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 الحديث الثالث: امنةثالمحاضرة ال
دَداَ     قال اإلمام أبو داود: ْي اْبَيمب َهد اْ دد  ببدن  َموب َِ ْددت ببدنت   ُ ْدي َوَْ  ٍ د َِ ََْبَبد ت ببدنت  ََََا قت َحددث

َوَ   دد ب ٍت ددنب  ٍَ ْي  ددَيا  َ ددن  اببددن   ٍَ ددلي  َْْب ٍت ددنب  ٍَ َ َْددان  اببددَن َعَ دداََْ   ٍب ددلت َْ ََََا اْبمتَل ث قَدداَ  َحدددث
َبَيا  ٍَ َََ  َ     اْلثيم  ائ  ٍَ دلمصدل  اه- َأنث اَْثب د ث ٍَنب  ا َأَو   - ٍلْدس ِو ََ َكداَن إ 

َتددمث ََلَددَر ع ْي َمددا َوقَددَ َأ ع ْي َمددا قتددلب هتددَو اْلثددست َأَحددد  َوقتددلب  ددس   َِ َكلثْب َمدد ََ لَدد ي  ددس  كتددلث َْْب  َ إ َْدد  ع َ ا
دد َِ ََ ددنب  َََ اَ  م  دد ِب ددست ب ي َمددا َمددا ا َِ َتدمث َْمب   َ ْل اَْثددا ددوَت ب ددَ  ٍت ْل اْبَللَددق  َوقتددلب َأ دوَت ب ددَ  ٍت ه  َأ د 

ََََلَر َم ثاتي  ْ َك  ََ ٍَلت  ه  َْلب َِد  ََ ي س  َوَما َأقبَبَل م نب  َب س  َوَو  ِ َل  َ أب ٍَ  َْببَدأت ب ي َما 
 :التخريج

ددس أبددو داود:  قددم  4/313 )كَدداْ ابدْب بدداْ مددا ْْددال ٍَددد اَْددوم: أَِ 
ات:آ)كَدداْ ع ددائل اْْدد   (ب واْبِددا  :5556  3/1161 نب بدداْ ع ددل اْمٍددَو
ن ٍَدد آ)أبواْ اْدٍواتب باْ ما َاء ع  من ْْد أ اْْد  واَْ مَ : (ب 5517 قم 
)كَداْ اْددٍاءب بداْ مدا ْددٍو بدس إَا  (ب وابن ماَس:3451 قم  5/457 اَْوم:

  دد  ))حدددْر اِْددْد  ٍائَدد   (ب وأحمددد:3875 قددم  5/317 أو  إْدد  ع اَددس:
 (.15713 قم  6/154 :(اه ٍَيا

 تراجم الرجال:
اْس ِبٍ .  َ 

مَس ع  اْحدْر  قم )ن ٍِْدقَْب  ب -1  (.1: َْ  َبتب َْدمت ََ 
ُْد بن موَهْ اْ مل  أبدو ِاْدد -1 ُْد بن ِاْد بن ْ ب َْد  ٍابددب مدن اٍْاَد  ب ْ

 .(1)هد( أو بٍدها131مات َِ  )

                                                           

، 9/259، وانجشح وانتعذيم: 7/329، ويىظش: انتاسيخ انكثيش: 0077سقم  696تقشية انتهزية:  (1)

 .6972سقم  32/114، وتهزية انكمال: 9/206وانثقاخ: 
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ددد   -3 َببددداَ  اْمصددد   أبدددو مٍاْو اْمل دددل بدددن ع ددداْ  بدددن ٍبْدددد بدددن َمامددد  اْْ 
َ دٍْلسب مدن اَْامَد  مدات ب َْ  عا ل ٍابدب أِ د  ابدن ِدٍد عد  اْْا  
 .(1)هد(181َِ  )

لد  أبدو ِاْدد ابمدو  مدو هم -4 ْْدل ابَْ ٍَ َْْل بدن ِاْدد بدن  ب َْد  َبدتب ِدكن ٍت
هددددد( ٍلدددد  144اْمدَْدددد  َددددم اَْددددام َددددم مصدددد ب مددددن اِْادِدددد ب مددددات ِددددَ  )

 .(1)اْصحْس
ُهدد   أبددو بكدد  اْلْْددس ابددن َددياْ -5 دد  اْ : محمددد بددن مِددلم بددن ٍبْددد اه اَْْ 

 .(3)هد(114َْن من  ؤَو اْ ابٍ ب مات َِ  )اْحاعظب م
لد ابِد  أبو ٍبدد اه اْمددَ  -6 ُبْ  بن اٍْوام بن ِْو َْد  عْْدس ب ٍ و  بن اْ

هددد( ٍلدد  اْصددحْسب وموْددده عدد  أوائددل 94مَدديو  مددن اَْاَْدد ب مددات ِددَ  )
 .(4)َِلع  ٍَمان

ب أم اْمؤمَْنب أعْس اَِْاء م لًْاب وْددت بٍدد ٍائَ  بَت أب  بك  اْصدْق -7
يدددا اَْبددد   َُو بٍدددد مدددوت ِدَْددد   ()اْمبٍدددر بددد  بِ أو ِمدددَ ِدددَْنب َو

 .(5)هد( ٍل  اْصحْسب ودعَت باْب57َِِْْ  ) تبََلر َِْنب ماَ
 الحكم عمى الحديث:

                                                           

، 0/475، وانتاسيخ انكثيش: 0/510، ويىظش: انطثقاخ انكثشي: 6757سقم  632تقشية انتهزية:  (1)

 27/415، وتهزية انكمال: 1/251، وتزكشج انذفاظ: 9/174، وانثقاخ: 7/310وانجشح وانتعذيم: 

 .7/153، وسيش أعالم انىثالء: 6151سقم 

، 0/94، وانتاسيخ انكثيش: 0/519ثشي: ، ويىظش: انطثقاخ انك4665سقم  396تقشية انتهزية:  (2)

، 1/161، وتزكشج انذفاظ: 0/375، وانثقاخ: 0/43، وانجشح وانتعذيم: 2/144ومعشفح انثقاخ: 

 .4771سقم  27/242وتهزية انكمال: 

 26/419، وتهزية انكمال: 7/01، ويىظش: انجشح وانتعذيم: 6296سقم  591( تقشية انتهزية: 3)

  .0426سقم  5/266ية: ، وتهزية انتهز5676سقم 

 27/11، وتهزية انكمال: 6/395، ويىظش: انجشح وانتعذيم: 4561سقم  454تقشية انتهزية:  (4)

 . 5340سقم  4/113، وتهزية انتهزية: 3975سقم 

 . 11450سقم  7/16، واإلصاتح: 4729سقم  4/1771ستيعاب: يىظش: اإل (5)
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اْدس كليدم َْداتب واْحددْر مِد ي عد  صدحْس   إَِاد اْحددْر صدحْسب َ 
 .(1)ٍِْد ٍن اْمل ل باإلَِاد َلِساْبِا   ٍن قَْب  بن 

 غريب الحديث:
 نفث:

اَْلدددر بددداْلم َدددبْس بددداَْلنب وهدددو أقدددل مدددن اَْلدددلب بن اَْلدددل   ْكدددون إ  ومٍدددس  
 .(1)َ ء من اْْ ق
 المعنى العام:

ات واْدددددٍاء بيددددا إَا أو  اْمدددد ء إْدددد   َبددددس اْحدددددْر ٍلدددد  ع ددددل اْمٍددددَو
ددول اه ) ع اَددس كددل ْْلدد  َْمددِ كلْددس َددم ( حَْمددا ْدد و  إْدد  ع اَددسب عكددان ِ 

َْلر عْيماب واَْلر هو اَْلل بغْد  ْ دق أو مدِ ْ دق ِلْد ب َدم ْمِدس بيمدا مدا 
يدس ومدا أقبدل مدن َِدده . وهدَه اِْدو  (3)اَِ ا  من َِده بْده ٍل   أِس وَو

اتب وأمدا اْمِدس بيمدا مدا اِدَ ا  مدن َِدده  اََْلر ْ لق ٍلْيا َغلْبًا بداْمٍَو
ب وعدد  َْددك أْ ددًا إَبددات (4) كْددد َْددك عدد  حدددْر آِدد عددَْك ْب كَيددا كمددا َدداء َ

 .(5)ْل قْ  بن اْ قْ  ه  َك  مِ مِسب واْمِس ع  مٍَ  اَْلر
ومما َْد  مَلحظَس أن هَا اْمِدس مِصدوب بوقدت مِصدوب وْدم ْد ت    

ع  هَا اْحدْر و  ع  غْ ه من ابحادْر ما ٍْمم َْك عابْو  اإلقَصدا  عد  
 َْك ٍل  مو ن اَْاهد.

 يستفاد من الحديث:ما 
ات. -1  ع  اْحدْر بْان ْل ل اْمٍَو

                                                           

 .5710سقم  3/1162م انمعىراخ: تاب فض -صذيخ انثخاسي: كتاب فضائم انقشآن (1)

 .5/70، وانىهايح في غشية انذذيث: 1/297يىظش: غشية انذذيث الته سالم:  (2)

، وششح 9/245، وتذفح األدىري: 13/269، وعىن انمعثىد: 7/131يىظش: فتخ انثاسي:  (3)

 .4/410انزسقاوي: 

 .7/132يىظش: فتخ انثاسي:  (4)

 .4/410يىظش: ششح انزسقاوي:  (5)



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

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

35 
 

 .(1)ع  اْحدْر إَبات ْل قْ  واْ د ٍل  مَك ه من أهل اإلَِلم -1
ات  -3 اَْ كْد ٍل  أن اْمِس مِصوب بوقت مِصوب وهدو مِدس بداْمٍَو

 وقت اَْوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4/410يىظش: انمصذس وفسه:  (1)


