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 نماذج تطبيقية من الدراسة التحميمية لمحديثالسابعة: المحاضرة 
 ولالحديث ال 

نْعَبُة َ نْن َيْعَمن   رمي:قال اإلمام الداا ُْ ِبينِ  َحندبَََنا  َأْخَبَرَنا َسِعيُد ْبنُن الرب
ُقْمنُت َينا  ْبِن َ َطاٍء َقاَل َسِمْعُت َ ْبَد المبِه ْبنَن ُسنْيَياَن َ نْن َأِبينِه َقناَل:

َُُل َ ْننُه َأَحنند ا َقناَل اتبنن ْسنَأِس َل َأْسنن ِق َرُسنوَل المبنِه َأْخِبْرِنننع ِبَعَمنٍل ِْلننع امِْ
اَر إل  ِلَساِنهِ  َْ َُ َْْعٍء َقاَل َْل  المبَه َُسب اْسَتِقْس َقاَل ُقْمُت َُسب َأيُّ 

 
 التخريج:
 3/0781بدا  فظدظ المندان:  -أخرجه الاارمي )كتدا  الرقدا  

 ،بدا  جدامأ أوفداإل اإلند م -ومنمم: )كتا  اإليمدان، (2752رقم 
بددا   -ا  الزهدداوالترمدد:ي: )أبددو ، (62رقددم  24 إلددق قولدده )سددم انددت م(:

وابدن ماجده: )كتدا  ، (2401رقدم  4/201 ما جاء فدي فظدظ المندان:
وأفمددا: ، (3972رقددم  5/459 :ةبددا  كددإل المنددان فددي الظت دد -الظددتن

 (.05494رقم  3/403 )فايث نظيان بن عبا اهلل الس ظي:
 

 تراجس الرجال: 
 رجاله خمنة:

مددددن ، س ددددة نددد يا بددددن الربيددددأ الفراددددي أبددددو زيددددا ال ددددروي البفددددري -0
فددد ار التانددد ة، قدددال عبدددا اهلل بدددن أفمدددا عدددن أبيددده: ادددي  س دددة، 
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و:كره ابن فبان في الس ات، وهو أقام اي  لإلمام البخاري وفدا،، 
 .(0)هد(200مات ن ة )

، ا بة بن الفجاج بن الورا ال تكي موالهم الواندطي سدم البفدري -2
س ة فافظ مدت ن، وهدو أميدر المدنم ين فدي الفدايث، وهدو أول مدن 

 .(2)هد(061ال را  عن الرجال، من الناب ة، مات ن ة )فتش ب
، س دة، مدن الراب دة، ي مق بن عطاء ال امري وي ال الميسي الطدافظي -3

قدددال امسدددرم: أس دددق عميددده أفمدددا بدددن ف بدددل خيدددرًا، وقدددال ابدددن م دددين 
وب يددة النددتة،  ،س ددة، أخدرج لدده البخدداري فدي جددزء ال دراء، :وال ندافي

 .(3)هد(021مات ن ة )
، مدن السالسدة، قدال اهلل بدن ندظيان بدن عبدا اهلل الس ظدي الطدافظيعبا  -4

ندددم ت أبدددي ي دددول  ،ابدددن أبدددي فددداتم: روى ع ددده ي مدددق بدددن عطددداء
وقدددال ال جمدددي: س دددة، وقدددال  ،:لدددو، و:كدددره ابدددن فبدددان فدددي الس دددات

ال:هبي: ما روى ع ه في عممي نوى ي مق بن عطاء، لكن وس ده 
 .(4)ال نافي

                                                           

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

 . 8525سقى  082، وذقشٌة انرهزٌة: 0026

، وذهزٌة 4/567، وٌنظش: انجشح وانرؼذٌم: 0072سقى  510ذقشٌة انرهزٌة:  (0)

 . 5020سقى  0/474انرهزٌة: 

سقى  6/040، وذهزٌة انرهزٌة: 50/575، وذهزٌة انكًال: 0/620ٌنظش: انثقاخ:  (5)

 . 0842سقى  022، وذقشٌة انرهزٌة: 7122

، وذهزٌة 4005سقى  0/552ػرذال: إل، ويٍزاٌ ا2/66ٌنظش: انجشح وانرؼذٌم:  (4)

 . 5562سقى  565، وذقشٌة انرهزٌة: 5876سقى  5/147انرهزٌة: 
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، ة بدددددن الفدددددارث الس ظدددددي الطدددددافظيندددددظيان بدددددن عبدددددا اهلل بدددددن ربي ددددد -5
فدفابي، كدان عدامً  ل مدر بدن الخطدا  عمدق الطدافإل، ي دا فددي 

 .(0)البفريين
 الحكس  م  الحديث:

فيكددددون فددددفي   ،واتفددددل ندددد اه ،الفددددايث رجالدددده كم ددددم س ددددات 
 واهلل ت الق أعمم. ،اإلن اا
أخرجدده منددمم فددي فددفيفه عددن طريدد  عددرو، عددن نددظيان بددن  
ن طريد  عبدا الدرفمن بدن مداعز عدن ندظيان، والترمد:ي عد، (2)عبا اهلل

، والفدداكم (4)، وفددففه ابددن فبددان(3)وقددال: هدد:ا فددايث فنددن فددفي 
 .(6)، وواف ه ال:هبي(5)وقال: ه:ا فايث ففي  اإلن اا ولم يخرجاه

 قمت: قا أخرجه منمم في ففيفه وقا ت ام تخريجه.
 الم  ق ال ام:

فيدددده ، أجددددا  () ال بددددي ي ددددا هدددد:ا الفددددايث مددددن جوامددددأ كمددددم 
ولك  دا تدناي قميمدة كممدات بالنافل عن عمل ينتمنو به في اإلند م 
ندت امة، وهدو مطداب  ل ولده إلم ا ي كسير، ومت اا،، فيث أرااه إلدق ا

 والم  ددق: أن    (7)…اسننتقاموا الننذين قننالوا ربنننا ا  َننسب  إنب ت دالق: 
دددا  إلدددق  ،مدددن وفدددا اهلل ت دددالق و مدددن بددده سدددم اندددت ام عمدددق أمدددره ولدددم ي ف 

                                                           

 . 5510سقى  5/104، واإلصاتح: 1225سقى  0/652ؼاب: سرٍإلٌنظش: ا (1)

 . 60سقى  04صذٍخ يسهى: كراب اإلًٌاٌ، تاب جايغ أوصاف اإلسالو:  (0)

 . 0412سقى  4/012جايغ انرشيزي: كراب انزهذ، تاب يا جاء فً دفظ انهساٌ:  (5)

 . 2020سقى  15/7صذٍخ اتٍ دثاٌ:  (4)

 . 0804سقى  4/547انًسرذسك نهذاكى:  (2)

 . 4/547ٌنظش: انرهخٍص:  (6)

 (. 52يٍ اٌَح ) :سىسج فصهد (0)
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 يواهيددده، وكدددان ممتزمدددًا بظ دددل الطاعدددات وتدددرو الم  يدددات إلدددق أن تدددوف 
 .(0)...عمق :لو

 نذكر منها: ،ستقامة أقوال كَيرةوقد ذكر ْلع معن  ام
وال يددددام  ،نددددت امة اتبدددداع الفدددد إلقددددال ال ايددددي عيدددداض: المددددراا با -0

 .(2)وم زمة الم  ج المنت يم ،بال ال
ه لدو تدرو أمدرًا  دواهي، فن  دوقيل: هي لظظ جامأ لجميأ اموامدر وال -2

 .(3)ف ا عال عن الطري  المنت يمة فتق يتو  ،أو ف ل م  ياً 
ندددت امة مدددأ الفددد  ندددبفا ه وت دددالق بظ دددل إندددت امة  وعدددان: إلوا 

ندددت امة مدددأ الخمددد  بالت امدددل ا  وف دددً  وقدددواًل، و  -ةأي  ي ددد -طاعتددده ع دددااً 
ي: نددت امة الجام ددة، قددال الطيبددإلم  ددم بخمدد  فنددن، وبدد:لو تففددل ا

و دددال الم دددام  ،ندددت امة التامدددة ال تكدددون إال لمدددن فددداز بال ددداح الم مدددقإلا
 .(4)وهي رتبة ام بياء ،امن ق
ددد  ادددارته إليددده مدددن ءيدددر اكتظددداء  ،بمندددا ه ()ا أخددد: ال بدددي وأم  وا 
فظيه زياا، ت بيه عمق أهمية أمر المندان وخطورتده، وأ ده ال بدا  ،بال ول

 مدده كسددر ندد طه، ومددن مددن كسددر ك فددنن   ،مددن إمندداكه إال عددن الخيددر
 .(5)كسر ن طه كسرت : وبه، ولكسر، الك م مظانا ال تففق

 
 ما يستياد من الحديث:

                                                           

 . 0/00، وذذفح األدىري: 0/7: ػهى صذٍخ يسهى ٌنظش: ششح اننىوي (1)

 . 1/476فٍض انقذٌش:  (0)

 . 0/00ذذفح األدىري:  (5)

 . 1/476ٌنظش: فٍض انقذٌش:  (4)

 . 2/501ٌنظش: إهذاء انذٌثاجح:  (2)
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إ:ا وفدمه المندمم ففدل  ،وم دام عدال ،نت امة ارجة رفي ةإلا ن  أ -0
ومدددن لدددم يكدددن مندددت يمًا فدددي فالددده يددداع نددد يه وخدددا   ،الخيدددرات

 .(0)ج اه
 .(2)فظظ المنان ونيمة لمخ ص من  فاته ن  أ -2
فظظدده مددن  إلددق لنددا ه زيدداا، تلكيددا عمددق أن   ()فددي إاددار، ال بددي  -3

 امف ال المطموبة ارعًا.
مدددددن أراا التمندددددو باإلنددددد م ف ميددددده ندددددنال أهدددددل ال مدددددم والفددددد ح  -4

 ليرااوه إلق مبت اه.
فمدددددر، بدددددال ول وأخدددددرى  -()لت ويدددددأ طدددددر  اإلجابدددددة مدددددن ال بدددددي  -5

 هن من ينلل.  فافا، في ترني  اإلجابة في : -باإلاار،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 0/7: ػهى صذٍخ يسهى يٌنظش: ششح اننىو (1)

 ،هـ(662شجشج انًؼاسف واألدىال وصانخ األقىال واألػًال نهؼز تٍ ػثذ انسالو )خ (0)

  .450:و(0222-هـ1401ديشق  -، داس انفكش5دققه أٌاد خانذ انطثاع )ط


