنة النش، بًنكت -لبناف د . ط،  شعيب األرنؤكط، :ٓنقيق

 .مػ ُٕٖٗ -ىػ َُْٖ
 

ُّ.  

 
 ،أبو عاصم : أبو بكر بن أيب عاصم، أ٘ند بن عمرك بن الضحاؾ بن ٢نلد الشيباين 

دار الراية ،  - الرياض ، ُط  باسم فيصل أ٘ند اٛنوابرة، احملقق: د. اآلحاد والمثاني:
 ـ .ُُٗٗ – ُُُْ

 

ِّ.  

لِب بن عاصم إبن عبد الِب : ىو أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد ا
 ، ُط  سادل ١نمد عطا، ١نمد علي معوض،ٓنقيق: االستذكار: ،النمرم القرطب 

   ـ.َََِ – ُُِْ ،دار الكتب العلمية –بًنكتلناشر : ا
  

ّّ.  
 

 د. ـ. ػ. د، ط. داود أبي سنن شرح : العباد احملسن عبد
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ّْ.  

 
تاريخ : اكرابن عساكر: أبو القاسم علي بن اٜنسن بن ىبة اهلل اٞنعركؼ بابن عس

كالتوزيع  دار الفكر للطباعة كالنشرد. ط،  عمرك بن غرامة العمركم،  احملقق: دمشق:
 .ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ،عاـ النشر: 

 

ّٓ.  

العظيم آبادم: ١نمد أشرؼ بن أمًن بن علي بن حيدر، أبو عبد الر٘نن،شرؼ اٜنق، 
شية ابن عون المعبود شرح سنن أبي داود، و معو حا:الصديقي، العظيم آبادم 

دار الكتب  -بًنكت  ، ٕ، ط القيم:تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عللو ومشكالتو
 .ق ُُْٓالعلمية ، 

ّٔ.  

 
العيىن: أبو١نمد ١نمود بن أ٘ند بن موسى بن أ٘ند بن حسٌن الغيتاىب اٜننفى بدر 

ط  ، احملقق : أبو اٞننذر خالد بن إبراىيم اٞنصرم شرح سنن أبي داود: :الدين العيىن 
 .ـ  ُٗٗٗ-ىػ  َُِْمكتبة الرشد ،  -الناشر : الرياض ،ُ

 

ّٕ.  

العيىن: أبو ١نمد ١نمود بن أ٘ند بن موسى بن أ٘ند بن حسٌن الغيتاىب اٜننفى بدر 
دار إحياء  –بًنكت  د . ط،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري:: الدين العيىن 

 الرتاث العريب.
 

ّٖ.  

 علوم إحياء  (ىػَٓٓ: اٞنتوَب) الطوسي الغزارل ١نمد بن ١نمد حامد الغزارل: أبو
اإلحياء من األخبار  ٔنريج ما ُب األسفار ُب عن ٘نل األسفار ُب ك يليو اٞنغين: الدين

 ، ماجسرت ُبمبو ١نمد بن مسعود األ٘ند . صححو ك اعتينيللحافظ زين الدين العراق
بًنكت لبناف، تب ،للطباعة ك النشر ك التوضيع، كعادل ال ، ُط الشريعة اإلسبلمية. 

 ٠نلد كاحد ضخمة. مػ. ََِٓىػ ُِْٔ
 

القرطب: أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن أيب بكر بن فرح األنصارم اٝنزرجي مشس   .ّٗ
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ط   ٓنقيق : أ٘ند الِبدكين كإبراىيم أطفيش، الجامع ألحكام القرآن :الدين القرطب ، 
 .مػ  ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ ،دار الكتب اٞنصرية  –القاىرةالناشر : ، ِ

 

َْ.  
القسطبلين: أ٘ند بن ١نمد بن أىب بكر بن عبد اٞنلك القسطبلين القتيب اٞنصرم، أبو 

مصر، اٞنطبعة  ، ٕط إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: :العباس، شهاب الدين
 . ىػ ُِّّالكِبل األمًنية، 

ُْ.  

 
 نفذ ابن قنفذ القسنطيين: ىو أبو العباس أ٘ند بن حسن بن اٝنطيب الشهًن بابن ق

الوفيات )معجم زمني للصحابة وأعالم المحدثين والفقهاء : القسنطيين
ىػ  َُّْدار اتآفاؽ اٛنديدة،  -بًنكت ، ْط احملقق: عادؿ نويهض،  والمؤلفين(:

 .ـ ُّٖٗ -

ِْ.  

 
البداية ، إبن كثًن : أبو الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصرم ٍب الدمشقي 

طباعة كالنشر دار ىجر لل ، ُط  اهلل بن عبد احملسن الرتكي،  ٓنقيق : عبد والنهاية :
 .ـََِّىػ / ُِْْـ، سنة النشر:  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، كالتوزيع كاإلعبلف

 

ّْ.  

تفسير ، إبن كثًن : أيب الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصرم ٍب الدمشقي 
شر : دار طيبة للنشر النا، ِط احملقق: سامي بن ١نمد سبلمة،  ، القرآن العظيم

 . ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْكالتوزيع،  
 

ْْ.  

سنن ابن ، ىو أبو عبد اهلل ١نمد بن يزيد القزكيين –كماجة اسم أبيو يزيد  -ابن ماجة:
عىبد  -١نمَّد كامل قره بللي  -عادؿ مرشد  -: احملقق : شعيب األرنؤكط  ماجو

 .ـ ََِٗ -ىػ  َُّْية، الناشر : دار الرسالة العاٞن، ُط.  الٌلطيف حرز اهلل، 
 

تحفة األحوذي  اٞنباركفورل: أبو العبل ١نمد عبد الر٘نن بن عبد الرحيم اٞنباركفورل،  .ْٓ
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 دار الكتب العلمية. -د . ط،  بًنكت بشرح جامع الترمذي:

ْٔ.  

 
 
 

من  ر٘نو اهلل بكر أ٘ند بن علي بن سعيد بن إبراىيم األموم اٞنركزم  وأب :اٞنركزم
مسند أبي  .ر٘نهما اهللك مسلم  ملث اٟنجرم، ك من طبقة  البخار ١ندثي القرف  الثا

:شعيب ك تعليق عليو ك ٔنريج أحاديثو بتحقيق: - رضي اهلل عنو -بكر الصديق 
 مميبلد ُٖٔٗ- مىجر َُْٔسنة  بًنكت. –اٞنكتب اإلسبلمي  ، ْط  األرناؤكط،

.  
 

ْٕ.  

تهذيب  (ِْٕ_ْٓٔاٞنزم:  يوسف بن الزكي عبدالر٘نن أبو اٜنجاج اٞنزم، ) 
 ََُْبًنكت مؤسسة الرسالة ،  –،  ُٓنقيق:د. بشار عواد معركؼ. ط. الكمال: 

– َُٖٗ، 
 

ْٖ.  

 المسند ،(ىػُِٔ: اٞنتوَب) النيسابورم القشًنم اٜنسن أبو اٜنجاج بن مسلم :مسلم
، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح

 . العريب الرتاث إحياء دار –بًنكتد . ط،   الباقي، عبد فؤاد ١نمد: احملقق
 

ْٗ.  

اإلفصاح  : أبو اٞنظفر،عوف الدين: ٪نٍن بن )ىيبػىيػٍرىة بن( ١نمد بن ىبًنة الذىلي الشيباينٌ 
 اٜنديث السادس: عن معاني الصحاح: في مسند أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو،

د .  احملقق:فؤاد عبد اٞننعم أ٘ند،  . ٗٔص  ُال نورث،ج  قولو صلى اهلل عليو كسلم:
  .ىػُُْٕدار الوطن، سنة النشر: ط، 
 

َٓ.  
 زين بن علي بن العارفٌن تاج بن الرؤكؼ بعبد اٞندعو ١نمد الدين اٞنناكم: زين

 الجامع شرح القدير فيض (ىػَُُّ: اٞنتوَب)القاىرم، اٞنناكم ٍب اٜندادم العابدين
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 .ُّٔٓ ، الكِبل التجارية اٞنكتبة -مصر ، ُط   :الصغير
 

ُٓ.  
 اٟنركم اٞنبل الدين نور اٜنسن أبو ١نمد،( سلطاف) بن علي:  القارم اٟنركم اٞنبل

 ، ُط   : المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ،(ىػَُُْ: اٞنتوَب) القارم ،
    . مػََِِ - ىػُِِْ الفكر، دار  ، بًنكت -لبناف

ِٓ.  

 
 من اجملتّب:)  النسائي سنن لنسائي،ا الر٘نن عبد أبو شعيب بن أ٘ند:  النسائي

 اٞنطبوعات مكتب –حلب :  الناشر، ِط  غدة، أبو عبدالفتاح:  ٓنقيق (: السنن
    .عليها األلباين بأحكاـ مذيلة األحاديث ،ُٖٔٗ – َُْٔ ، اإلسبلمية

 

ّٓ.  

 
:  ،واللغات األسماء تهذيب النوكل، شرؼ بن الدين ١نٍن زكريا أبو العبلمة: النوكل

 د .ط، د.ـ ، د. ت. .عطا القادر عبد مصطفى قٓنقي
 

ْٓ.  

 
 مسلم صحيح شرح المنهاج ، النوكم شرؼ بن ٪نٍن الدين ١نيي زكريا النوكم: أبو

 .ُِّٗ العريب، الرتاث إحياء دار  –بًنكت ، ِط  :الحجاج بن
 

ٓٓ.  

 
التجيب الباجي : أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث  الوليد أبو
 -مصر، مطبعة السعادة   ، ُط  : المنتقى شرح الموطأ :طب الباجي األندلسيالقر 

الطبعة : الثانية،  -ىػ )ٍب صورهتا دار الكتاب اإلسبلمي،القاىرة َُِّّنوار ١نافظة 
 .بدكف تاريخ(
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ٓٔ.  

 
تاريخ ابن ، ابن يونس اٞنصرم: عبد الر٘نن بن أ٘ند بن يونس الصدُب، أبو سعيد 

 .ىػ ُُِْدار الكتب العلمية،  -بًنكت ، ُط  :يونس المصري
 

ٕٓ.   
  

 
 

 
 

 

 




