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

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

66 
 

 دسساوال خامسالحديث الشرة: اعالمحاضرة ال
 

ََد ت َحددثََ  قال اإلماا  اتررماذي  ََيب ُت ََََا  دنب َرداَ ر  َبنث َحددث ََ ََيبدر   َ دل الَي دنب َب ََ ََا المثيبدثت 
ََاء  ف دل  -صلى اهلل عليه وسال -َرستوَل المثه    َ حب مثاء  َواِل  َ َمال  الصث ََنب اشب َََهى 

َمددى  ََ ََمب    دد ددَره َوعتددَو متسب َمددى ا تخب ََ َميبدده   ددَده ر رب ددلت ر حب َفددََّ الرثرت ددد  َوَبنب َيرب ََددوب   َواح 
 .َظهبر ه  

  الَخريج
 )أبااواا ابداب باااا ماااا جاااا يااف اتلرا ياا  يااف ذتااا   أخرجااه اتررمااذي 

ساارلءاا )لراااا اتلباااس واتزيباا ب باااا يااف مباا  اإل (ب ومساال  ٕٚٙٚرقاا   ٘ٚٗ/ٗ
(ب وأباااو ٜٜٕٓرقااا   ٜٗ٘ علاااى ات وااار ووىااا  ليااادى اتااارجلي  علاااى ابخااارى 

 ى )لرااااااا ابداب بااااااا ياااااف اترجااااال يىااااا  ليااااادى رجلياااااه علاااااى ابخااااار  داود 
رقاا   ٕٖٙ/ٖ  ())يااديث جااابر باا  عبااد اهلل  (ب وأيمااد ٙٙٛٗرقاا   ٕٚٙ/ٗ

ٜٔٗٙٓ.) 
 َرارم الررال:
 رجاته أربع  

 (.ٔثء  ثبتب رءدمت ررجمره يف اتيديث رق  ) قريب  ب  سعيد  -ٔ
اتليث ب  ساعد با  عباد اتاريم  أباو اتياارث اتمصاريب ثءا  ثبات يءياه لماا   -ٕ

 .(ٔ) ا(٘ٚٔمشوورب م  اتسابع ب مات سب  )
ب صاادوإ ل  أبااو اتزبياار ميمااد باا  مساال  باا  رمااْدرس ابساادي مااو    اتملااف -ٖ

 .(ٕ) ا(ٕٙٔأبه يدتس م  اترابع ب مات سب  )

                                                           
، 7/171نجشح وانتعذَم: ، وا7/548، وَىظش: انتاسَخ انكثُش: 2864سقم  245تقشَة انتهزَة:  (1)

 . 2318سقم  54/522، وتهزَة انكمال: 1/554، وتزكشج انذفاظ: 7/083، وانثقاخ: 7/171
، 1/551، وانتاسَخ انكثُش: 2/461، وَىظش: انطثقاخ انكثشي: 8511سقم  213تقشَة انتهزَة:  (5)

 .2835سقم  58/435، وتهزَة انكمال: 1/158، وتزكشج انذفاظ: 2/021، وانثقاخ: 1/551
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ب جاابر باا  عبااد اهلل باا  عماارو باا  ياارا  اببصاااري ثاا  اتساالمف أبااو عبااد اهلل -ٗ
صاااايابف اباااا  صاااايابف شااااود اتعءباااا  اتثابياااا  ماااا  أبيااااه و ااااو صاااا يرب ماااا  

 .(ٔ) ا(ٜٗ  تلسب ب مات سب  )اتملثري  اتيفا
 الحكم َمى الحديث:

لسااباد اتيااديث صااييلب رجاتااه ثءااات زياار أبااف اتزبياار قااال عبااه اتياااي  
ب وقد صرح باتساما  ياف روايا  اإلماا  مسال  (ٕ)اب  يجر  صدوإ ل  أبه يدتس

ب وقااال (ٖ)اد بفسااهبساايابرفاات شاابو  ردتيسااهب وقااد أخرجااه مساال  يااف صاايييه با 
 .(ٗ)ا يديث يس  صييلعبه اتررمذي   ذ

َُدالتوا  قال اإلما  اتررمذي  دد   وم لي َوَغيبرت َواح  َت َمن  البَمخب َبد  الرثحب ََ يدت َبنت  ََََا َسع  َحدث
َثددهت َرَبه  دده  َب مد ََ ددنب  ََ دديم   ََم  َبددن   َثدداد   ََ ددنب  ََ ددن  الَيعبددر اد  ََ ََددَ   َييب َت َبددنت  ََََا ستددابَيانت  َحدددث

َ لث  َمدى  -يه وسال صلى اهلل عل-الَث ََ َميبده   َده ر رب ًعا ر حب د  َواض  ََمبق ًيا ف ل البَمسبر  متسب
َره تخب  ا ب
 الَخريج

)أبواا ابداب باا ماا جااا ياف وىا  ليادى اتارجلي   أخرجه اتررمذي 
(ب واتيديث مرفإ عليه عا  عباد اهلل ٕ٘ٙٚرق   ٗٚٗ/ٗ  على ابخرى مسرلءياً 
ساااارلءاا )لرااااا اتلباااااسب باااااا اإل  ب أخرجااااه اتبخاااااري() بااا  زيااااد باااا  عاصااا 

)لراااا اتلباااس   (ب ومساال ٜٜٙ٘رقاا   ٜٖٗٔ/ٖ ووىاا  اترجاال علااى ابخاارى 
 (ب وأباااو داود ٕٓٓٔرقااا   ٓ٘٘واتزيبااا ب بااااا اتبواااف عااا  اشااارمال اتصاااماا... 

                                                           

 . 1357سقم  1/404، واإلصاتح: 568سقم  1/511ستُعاب: ظش: اإلَى (1)

 .2864سقم  213تقشَة انتهزَة:  (5)

 .5311سقم  241تاب فٍ مىع اإلستهقاء عهً انظهش:  -صذُخ مسهم: كتاب انهثاس وانزَىح (0)

 4/472تاب ما جاء فٍ وضع إدذي انشجهُه عهً األخشي مستهقُاً:  -جامع انتشمزٌ: أتىاب األدب (4)

 .5782سقم 
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رقا   ٕٚٙ/ٗ )لراا ابداب بااا ياف اترجال يىا  ليادى رجلياه علاى ابخارى 
رقاا   ٜٗ/ٕ ساارلءاا يااف اتمسااجد )لراااا اتمساااجدب باااا اإل (ب واتبسااا:ف ٙٙٛٗ
رقاا   ٜٖ/ٗ  () )يااديث عبااداهلل باا  زيااد باا  عاصاا  اتمااازبف (ب وأيمااد ٕٔٚ

 ٕٔٔ )لراا قصر اتصالة يف اتسفرب باا جام  اتصالة   (ب ومات ٛ٘٘ٙٔ
 (.ٛٔٗرق  

 َرارم الررال:
 رجاته خمس  

سااعيد بااا  عبااد اتاااريم  باا  يساااا  ويءاااال تجاادد  أباااو سااعيدب أباااو عبياااد اهلل  -ٔ
 (ٔ) ا(ٜٕٗاتمخزومفب ثء ب م  ص ار اتعاشرةب مات سب  )

 (.ٓٔسفيا  ب  عييب   ثء  ياي ب رءدمت ررجمره يف اتيديث رق  ) -ٕ
 (.٘اتز ري  أيد اب:م  ابعال ب رءدمت ررجمره يف اتيديث رق  ) -ٖ
 .(ٕ)عباد ب  رمي  ب  ززي  اببصاري اتمازبف اتمدبفب ثء  م  اتثاتث  -ٗ
با  زياد با  عاصا  اببصااري اتماازبف أباو ميماد صايابف شاويرب عبد اهلل  -٘

 .(ٖ) ا(ٖٙيءال  لبه  و اتذي قرل مسيلم  اتلذاا واسرشود باتيرة سب  )
 الحكم َمى الحديث:

لسباد اتيديث صييل واهلل أعل  رجاته ثءات رجاته اتشايخي  زيار ساعيد 
إ عاا  ماا   اار  (ٔ)باا  عبااد اتااريم  و ااو ثءاا ب واتيااديث مخاارج يااف اتصاايييي 

 اتز ري باإلسباد بفسه.

                                                           

وانكاشف:  5013سقم  13/258، وَىظش: تهزَة انكمال: 5046سقم  560تقشَة انتهزَة:  (1)

 .1104سقم  1/016

،و 8/77، وانجشح وانتعذَم. 8/02، وَىظش: انتاسَخ انكثُش: 0150سقم  042تقشَة انتهزَة:  (5)

 .0372سقم  14/136، وتهزَة انكمال: 2/141انثقاخ: 

 .4871سقم  4/75، واإلصاتح: 0/110ستُعاب: َىظش: اإل (0)
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 (ٕ) ذا يديث يس  صييل قال اتررمذي 
 المعَى العام لمحديَين:

يااااف  ااااذي  اتيااااديثي  بوااااف واىاااال وصااااريل عاااا  تبسااااري   مااااا اشاااارمال 
اتصاااماا واإليرباااااب واشااارمال اتصاااماا  اااو أ  يشااارمل بااااتثوا يراااى يجلااال باااه 

ت صاماا  بهاه ساّد جسدد   يري  ييه جاببًاب يال يبءاى ماا يخارج مباه ياددب وسامي
. وأماا اتفءوااا (ٖ)اتمبايذ للوا لاتصخرة اتصاماا اتراف تايس ييواا خارإ و  صاد 

يياارو  أ ه رفسااير اشاارمال اتصااماا معباااد أ  يشاارمل بثااوا تاايس عليااه زياارد ثاا  
يريعه م  أيد جاببيه ييىعه على أيد مبلبيهب وم   با قاال اتعلمااا لبهاه علاى 

اتمااذلور تاا:ال رعاارا تااه ياجاا  ماا  دياا  بعااا  اترفسااير ابول يلاارد اإلشاارمال
اتووا  وبيو ا ييعسر عليه أو يرعذر ييليءه اتىررب وعلى اترفسير اتثابف و او 
رفسااير اتفءواااا ياات  اإلشاارمال اتمااذلور يياار  ل  ابلشااة بااه بعااا اتعااورةب وا   
ييلردب وأما اإليرباا يوو أ  يجلس اإلبسا  علاى لتيراه ويبصاا سااقيه وييراوى 

 .(ٗ)ثوا أو بيود أو بيدد و ذد اتءعدة يءال توا اتيبوةعليوا ب
أما باتبساب  تسسارلءاا علاى ات وار ووىا  ليادى اتارجلي  علاى ابخارى 
بايااا ب ويملااا  اترويياااإ بيبوماااا أ ه اتبواااف ورد علاااى ياتااا   يءاااد ورد ييواااا بواااف وا 

( تاااذت  يلاااا  علاااى وجاااه   ر وااار ييواااا اتعاااورة أو شااافا مبوااااب وأماااا يعلاااه )
 .(٘)ا شفا و ذا   بأس به و  لرا   ييهي ور مبو

                                                                                                                                                         

، 2181سقم  0/1041صذُخ انثخاسٌ: كتاب انهثاس تاب اإلستهقاء ووضع انشجم عهً األخشي  (1)

 .5133سقم  232تاب انىهٍ عه اشتمال انصماء:  -وصذُخ مسهم: كتاب انهثاس وانزَىح

 4/474ُه عهً األخشي مستهقُاً: تاب ما جاء فٍ وضع إدذي انشجه -جامع انتشمزٌ: كتاب األدب (5)

 .5782سقم 

 .1/431، األدب انمفشد: 8/120، شعة اإلَمان: 14/77َىظش ششح انىىوٌ عهً صذُخ مسهم:  (0)

 .14/78َىظش: ششح انىىوٌ عهً صذُخ مسهم: (4)

 .10/148وعىن انمعثىد:  14/76َىظش: انمصذس وفسه:  (2)
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وماابو  ماا  جماا  بااي  اتااروايري  باااتءول  ل ه وىاا  لياادى اتاارجلي  علااى 
ابخاارى يلااو  علااى بااوعي ب أوتومااا  أ  رلااو  رجااالد مماادودري  لياادا ما يااوإ 
ابخااارى و  باااأس بواااذا يتبهاااه   يبلشاااة مااا  اتعاااورة بواااذد اتوي:ااا ب ثابيوماااا  وأ  

دى اترجلي  ويى  اترجل ابخرى على اترلب  اتمبصاوب ب يلو  باصبًا ساإ لي
وعلى  ذا يت  ت  ربلشاة اتعاورة باأ  يلاو  علياه ساراويل أو يلاو  لزارد أ ويال 

 .(ٔ)جازب وا   يال
ب واتااراجل واهلل (ٕ)وذ ااا بعىااو  لتااى أ ه اتبوااف اتااوارد عاا  ذتاا  مبسااوخ

ليادى اتارجلي  أعل  أ  اتبوف اتوارد  و يف يإ م  ر وار عورراه أثبااا وىا  
 على ابخرى.

 ما يسَااد من الحديَين:
 اتبوف ع  تبسري   ما  اشرمال اتصماا واإليرباا. -ٔ
ورد يف اإلسرلءاا على ات ور وري  ليادى اتارجلي  ووىاعوا علاى ابخارى  -ٕ

باي .  بوف وا 
ُيِمااالم اتبواااف اتاااوارد ياااف ابيادياااث ييماااا تاااو أدى  اااذا اتفعااال لتاااى ابلشااااة  -ٖ

( اتاااادال علااااى اإلباياااا  علااااى وجااااه   ر واااار معااااه يعلااااه ) اتعااااورة وُيِماااال
 .(ٖ)اتعورة

 ييه جواز اإلسرلءاا يف اتمسجد. -ٗ
 .(ٗ)(ذ ا بعىو  لتى أ ه اتبوف اتوارد يف اتيديث مبسوخ بفعله ) -٘
 

                                                           

 .6/45َىظش: تذفح األدىرٌ:  (1)

 .1/534، وانتمهُذ الته عثذ انثش: 1/411، وششح انزسقاوٍ: 6/41انمصذس انساتق: َىظش:  (5)

 .6/45تذفح األدىرٌ:   (0)

 .1/534انتمهُذ نما فٍ انمىطأ مه انمعاوٍ واألساوُذ:  (4)


