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 ج تطبيقية من الدراسة التحميمية لمحديثنماذ: دسةالمحاضرة السا
 ولالحديث ال 

إل قاا اإلماماا دإلمماا م م   إلَ َ اا    ءَاا إلْبااَّ  ُْ َُْبلنإلَ ااَّْإلَب اا َن إلَااا  بََن إل  َ ب باا إلمم   ب نإلْبااَّن  ُ َأْخَبَ َناا إلَعاا
إلْبااََّإلعنااْ َب ََّإلَ ااَّْإلَأب بااو إلقَاا َا  إلَ ْبااَ إلممء ااو  َن ُْ إلَباا إلَ عناالَاإلممء ااو إلَأْخب ْ ن ااإلقَاا َاإلَعاام  َن  إلقنْءاا

إل إلبنااد إلَأ   َن إلَ ْنااونإلَأَااا قمإلقَاا َاإلمم ااس إلممء ااَوإلبنااد إلمْعااَم  ْدإلقَاا َاإلقنْءاا إلَأْعااَْان إلَْ ْعااَاد  إلي اا إلمْا  ََُمااا  ب 
ََ َ إلإم إلم َع ن و إل إلَق َاإلَيَْ    ََْ.إل

 التخريج:
 قاااادإلإل3/0781باااا  إلا اااا:إلممءعاااا َّ إلإل-أخ جااااوإلمماااا م م إلرقماااا  إلمم قاااا سإل
إما إلقلماوإلربادإلإل، مَإلألصا  إلماعاادبا  إلجاإل-لمعءد إلرقم  إلمابم َّ،إل(2752
باااا  إلماااا إلجاااا  إلياااا إلا اااا:إلإل-لممم ماااا)  إلرأباااالم إلمم ىاااا ،إل(62 قاااادإلإل24إلمعاااام د( 
ب  إلق إلممءع َّإلي إلإل-لمبَّإلم جو إلرقم  إلمم مَّ،إل(2401 قدإلإل4/201إلممءع َّ 
إللأاماااا  إلرااااا ببإلعاااا ب َّإلبااااَّإل باااا إلم إلممب  اااا  ،إل(3972 قاااادإلإل5/459إل لمم مناااا

إل(.05494 قدإلإل3/403
 تراجم الرجال: 
إل ج موإلخمعل 

،إلب لإلمَّإلصغ  إلَ إلأبلإل ب إلممي ل إلممبص   إَلعُب إلبَّإلمم ببَإلمماإَلإل-0
ممم عُل،إلق اإل ب إلم إلبَّإلأام إل َّإلأببو إلَبخإلب ل،إلل)ق هإلمبَّإلاب َّإلي إل

إل.(0رىا(200ممب  َ،إللىلإلأق دإلَبخإلمإلم دإلممبخ   إللي ة،إلم َإلعنلإلر

                                                           

، وذقشٌة 0026سقى  0/522، وذهزٌة انرهزٌة: 8/062، وانثقاخ: 4/02ٌنظش: انجشح وانرؼذٌم:  (1)

 . 8525سقى  082وذقشٌة انرهزٌة: 



 املرحلة -الاسالمية والتربية القران علوم قسم – القائم/ التربية كلية -الاهبار جامعة

  محمد خليل اسماعيل.د.م.أ: املادة استاذ -تحليلي حديث مادة -الثالثة

54 
 

ىدإلمملمعااا  إلبااادإلمإل-2 ،إلب ااالإلمبصااا  َاااُبلإلباااَّإلمماجااا دإلباااَّإلممااال  إلممُمقااا إلماااْل
ا ي:إلمم َّ،إللىالإلأمبا إلمممايمنبَّإليا إلمماا بب،إللىالإلألاإلماَّإليامقإلبا مُ مسإل

إل.(0رىا(061 َّإلمم ج ا،إلمَّإلممع بُل،إلم َإلعنلإلر
،إلب ااال،إلماااَّإلمم مبُااال،إلقااا اإلبُءااا إلباااَّإل  ااا  إلممُااا م  إللب ااا اإلممءببااا إلمم ااا    إل-3

ب اال،إلإل مألباا د إلأبناا إل ءبااوإلأاماا إلبااَّإلانباااإلخباا مق،إللقاا اإلمبااَّإلمُاابَّإللممنعاا   
إل.(2رىا(021لب بلإلممعمل،إلم َإلعنلإلرإل،موإلممبخ   إلي إلج  إلمم  م ةأخ دإل

،إلمااَّإلممب مباال،إلقاا اإلمبااَّإلأباا إل باا إلم إلبااَّإلعاا ب َّإلبااَّإل باا إلم إلممب  اا إلمم اا    إل-4
عمَُإلأب إلب الاإل)ما ،إلل)قا هإلمباَّإلابا َّإلإل،ا مد إل لىإل نوإلبُء إلبَّإل    

لقااا اإلممُجءااا  إلب ااال،إللقااا اإلممااا)ىب  إلمااا إل لىإل ناااوإليااا إل ءمااا إلإل،يااا إلممب ااا َ
إل.(3رعلىإلبُء إلبَّإل    ،إلمقَّإللب وإلممنع   

،إلصااا ب ،إلقاا َّإلعاا ب َّإلبااَّإل باا إلم إلبااَّإل ببُاالإلبااَّإلممااا  بإلممب  اا إلمم اا    إل-5
إل.(4ر  ماقإلمُم إلبَّإلممخ   إل ء إلمم    ،إلبُ إلي إلممبص ببَّ

 الحكم عمى الحديث:
لم إلإل،يبقالَّإلصااابإلإلماعاان  إل،لممصااإلعاان هإل،مماا ببإل ج مااوإلقءيادإلب اا َإل

إلمُ م إلأ ءد.
،إل(5ر جوإلمعءدإلي إلصااباوإل اَّإل  باسإل ا لةإل اَّإلعا ب َّإلباَّإل با إلم أخإل

لممم مااا) إل اااَّإل  باااسإل بااا إلممااا امَّإلباااَّإلمااا   إل اااَّإلعااا ب َّ،إللقااا ا إلىااا)مإلاااا ببإل
                                                           

 0/474ة: ، وذهزٌة انرهز4/567ٌ، وٌنظش: انجشح وانرؼذٌم: 0072سقى  510ذقشٌة انرهزٌة:  (1)

 . 5020سقى 

، 7122سقى  6/040، وذهزٌة انرهزٌة: 50/575، وذهزٌة انكًال: 0/620ٌنظش: انثقاخ:  (0)

 . 0842سقى  022وذقشٌة انرهزٌة: 

 5/147، وذهزٌة انرهزٌة: 4005سقى  0/552ػرذال: إل، ويٍزاٌ ا2/66ٌنظش: انجشح وانرؼذٌم:  (5)

 . 5562سقى  565، وذقشٌة انرهزٌة: 5876سقى 

 . 5510سقى  5/104، واإلصاتح: 1225سقى  0/652سرٍؼاب: إلٌنظش: ا (4)

 . 60سقى  04صذٍخ يسهى: كراب اإلًٌاٌ، تاب جايغ أوصاف اإلسالو:  (2)



 المرحلة -ية االسالميةالقران والترب علوم قسم – القائم/ التربية كلية -االنبار جامعة
  اسماعيل خليل محمد استاذ المادة: أ.م.د. -تحليلي حديث مادة -الثالثة

54 
 

،إللممااا قدإللقاا ا إلىاا)مإلااا ببإلصااابإلإل(2ر،إللصااااوإلمبااَّإلاباا َّ(0راعااَّإلصااابإل
إل.(4ر،إلللمي وإلمم)ىب (3رماعن  إللمدإلبخ ج ه

إلخ بجو.قءَ إلق إلأخ جوإلمعءدإلي إلصاباوإللق إلم  دإلم
إلمممُن إلممُ د 

،إلأجااا  إليباااوإلممعااا  اإل اااَّإل(رإلممنبااا إلبُااا إلىااا)مإلمماااا ببإلماااَّإلجلمماااَإلقءااادإل
لمقنيااااا إلمااااي  إلمُااااا ن إلقببااااا ةإلقءبءاااالإلقءمااااا َإلب ماااااإلبعممعااااا إلبااااوإليااااا إلماعااااادإل

ااا هإلإماا إلم الذذذذين  إن  عااام  مل،إللىاالإلم ااا بسإلم لمااوإلمُااا م  إلالممُاا  ة،إلاباابإلأَ 
إل،ماَّإللاا إلم إلمُا م إلل ماَّإلباوإلأَّ إللمممُنا  إلإل(5ر …اسذتقاموا قذالوا ربنذا اث  ذم  

ااْ إلإماا إلنلمىبااو،إللقاا َّإلمءم ماا قإلب ُاااإلمم   اا َإللماا  إل باادإلمعاام  دإل ءاا إلأماا هإللماادإلَبا 
إل.(6ر... ء إل)م إل مممنيب َإلإم إلأَّإلملي

 نذكر منها: ،ستقامة أقوال ك يرةوقد ذكر في معنى اإل
إل،لمم باااا دإلب مُاااا اإل،عاااام  ملإلممباااا  إلمماااااساقاااا اإلمم  ياااا إل باااا   إلممماااا م إلب إل-0

إل.(7رلما ملإلمممنيجإلمممعم بد
وإلماالإلماا  إلأماا مقإلألإليُاااإللقبااا إلىاا إلم اا:إلجاا مَإلمجمبااَإلمأللمماا إللممناالمى ،إلي ن ااإل-2

إل.(8ري  إل  اإل َّإلمم  بسإلمممعم بملإلام إلبمل إل،منيب قإل
عاااام  ملإلماااَإلمماااااسإلعااابا نوإللمُاااا م إلب ُااااإل   مااااوإلإعااام  ملإلنل ااا َّ إلالمإل

ْق،إللإلإل-لأ إلنب إلإل-   مقإل ءاسإلب ممُ مااإلمُيادإلبخءاسإلاعاَّ،إلعام  ملإلماَإلممخم إلليُاقإللقال
                                                           

 . 0412سقى  4/012جايغ انرشيزي: كراب انزهذ، تاب يا جاء فً دفظ انهساٌ:  (1)

 . 2020سقى  15/7صذٍخ اتٍ دثاٌ:  (0)

 . 0804سقى  4/547اكى: انًسرذسك نهذ (5)

 . 4/547ٌنظش: انرهخٍص:  (4)

 (. 52يٍ اٌَح ) :سىسج فصهد (2)

 . 0/00، وذذفح األدىري: 0/7: ػهى صذٍخ يسهى ٌنظش: ششح اننىوي (6)

 . 1/476فٍض انقذٌش:  (0)

 . 0/00ذذفح األدىري:  (8)
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عاام  ملإلممم ماالإلْإلمقاالَّإلإْإلاعاام  ملإلممج مُاال،إلقاا اإلمم بباا  إلمالباا)م إلماصاااإلم
إل.(0رلى إل مبلإلمألنبب  إل،لن اإلممم  دإلمألعن إل،ممَّإلي  إلب م  حإلمممُء 

َا  موإلإمباوإلماَّإل با إلمقم ا  إلبا م لاإل،بءعا نوإل(ر إلأخ)إلممنبا إللأم إلإل ي باوإلإل،لم 
 إلممءعاا َّإللخ ل مااو،إللأنااوإلْإلباا إلمااَّإلإمعاا قوإلإْإل ااَّإل باا  ةإلمنببااوإل ءاا إلأىمباالإلأماا

إل)نلباو،إللمقبا ةإلإلي َّ إلإل،ممخب  ماَّإلقبا إلقاماوإلقبا إلعا  و،إللماَّإلقبا إلعا  وإلقباَ 
إل.(2رممقادإلم  ع إلْإلماص 
 ما يستفاد من الحديث:

إل،إ)مإللصاءوإلمممعاءدإلاصااإلممخبا مَإل،لم  دإل  اإل،عم  ملإل  جلإل يبُلامإلَّ إلأإل-0
إل.(3ري  إلعُبوإللخ  إلجي هإللمَّإلمدإلبقَّإلمعم بم قإلي إلا مو

إل.(4را :إلممءع َّإللعبءلإلمءخاصإلمَّإل ي موإلَّ إلأإل-2
ا :ااوإلمااَّإلمأليُاا اإلإلإماا إلمعاا نوإل باا  ةإلمْقباا إل ءاا إلأَّ إلإل(رياا إلإَاا  ةإلممنباا إلإل-3

إلممم ءلبلإلَ   ق.
اا لهإلإمااا إلإل-4 مااَّإلأ م إلممممعاا إلب اعااادإليُءبااوإلعاايماإلأىاااإلممُءاادإللممصاااحإلمبَ 

إلمبمغ ه.
ي  ا ةإلإل-يما ةإلبا م لاإللأخا ىإلب اَا  ةإل-(رمنبا إلممنلباَإل ا سإلماج بالإلماَّإلمإل-5

إلي إلم عبخإلماج بلإلي إل)ىَّإلمَّإلبعْا.إلإل
إل
إل
إل
 

                                                           

 . 1/476ٌنظش: فٍض انقذٌش:  (1)

 . 2/501ٌنظش: إهذاء انذٌثاجح:  (0)

 . 0/7: ػهى صذٍخ يسهى ٌنظش: ششح اننىوي (5)

دققه أٌاد  ،هـ(662شجشج انًؼاسف واألدىال وصانخ األقىال واألػًال نهؼز تٍ ػثذ انسالو )خ (4)

  .450:و(0222-هـ1401ديشق  -، داس انفكش5خانذ انطثاع )ط


