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تخري ج ودرإسة تسعة أحاديث من جامع إلتمذي ..
من إلحديث ( )5332ؤىل إلحديث (.)5002
دإر إلتأصيل ،إلطبعة إألوىل (5352ه).

بحث مقدم ػ إلمستوى إلثامن ؤىل قسم إلسنة وعلومها ..

ؤعدإد إلطالبة /
أروى بنت فايز إلزيادي ..

ؤشإف /
د  /عبد إّلل بن حمود إلمخلؼ ..
إألستاذ إلمساعد ػ قسم إلسنة وعلومها ..

إلفصل إلدرإس إلثان  5335ه ..
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ؤن إلحمد ّلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باّلل من شور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا ،من يهده إّلل فَل مضل له ،ومن يضلل فَل هادي له،
وأشهد أن َل ؤله ؤَل إّلل ،وحده َل شيك له ،وأشهد أن محمدإ عبده
ورسوله.
﴿ يا أيها إلذين آمنوإ إتقوإ إّلل حق تقاته وَل تموتن ؤَل وأنتم مسلمون ﴾ (.)5
﴿ يا أيها إلناس إتقوإ ربكم إلذي خلقكم من نفس وإحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجاَل كثيإ ونساء وإتقوإ إّلل إلذي تساءلون به وإألرحام ؤن إّلل
كان عليكم رقيبا ﴾ (.)5
﴿ يا أيها إلذين آمنوإ إتقوإ إّلل وقولوإ قوَل سديدإ * يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع إّلل ورسوله فقد فاز فوزإ عظيما ﴾ (.)5
أما بعد:
فإن من رحمة إّلل تعاىل بهذه إألمة أن هيأ لها رجاال أمناء ،يقومون عىل
حفظ هذإ إلدين ،ويبذلون إلغاىل وإلنفيس ػ حرإسته وصيانته ؛ تحقيقا
لوعد إّلل جل وعال بحفظ دينه ،قال إّلل تعاىل { :ؤنا نحن نزلنا إلذكر وإنا له
لحافظون } ( ،)4وإلحفظ هنا كما هو معلوم يتضمن إلكتاب وإلسنة ؛ ؤذ
كالهما وح وذكر ..

( )5إآلية ( )505من سورة آل عمرإن.
( )5إآلية ( )5من سورة إلنساء.
( )5إآليتان ( )15،10من سورة إألحزإب.
( )3إآلية ( )3من سورة إلحجر.
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وفيه يقول إلشيخ حافظ إلحكم  -رحمه إّلل :-
فسنة إلرسول وح ثان  ..عليهما قد أطلق إلوحيان .
()5

وأهل إلحديث أسعد إلناس حظا بنيل هذإ إلشف ..
فهم إلذين نقلوإ لنا حديث رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،ونقدوإ إألسانيد وإلمتون ،وميوإ
إلصحيح من إلسقيم ،فأفنوإ بذلك إألعمار ،وركبوإ إألخطار ،وقطعوإ إلفياػ
وإلقفار ،فال ريب أن يكونوإ أول إلدإخلي ػ قوله ملسو هيلع هللا ىلصَ " :ل تزإل طائفة من
أمت ظاهرين عىل إلحقَ ،ل يضهم من خذلهم ،حت يأن أمر إّلل وهم
كذلك " (.)5
وقد من إّلل عىل باإللتحاق بقسم إلسنة وعلومها ،ػ كلية أصول إلدين،
بجامعة إؤلمام دمحم بن سعود إؤلسالمية ،وكان من متطلبات إلتخرج تقديم
بحث ؤىل قسم إلسنة وعلومها ،وقد تقرر أن يكون بحت " :تخري ج
ودرإسة تسعة أحاديث من جامع إلتمذي " من إلحديث ( )5332ؤىل
إلحديث (.)5002
أهمية إلموضوع وأسباب إختياره:
 -5مكانة إؤلمام إليمذي عند أهل إلحديث ،كما سيأت ػ ترجمته.
 -5إلقيمة إلعلمية لجامع إليمذي ،كما سأذكر ػ إلمبحث إلثان.

( )5إللؤلؤ إلمكنون ػ أحوإل إألسانيد وإلمتون (ص.)5
( )5أخرجه مسلم ( )5350من حديث ثوبان موىل رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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منهج إلبحث:
سأسلك ػ بحت هذإ إلمنهج إلتحليىل ،وفق إلنقاط إلتالية:
أوًل :نص إألحاديث وترتيبها:
 -5أرتب إألحاديث حسب ورودها ػ إلكتاب.
 -5أكتب إلحديث مضبوطا بالشكل وفق سياق إليمذي له سندإ ومتنا ،مع
ذكر إلكتاب وإلباب وإلجزء وإلصفحة ورقم إلحديث.
ثانيا :غريب إلحديث:
أشح غريب إلحديث ،وأبي ما ورد ػ إلمي من إألماكن وإألعالم ؤن وجد.
ثالثا :تخري ج إلحديث:
 -5أكتؼ بتخري ج إلحديث من إلكتب إلستة ،فإن كان مما تفرد به إليمذي
عن بقية إلستة ،فأخرج إلحديث من خمسة مصادر غيها.
 -5ؤذإ خرج إلحديث ػ عدة موإضع ػ إلمصدر إلمخرج منه ،فأ كتؼ
بتخريجه من موضع وإحد أرإع فيه قرب إللفظ لمي حديث إليمذي
إلمدروس.
 -5أرتب إلمصادر ترتيبا تاريخيا ،مع جعل إلعزو للمصادر ػ ثنايا إلتخري ج.
 -3أذكر إلكتاب وإلباب وإلجزء وإلصفحة ،وأختم إلتخري ج بالعبارإت
إإلصطالحية إلمناسبة ػ وصف إلمي.
رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
 -5أسبق كل رإو برمز من خرج له من أصحاب إلكتب إلستة إعتمادإ عىل
رموز إلحافظ إبن حجر ػ تقريب إلتهذيب.
 -5أذكر إسمه ونسبه وكنيته ونسبته ولقبه ؤن كان ممن إشتهر بلقبه.
 -5أذكر إثني من شيوخه ،وإثني من تالميذه ،مع إلحرص عىل إلمذكورين
ػ إؤلسناد.
 -3ؤذإ كان إلرإوي متفقا عىل توثيقه أو تضعيفه ،فأذكر خالصة حاله ،مع
ذكر قولي من أبرز أقوإل إألئمة إلمتقدمي فيه ،ثم أختم بقوىل إلحافظي
إلذهت وإبن حجر.
 -2ؤذإ كان إلرإوي مختلفا فيه ،فأذكر أبرز إألقوإل فيه وأرتبها حسب إلقوة،
ثم أختم بقوىل إلحافظي إلذهت وإبن حجر.
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 -6ؤذإ كان إلرإوي موصوفا بالتدليس أو إإلختالط ،فإن أرجع للكتب
إلمصنفة فيهم مع بيان أثر ذلك عليه.
 -1أختم إليجمة بذكر طبقة إلرإوي عند إبن حجر ػ تقريب إلتهذيب،
وتاري خ وفاته.
خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
 -5أبدأ بذكر حكم إؤلمام إليمذي عىل إلحديث.
 -5ؤن كان إلحديث مخرجا ػ إلصحيحي أو أحدهما ،فأذكر ذلك ؤضافة ؤىل
ما تقدم ،وأكتؼ به حكما عىل إلحديث.
 -5ؤن لم يكن إلحديث ػ إلصحيحي أو أحدهما ،فأذكر مع حكم إؤلمام
إليمذي حكم إألئمة إلمتقدمي عليه ،إل سيما إبن خزيمة وإبن حبان
وإلحاكم ،ثم أنقل حكم إأللبان من خالل كتبه.
سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
أذكر ما يدل عليه إلحديث من فوإئد وأحكام ،وذلك بالرجوع لكتب إلشوح
وغيها مما له عالقة بهذه إلمسائل.
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خطة إلبحث:
يشتمل إلبحث بعد هذه إلمقدمة عىل ثالثة مباحث ،وخاتمة ،وفهارس.
فالمقدمة :فيها أهمية إلموضوع وأسباب إختياره ،ومنهجه ،وخطة بحثه.
ثم إلمبحث إألول :ػ إلتعريف باؤلمام إليمذي ،وفيه خمسة مطالب:
إلمطلب إألول :إسمه ونسبه.
إلمطلب إلثان :وإلدته ونشأته ،وطلبه للعلم.
إلمطلب إلثالث :أبرز شيوخه وتالميذه.
إلمطلب إلرإبع :ثناء إلعلماء عليه.
إلمطلب إلخامس :آثاره إلعلمية ،ووفاته.
ثم إلمبحث إلثان :ػ إلتعريف بجامع إؤلمام إليمذي ،وفيه مطلبان:
إلمطلب إألول :مكانة إلكتاب ،وثناء إلعلماء عليه.
إلمطلب إلثان :خدمة أهل إلعلم للكتاب ،وأبرز مؤلفاتهم ػ ذلك.
ثم إلمبحث إلثالث :ػ تخري ج إألحاديث ،ودرإسة أسانيدها ،وإستنباط
أحكامها ،وفيه تسعة مطالب:
إلمطلب إألول :إلحديث رقم ( ،)5332غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلثان :إلحديث رقم ( ،)5336غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلثالث :إلحديث رقم ( ،)5331غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلرإبع :إلحديث رقم ( ،)5332غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
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إلمطلب إلخامس :إلحديث رقم ( ،)5333غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلسادس :إلحديث رقم ( ،)5000غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلسابع :إلحديث رقم ( ،)5005غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلثامن :إلحديث رقم ( ،)5003غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلتاسع :إلحديث رقم ( ،)5002غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
ثم إلخاتمة :وفيها أبرز نتائج إلبحث.
ثم جدول إلمحتويات :ويشتمل عىل:
 -5محتوى إألحاديث.
 -5محتوى إلروإة إلميجم لهم.
 -5محتوى إلمصادر.
 -3محتوى إلموضوعات.
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إلمبحث إألول:
إلتعريف باإلمام إلتمذي ..

وفيه خمسة مطالب:
إلمطلب إألول :إسمه ونسبه.
إلمطلب إلثان :وإلدته ونشأته ،وطلبه للعلم.
إلمطلب إلثالث :أبرز شيوخه وتالميذه.
إلمطلب إلرإبع :ثناء إلعلماء عليه.
إلمطلب إلخامس :آثاره إلعلمية ،ووفاته.
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إلمطلب إألول:
إسمه ونسبه.

هو إؤلمام إلمحدث إلفقيه إلناقد  ..محمد بن عيىس بن سورة بن موس بن
إلضحاك ،وقيل :محمد بن عيىس بن يزيد بن سورة بن إلسكن ،إلسلم (،)5
(.)5
أبو عيىس ،إليمذي ،إلضير إلحافظ

( )5قال إلسمعان ػ إألنساب ( " :)12/5هذه إلنسبة بضم إلسي إلمهملة ،وفتح إلَلم ،ؤىل سليم،
وه قبيلة مشهورة من إلعرب ." ...
( )5إنظر :سي أعالم إلنبالء (.)510/55
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إلمطلب إلثان:
والدته ونشأته ،وطلبه للعلم.
ولد إؤلمام إليمذي ػ حدود سنة عش ومئتي ػ مدينة ترمذ ( ،)0تحديدإ ػ
قرية بوغ (.)2
وكان محبا للعلم ،ويمتاز بقوة إلحفظ ،وعاش مسخرإ حياته للحديث،
حيث رحل وإرتحل إلبلدإن ػ طلبه ،وطلب أهله ،يأخذ عنهم وينهل من
علومهم إلمختلفة ،فذهب ؤىل خرإسان وإلعرإق وإلحجاز ،وقد ألف
مؤلفات عدة ،منها :إلجامع ،وإلعلل إلصغي ،وإلعلل إلكبي ،وإلشمائل
إلمحمدية ،وتسمية أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
تصنيف رجل عالم متقن ؛ ويضب به إلمثل ػ إلحفظ (.)3

( )5قال ياقوت إلحموي ػ معجم إلبلدإن ( " :)56/5وترمذ :مدينة مشهورة من أمهات إلمدن،
رإكبة عىل نهر جيحون من جانبه إلشػ ".
( )5من إلمصدر إلسابق نفسه ( " :)250/5وبوغ :قرية من قرى ترمذ عىل ستة فرإسخ منها ".
( )5إنظر :فضائل سي إليمذي (ص.)55
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إلمطلب إلثالث:
أبرز شيوخه وتالميذه.
ؤن من مظاهر حرص إليمذي وجده ػ طلب إلحديث ،ؤقباله عىل عدد
كبي من إلمحدثي ..
(.)5
يقول إبن إألثي " :وأخذ عن خلق كثي إل يحصون كية "
فمن شيوخه :قتيبة بن سعيد ،وإسحاق بن موس ،ومحمود بن غيالن،
وهناد بن إلشي ،ومحمد بن بشار (بندإر) ،وعىل بن حجر ،وأحمد بن
(.)5
منيع ،ومحمد بن إلمثت ،ومحمد بن ؤسماعيل إلبخاري ،وغيهم إلكثي
ثم ؤن إلعيش ػ ظالل إلسنة نعيم ولذة  ..ولقد عرف تالميذ إؤلمام إليمذي
ػ علم إلحديث مكانته ،فسارعوإ ؤىل ثت إلركب ػ مجالسه.
فمن تالميذه :أبو بكر أحمد بن ؤسماعيل إلسمرقندي ،وأحمد إلمروزي،
وأحمد إلمقرئ ،وعبد إّلل بن نض إليدوي ،وأبو إلعباس محمد بن أحمد
بن محبوب إلمروزي " وهو رإوي كتابه إلجامع وإلمختص به " ،وأبو جعفر
محمد إلنسؼ ،ومّك بن نوح إلنسؼ ،ونض بن محمد ،وإلهيثم بن كليب
إلشاس ،وغيهم إلكثي (.)5

( )5جامع إألصول (.)535/5
( )5إنظر :سي أعالم إلنبالء (.)515/55
( )3من إلمصدر إلسابق نفسه ()515/55
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إلمطلب إلرإبع:
ثناء إلعلماء عليه.
لقد أثت عىل إؤلمام إليمذي علماء كي كبار ،فمنهم عىل سبيل إلمثال إل
إلحض شيخه إؤلمام إلبخاري حيث قال لليمذي " :ما إنتفعت بك أكي مما
إنتفعت ن " (.)5
وقال عنه إبن حبان " :كان ممن جمع وصنف ،وحفظ وذإكر " (.)5
وقال إلحافظ أبو حفص عمر بن علك  " :مات إلبخاري ،فلم يخلف
بخرإسان مثل أن عيىس ػ إلعلم وإلحفظ ،وإلورع ،وإلزهد .)3( " ...
وقال إلحافظ إلمزي " :أحد إألئمة إلحفاظ إلميزين ،وممن نفع إّلل به
إلمسلمي " (.)4

( )5تهذيب إلتهذيب (.)663/5
( )5إلثقات (.)525/3
( )5ذكره إلحافظ إلذهت عن إلحاكم ػ تذكرة إلحفاظ (.)523/5
( )3تهذيب إلكمال (.)520/56
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إلمطلب إلخامس:
آثاره إلعلمية ،ووفاته.
خلف إؤلمام إليمذي مصنفات عظيمة ،ومنها:
 -5إلجامع إلمختض من إلسي عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،ومعرفة إلصحيح
وإلمعلول ،وما عليه إلعمل.
 -5إلشمائل إلمحمدية وإلخصائل إلمصطفوية.
 -5كتاب إلعلل إلصغي.
 -3كتاب إلعلل إلكبي.
 -2تسمية أصحاب رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص.
وكل ما ذكر تم طبعه ،وكتاب فيه إلموقوف (إآلثار إلموقوفة) وهو من
إلكتب إلمفقودة.
وبعد حياة مليئة بالعلم وإلعمل  ..وقد أصبح إؤلمام ضيرإ ػ آخر عمره،
توفاه إّلل تعاىل ػ ثالث عش رجب ،سنة 513ه بيمذ (.)0

( )0سي أعالم إلنبالء (.)515/55
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إلمبحث إلثان:
إلتعريف بجامع إإلمام إلتمذي ..

وفيه مطلبان:
إلمطلب إألول :مكانة إلكتاب ،وثناء إلعلماء عليه.
إلمطلب إلثان :خدمة أهل إلعلم للكتاب ،وأبرز
مؤلفاتهم ػ ذلك.
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إلمطلب إألول:
مكانة إلكتاب ،وثناء إلعلماء عليه.
إشتهر جامع إليمذي بثالثة أسماء:
(سي إليمذي ،جامع إليمذي ،إلجامع إلصحيح).
وإلرإجح تسميته :جامع إليمذي ،أو سي إليمذي ؛ ألمرين:
 -5إلسي ؛ إلشتماله عىل أحاديث إألحكام إلمرتبة عىل أبوإب إلفقه.
 -5إلجامع ؛ إلشتماله عىل أبوإب إلدين كلها أو أغلبها ،فتجاوز حد إلسي.
وأما تسميته بالجامع إلصحيح فهذه إلتسمية خاطئة ؛ ألنه غي مقيد
بالصحة ،ففيه أحاديث ضعيفة (.)0
وقد قال إلحافظ إلذهت عنه  " :ػ إلجامع علم نافع ،وفائدة غزيرة،
ورؤوس إلمسائل ،وهو أحد أصول إؤلسالم " (.)2
وقال أبو بكر إبن إلعرن " :وليس ػ قدر جامع أن عيىس مثله حالوة
مقطع ،ونفاسة ميع ،وعذوبة مشع ،وفيه أربعة عش علما فرإئد :صنف،
ودلل ،وأسند ،وصحح ،وأشهر ،وعدد إلطرق ،وجرح وعدل ،وأسم،
وأكت ،ووصل وقطع ،وأوضح إلمعمول به ،وإلميوك ،وبي إختالف
إلعلماء ػ إؤلسناد وإلتأويل .)3( " ...
وأنشد أبو إلعباس أحمد بن معد إلتجيت يمدح كتاب إليمذي:
" جزى إلرحمن خيإ بعد خي * أبا عيىس عىل إلفعل إلكريم ..
وألحقه بصالح من حوإه * مصنفه من إلخي إلعظيم ..
وكان سميه فيه شفيعا * محمد إلمسم بالرحيم ..
()3
صَلة إّلل تورثه عَلء * فإن لذكره أزَك نسيم . " ..

( )5رسالة نور إلدين عي ػ كتابه :إؤلمام إليمذي وإلموإزنة بي جامعه وبي إلصحيحي (ص.)32
( )5سي أعالم إلنبالء (.)515/55
( )5عارضة إألحوذي (.)5/5
( )3فضائل سي إليمذي (ص.)23
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إلمطلب إلثان:
خدمة أهل إلعلم للكتاب ،وأبرز مؤلفاتهم ف ذلك.

لقد حظ جامع إليمذي بالعناية ؛ لما يحتويه من علم غزير ػ شت أنوإع
علوم إلحديث  ..وهو أحد إلكتب إلستة ،فمن شوحه إلمطبوعة:
 -5عارضة إألحوذي بشح صحيح إليمذي ،إلبن إلعرن إلمالك.
 -5قوت إلمغتذي عىل جامع إليمذي ،للسيوط.
 -5ؤتحاف إلطالب إألحوذي بشح جامع إليمذي ،شح إلشيخ محمد بن
عىل آدم إؤلتيون.
 -3تحفة إألحوذي بشح جامع إليمذي ،للمباركفوري.
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إلمبحث إلثالث:
تخري ج إألحاديث ،ودرإسة أسانيدها ،وإستنباط أحكامها ..

وفيه تسعة مطالب:
إلمطلب إألول :إلحديث رقم ( ،)5332غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلثان :إلحديث رقم ( ،)5336غريبه ،وتخريجه،
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلثالث :إلحديث رقم ( ،)5331غريبه ،وتخريجه،
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلرإبع :إلحديث رقم ( ،)5332غريبه ،وتخريجه،
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلخامس :إلحديث رقم ( ،)5333غريبه ،وتخريجه،
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلسادس :إلحديث رقم ( ،)5000غريبه ،وتخريجه،
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلسابع :إلحديث رقم ( ،)5005غريبه ،وتخريجه،
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلثامن :إلحديث رقم ( ،)5003غريبه ،وتخريجه،
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلتاسع :إلحديث رقم ( ،)5002غريبه ،وتخريجه،
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
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إلمطلب إألول:
إلحديث رقم ( ،)5992غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
أوَل :ؤسناد إلحديث ومتنه.
قال إلتمذي  -رحمه إّلل :-
حدثنا محمد بن خليفة إلبْصي ،قال :حدثنا يزيد بن زري ع ،عن حجاج
إلصوإف ،عن حنان ،عن أن عثمان إلنهدي قال :قال رسول إّلل ﷺ:
" ؤذإ أعط أحدكم إلريحان فَل يرده؛ فإنه خرج من إلجنة ".
(كتاب إإلستئذإن وإآلدإب عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ػ كرإهية رد
إلطيب  33/3ح.)5332
ثانيا :غريب إلحديث:
* قوله " :إلريحان " :هو كل نبت طيب إلري ح من أنوإع إلمشموم (.)5
وقال إلمنذري " :ويحتمل أن يرإد بالريحان جميع أنوإع إلطيب ،يعت
مشتقا من إلرإئحة " (.)5
ثالثا :تخري ج إلحديث:
أخرجه أبو دإود ػ " إلمرإسيل " باب ما جاء ػ إلريحان 535/5( :ح)205
بمثله ،وإليمذي ػ " إلشمائل " باب ما جاء ػ تعطر رسول إّلل صىل إّلل
عليه وسلم 505/5( :ح )555بمثله ،وإلحارث ػ " مسنده " باب ػ
إلريحان 653/5( :ح )235بنحوه ،وإلعقيىل ػ " إلضعفاء إلكبي " :
( 253/5ح )325من طريق روح بن عبادة ،عن حجاج إلصوإف به مثله ..
( )5إلنهاية ػ غريب إلحديث وإألثر (ص.)532
( )5ذكره إلحافظ إبن عش ػ فتح إلباري (.)515/50
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رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
( -5ت) :محمد بن خليفة إلبْصي هو :أبو عبيد إّلل إلصيػ.
روى عن :يزيد بن زري ع.
وروى عنه :إليمذي ،وجعفر بن أحمد إلصباح.
قال إبن حجر " :مقبول " من إلعاشة ،توػ سنة 565ه (.)5
( -5ع) :يزيد بن زري ع هو :أبو معاوية إلعيىس ،ريحانة إلبضة.
روى عن :حجاج إلصوإف ،وسعيد بن ؤياس إلجريري ،وغيهما.
وروى عنه :محمد بن خليفة إلصيػ ،ويحت بن غيالن ،وغيهما.
قال إبن معي " :ثقة " وقال أبو حاتم " :ثقة ؤمام ".
وإعتمد إلذهت قول أحمد " :ؤليه منتىه إلتثبت ػ إلبضة ".
وقال إبن حجر " :ثقة ثبت " من إلثامنة ،توػ سنة 525ه (.)5
( -5ع) :حجاج إلصوإف هو :أبو إلصلت إلكندي.
روى عن :حنان إألسدي ،وأن إلزبي إلمّك ،وغيهما.
وروى عنه :روح بن عبادة ،ويزيد بن زري ع ،وغيهما.
قال أبو زرعة " :ثقة " وزإد أحمد " :شيخ " وزإد إليمذي " :حافظ ".
وقال إلذهت " :ثقة ".
وقال إبن حجر " :ثقة حافظ " من إلسادسة ،توػ سنة 535ه (.)5
( -3مد ت) :حنان إألسدي إلبضي ،من بت أسد بن شيك.
روى عن :أن عثمان إلنهدي.
وروى عنه :حجاج إلصوإف.
ذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات " ولم يوثقه غيه.
قال إبن حجر " :مقبول " من إلسادسة (.)4

()5

()5

()5

()3

إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)2532/562/52وتهذيب إلتهذيب ( ،)222/5وتقريب
إلتهذيب (ت.)2232
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)6321/553/55وإلكاشف ( ،)6505/333/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)355/3وتقريب إلتهذيب (ت.)1163
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5555/335/2وإلكاشف ( ،)352/565/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)523/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5553
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5225/351/1وتهذيب إلتهذيب ( ،) 523/5وتقريب
إلتهذيب (ت.)5553
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( -2ع) :أبو عثمان إلنهدي هو :عبد إلرحمن بن مل.
أدرك إلجاهلية وأسلم عىل عهد إلنت ملسو هيلع هللا ىلص وصدقه ولم يلقه.
روى عن :زيد بن أرقم ،وعمرو بن إلعاص ،وغيهما.
وروى عنه :حنان إألسدي ،وخالد إلحذإء ،وغيهما.
قال أبو زرعة ،وإلنسان " :ثقة ".
وقال إلذهت " :زَك ػ حياة إلنت ملسو هيلع هللا ىلص ،سمع عمر وأبيا ".
()2
وقال إبن حجر " :ثقة ثبت عابد " من كبار إلثانية ،توػ سنة 32ه .
خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
إلحديث بهذإ إؤلسناد ضعيف ،ألمرين:
 -5تفرد بروإيته حنان إألسدي ،وهو لم يوثقه غي إبن حبان ،ولم يرو ؤال عن
حجاج إلصوإف ،ولذإ قال فيه إلحافظ إبن حجر :مقبول ،أي:
عند إلمتابعة ،ولم أجد له متابعا.
 -5إؤلرسال ،أبو عثمان تابغ مخضم لم يسمع من إلنت ملسو هيلع هللا ىلص.
لذإ قال إليمذي " :حديث غريب حسن ".
وقال إأللبان " :ضعيف " (.)0
سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
 -5إلحديث إلمذكور آنفا ضعيف ،ويغت عنه ما صح عن إلنت ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:
" من عرض عليه ريحان فَل يرده ؛ فإنه خفيف إلمحمل ،طيب إلري ح " (.)0
 -5قال إلطيت " :إلهدية ؤذإ كانت قليلة وتتضمن نفعا ما ،فال تردوها لئَل
يتأذى إلمهدي ،وفيه ؤشارة ؤىل حفظ قلوب إلناس بقبول هدإياهم " (.)2
( )2إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5362/353/51وإلكاشف ( ،)5555/606/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)222/5وتقريب إلتهذيب (ت.)3035
( )5ضعيف إلجامع (.)522
( )5أخرجه مسلم ( )5551من حديث أن هريرة رض إّلل عنه.
( )5مرقاة إلمفاتيح ،شح مشكاة إلمصابيح (.)5053/2
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إلمطلب إلثان:
إلحديث رقم ( ،)5992غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
أوَل :ؤسناد إلحديث ومتنه.
قال إلتمذي  -رحمه إّلل :-
حدثنا هناد ،قال :حدثنا أبو معاوية ،عن إألعمش ،عن شقيق بن سلمة،
عن عبد إّلل قال :قال رسول إّلل ﷺً " :ل تباش إلمرأة إلمرأة حت تصفها
لزوجها كأنه ينظر ؤليها ".
(كتاب إإلستئذإن وإآلدإب عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ػ كرإهية
مباشة إلرجل إلرجل وإلمرأة إلمرأة  32/3ح.)5336
ثانيا :غريب إلحديث:
* قولهَ " :ل تباش " كلمة " :إلمباشة " معناها يختلف بحسب إلسياق،
وه هنا مستعارة من إلتقاء إلبشتي للنظر ؤىل إلبشة ،فتقديرها :تنظر ؤىل
بشتها (.)5
وقال إبن إألثي " :إلمباشة :إلمَلمسة ،وأصلها من لمس إلبشة " (.)5
ثالثا :تخري ج إلحديث:
أخرجه إلبخاري ػ " صحيحه " كتاب إلنكاح ،باب َل تباش إلمرأة إلمرأة
فتنعتها لزوجها 500/55( :ح )2555بمثله ،وأبو دإود ػ " إلسي " كتاب
إلنكاح ،باب ما يؤمر به من غض إلبض 555/55( :ح )5553بمثله،
وإلنسان ػ " إلسي إلكيى " كتاب عشة إلنساء ،باب مباشة إلمرأة إلمرأة:
( /553/55ح )3523بمثله ،وجميعهم من روإية إبن مسعود مرفوعا ..

( )5كشف إلمشكل (.)533/5
( )5إلنهاية ػ غريب إلحديث وإألثر (ص.)10
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رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
( -5عخ م :)4هناد بن إلشي إلكوػ.
روى عن :أن معاوية إلضير ،وحفص بن غياث ،وغيهما.
وروى عنه :أبو حاتم وأبو زرعة إلرإزيان ،وغيهما.
قال إلنسان " :ثقة " وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات ".
وقال إلذهت " :إلحافظ إلزإهد ".
وقال إبن حجر " :ثقة " من إلعاشة ،توػ سنة 535ه (.)0
( -5ع) :أبو معاوية هو :محمد بن خازم إلضير ،إلكوػ.
روى عن :إألعمش ،وحجاج بن أرطاة ،وغيهما.
وروى عنه :إبنه ؤبرإهيم بن أن معاوية إلضير ،وهناد إلشي ،وغيهما.
قال إلنسان " :ثقة ".
وقال إبن خرإش " :صدوق ،وهو ػ إألعمش ثقة ،وػ غيه فيه إضطرإب".
وقال إلذهت " :ثبت ػ إألعمش ،وكان مرجئا ".
وقال إبن حجر " :ثقة ،أحفظ إلناس لحديث إألعمش ،وقد يهم ػ حديث
غيه ،وقد رم باؤلرجاء ".
من كبار إلتاسعة ،توػ سنة 532ه (.)2
( -5ع) :إألعمش هو :سليمان إبن مهرإن إلكاهىل.
روى عن :شقيق بن سلمة ،وطلحة بن مضف ،وغيهما.
وروى عنه :حفص بن غياث ،وسفيان بن عيينة ،وغيهما.
قال إلعجىل ،وإلنسان  " :كان ثقة ثبتا ػ إلحديث ".
وقال إلذهت " :إلحافظ ،أحد إألعالم ".
وقال إبن حجر " :ثقة حافظ ،عارف بالقرإءإت ورع لكنه يدلس ".
* وهو من إلمرتبة إلثانية من مرإتب إلمدلسي ،وقد قال إبن حجر ػ أهل
هذه إلمرتبة( :إلثانية :من إحتمل إألئمة تدليسه ،وأخرجوإ له ػ إلصحيح ؛
ؤلمامته وقلة تدليسه ػ جنب ما روى ،أو كان إل يدلس ؤَل عن ثقة) ..
()5

()5

إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)6605/555/50وإلكاشف ( ،)2321/553/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)522/3وتقريب إلتهذيب (ت.)1510
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)2515/555/52وإلكاشف للذهت (،)3256/561/5
وتهذيب إلتهذيب ( ،)225/5وتقريب إلتهذيب (ت.)2212
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أي :أن ذلك إل يضهم عىل إؤلطالق.
فالخالصة :إألعمش ثقة ،صحيح إلحديث.
من إلخامسة ،توػ سنة 531ه (.)3
( -3ع) :شقيق بن سلمة إألسدي ،أبو وإئل إلكوػ.
أدرك زمن إلنت ملسو هيلع هللا ىلص ولم يره.
روى عن :مشوق بن إألجدع ،وأن إلهياج إألسدي.
وروى عنه :إألعمش ،وعامر بن شقيق ،وغيهما.
قال إبن معي ،وإبن عبد إلي " :ثقة ".
وقال إلذهت " :مخضم ،من إلعلماء إلعاملي ".
وقال إبن حجر " :ثقة " من إلثانية ،توػ سنة 25ه (.)4
 -2عبد إّلل بن مسعود بن غافل إلهذىل ،إلصحان إلجليل.
أبو عبد إلرحمن ،كان رجَل نحيفا قصيإ ،قال رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص:
" لرجل عبد إّلل أثقل ػ إلميإن يوم إلقيامة من أحد " ( ،)5أسلم بمكة
قديما وهاجر إلهجرتي ،وشهد بدرإ وإلمشاهد كلها مع إلنت ملسو هيلع هللا ىلص ،وكان رض
إّلل عنه ؤذإ هدأت إلعيون قام يتلو إلقرآن فيسمع له دوي كدوي إلنحل،
توػ بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 55ه (.)6

خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
أخرجه إلبخاري ػ صحيحه.
وقال إليمذي " :حديث حسن صحيح ".

( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5210/16/55وإلكاشف ( ،)5555/525/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)503/5وتقريب إلتهذيب (ت ،)5650وتعريف أهل إلتقديس بمرإتب
إلموصوفي بالتدليس (.)22/55/5
( )3إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5161/232/55وإلكاشف ( ،)5505/323/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)512/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5255
( )2أخرجه إؤلمام أحمد (.)350
( )6إنظر ترجمته ػ :إؤلصابة ػ تميي إلصحابة (.)3316/515/6
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سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
 -5ػ إلحديث :إلنىه عن وصف إلمرأة غيها من إلنساء لزوجها ،قال
إلقابىس " :هذإ من أبي ما تحم به إلذرإئع ،فإن وصفتها لزوجها بحسن
خيف عليه إلفتنة ،فيكون ذلك سببا لطالق زوجته ،ونكاح تيك ؤن كانت
أيما ،وإن كانت ذإت بعل كان ذلك سببا لبغض زوجته ،ونقصان ميلتها
عنده ،وإن وصفتها بقبح كان ذلك غيبة " (.)0
 -5وفيه :حفظ إلقلوب من إلتعلق بما حرمه هللا ،قال إلصنعان " :فإن
ذلك يشغل قلبه بها ،ويميل ؤليها ،ويرغب عن زوجته إلناعتة لها " (.)2
 -5وفيه قاعدة أصولية( :إلنىه يقتض إلتحريم)  ..ؤال لقرينة أو دليل
صارف ،فال يجوز وصف محاسن إلمرأة أمام إلرجال ،ؤَل أن إلشع قد
رخص ػ هذإ إألمر حال إلخطبة وهو أمر شع ،مثل أن يكون هذإ إلرجل
يريد أن ييوجها فيصفها له أخوها مثال من أجل أن يقدم أو يحجم ،فهذإ إل
بأس به (.)3

( )5عمدة إلقاري (.)553/50
( )5إلتنوير شح إلجامع إلصغي (.)13/55
( )5إنظر :شح رياض إلصالحي إلبن عثيمي ( )322/6بتضف.
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إلمطلب إلثالث:
إلحديث رقم ( ،)5992غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
أوَل :ؤسناد إلحديث ومتنه.
قال إلتمذي  -رحمه إّلل :-
حدثنا عبد إّلل بن أن زياد ،قال :حدثنا زيد بن حباب ،قال :أختن
إلضحاك ،يعت :إبن عثمان ،قال :أختن زيد بن أسلم ،عن عبدإلرحمن
بن أن سعيد ،عن أبيه قال :قال رسول إّلل ﷺً " :ل ينظر إلرجل ؤَل
عورة إلرجل ،وًل تنظر إلمرأة ؤَل عورة إلمرأة ،وًل يفض إلرجل ؤَل إلرجل
ف إلثوب إلوإحد ،وًل تفض إلمرأة ؤَل إلمرأة ف إلثوب إلوإحد ".
(كتاب إإلستئذإن وإآلدإب عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ػ كرإهية
مباشة إلرجل إلرجل وإلمرأة إلمرأة  32/3ح.)5331
ثانيا :غريب إلحديث:
* قوله " :عورة " :مأخوذة من إلعور :وهو إلنقص وإلعيب وإلقبح ،وإلمرإد
بها هنا :كل مكمن للسي ،يستحيا منه ؤذإ ظهر (.)0
وػ إلشيعة إؤلسالمية :ه ما يجب سيه من جسم إلرجل وإلمرأة.
 -وبيان ذلك سيأت بإذن إّلل ػ إلفوإئد وإألحكام ..

* قوله " :يفض  -تفض " كلمة " :إؤلفضاء " معناها يختلف بحسب
إلسياق ،فقد تأت كناية عن إلوطء ،ومعناها هنا :أن يجتمع إلرجالن أو
إلمرأتان عرإة إل حاجز بي بدنيهما (.)2
( )5لسان إلعرب (.)651/3
( )5إلنهاية ػ غريب إلحديث وإألثر (ص.)652
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ثالثا :تخري ج إلحديث:
أخرجه مسلم ػ " صحيحه " كتاب إلطهارة ،باب تحريم إلنظر ؤىل
إلعورإت 552/3( :ح )551بمثله ،وأبو دإود ػ " إلسي " كتاب إلحمام،
باب ػ إلتعري 15/3( :ح )3052بمثله ،وإلنسان ػ " إلسي إلكيى "
كتاب عشة إلنساء ،باب نظر إلمرأة ؤىل عرية إلمرأة 522/2( :ح )26بمثله،
وإبن ماجه ػ " إلسي " كتاب إلتيمم ،باب إلنىه أن يرى عورة أخيه
( 355/5ح ) 665بمثله مختضإ ،وػ روإية أبو دإود وإلنسان  " :عرية "
مكان " :عورة " وإلمعت وإحد ..
رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
( -5د ت ق) :عبد إّلل بن أن زياد إلقطوإن.
روى عن :زيد بن حباب ،ومعاذ ين هشام ،وغيهما.
وروى عنه :أبو دإود ،وإليمذي ،وغيهما.
قال أبو حاتم" :صدوق " وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات ".
وقال إلذهت " :صدوق مشهور ".
وقال إبن حجر " :صدوق " من إلعاشة ،توػ سنة 522ه (.)0
( -5ر م :)4زيد بن حباب هو :أبو إلحسي إلعكىل.
روى عن :إلضحاك بن عثمان ،ويحت بن أيوب ،وغيهما.
وروى عنه :عبد إّلل إلقطوإن ،وعىل إبن إلمديت.
قال أبو حاتم " :صدوق صالح ".
وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات " وقال " :يخظ ،يعتي حديثه ؤذإ روى
عن إلمشاهي ،وأما روإيته عن إلمجاهيل ففيها إلمناكي ".
وقال إلذهت " :لم يكن به بأس ،قد يهم ".
وقال إبن حجر " :صدوق يخظ ػ حديث إلثوري ".
من إلتاسعة ،توػ سنة 505ه (.)2
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5555/351/53وإلكاشف ( ،)5630/236/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)555/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5532
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5032/30/50وإلكاشف ( ،)5153/352/5وتهذيب
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( -5م :)4إلضحاك بن عثمان بن عبد إّلل إألسدي إلحزإم.
روى عن :زيد بن أسلم ،وسعيد إلمقيي ،وغيهما.
وروى عنه :زيد بن حباب ،ووكيع ،وغيهما.
قال أبو زرعة " :ليس بقوي ".
وقال أبو حاتم " :يكتب حديثه ،وإل يحتج به ،وهو صدوق ".
وإعتمد إلذهت توثيق إبن معي ،وقول أن زرعة " :ليس بالقوي ".
وقال إبن حجر " :صدوق يهم " من إلسابعة ،توػ سنة 525ه (.)3
( -3ع) :زيد بن أسلم إلعدوي ،أبو أسامة إلمدن.
روى عن :عبد إلرحمن بن أن سعيد ،وإلقعقاع بن حكيم ،وغيهما.
وروى عنه :إبنه أسامة بن زيد بن أسلم ،وإلضحاك بن عثمان ،وغيهما.
قال أحمد ،وإلنسان " :ثقة " وذكره إبن حبان ػ كتاب " إلثقات ".
وقال إلذهت " :إلفقيه ".
وقال إبن حجر " :ثقة عالم ،وكان يرسل".
* وهو ػ إلمرتبة إألوىل من مرإتب إلمدلسي ،وقد قال إبن حجر ػ أهل
هذه إلمرتبة( :إألوىل :من لم يوصف بذلك ؤَل نادرإ)  ..أي :أن ذلك إل
يضهم عىل إؤلطالق ،فالخالصة :زيد بن أسلم ثقة ،صحيح إلحديث.
من إلثالثة ،توػ سنة 556ه (.)4
( -2خت م :)4عبد إلرحمن بن أن سعيد هو :إبن إلصحان أن سعيد
إلخدري رض إّلل عنهما.
روى عن :أبيه سعد بن مالك إلخدري ،وأن حميد إلساعدي ،وغيهما.
وروى عنه :زيد بن أسلم ،وعمرإن بن أنس ،وغيهما.
قال إلنسان ،وإلعجىل " :ثقة " وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات ".

إلتهذيب ( ،)665/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5556
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5355/515/55وإلكاشف ( ،)5355/202/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)555/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5323
( )3إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5022/55/50وإلكاشف ( ،)5155/353/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)622/5وتقريب إلتهذيب (ت ،)5553وتعريف أهل إلتقديس بمرإتب
إلموصوفي بالتدليس (.)55/50/5
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وقال إلذهت " :ثقة ".
وقال إبن حجر " :ثقة" من إلثالثة ،توػ سنة 555ه (.)5
 -6أبيه هو :إلصحان إلجليل ،سعد بن مالك بن سنان إألنصاري إلخزرح.
أبو سعيد إلخدري ،إستصغر يوم أحد وإستشهد أبوه يومئذ ،وغزإ بعد ذلك
مع رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص إثنت عشة غزوة ،شهد بيعة إلرضوإن ،وقال :بايعت
إلنت ملسو هيلع هللا ىلص عىل أن إل تأخذنا ػ إّلل لومة إلئم ،حفظ عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص سننا
كثية وعلما جما ،وهو أحد إلسبعة إلمكيين من حديث إلنت ملسو هيلع هللا ىلص ،توػ
بالمدينة سنة 13ه (.)6
خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
أخرجه مسلم ػ صحيحه.
وقال إليمذي " :حديث حسن غريب ".
سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
 -5ػ إلحديث :تحريم نظر إلرجل ؤىل عورة إلرجل وإلمرأة ؤىل عورة إلمرأة،
وهذإ إل خالف فيه ،وكذلك نظر إلرجل ؤىل عورة إلمرأة وإلمرأة ؤىل عورة
إلرجل حرإم باؤلجماع ،ويستثت إلزوجان  ..فلكل منهما إلنظر ؤىل عورة
صاحبه (.)0
 -5وفيه :تحريم مالقاة بشن إلرجلي بغي حائل ؤَل عند ضورة ،ويستثت
إلمصافحة ،ويحرم لمس عورة غيه بأي موضع من بدنه كان باإلتفاق (.)2
 -5وفيه :حدها إلذي يجب سيه  ..فعورة إلرجل :من إلشة ؤىل إلركبة،
وإلمرأة كلها عورة بالنسبة للرجال إألجانب ،وعورة إلمرأة أمام إلمحارم
وإلنساء :جميع جسمها ما عدإ ما يظهر منها غالبا كالوجه ،وإلرأس ،وإلرقبة،
وإلكفي ،وإلقدمي.
( )2إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5253/553/51وإلكاشف ( ،)5503/653/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)250/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5233
( )6إنظر ترجمته ػ :إؤلصابة ػ تميي إلصحابة (.)5550/535/3
( )5شح إلنووي عىل مسلم (.)50/3
( )5من إلمصدر إلسابق نفسه (.)55/3
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إلمطلب إلرإبع:
إلحديث رقم ( ،)5992غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
أوَل :ؤسناد إلحديث ومتنه.
قال إلتمذي  -رحمه إّلل :-
حدثنا أحمد بن منيع ،قال :حدثنا معاذ بن معاذ ،ويزيد بن هارون ،قاَل:
حدثنا بهز بن حكيم ،عن أبيه ،عن جده قال :قلت :يا نت إّلل ،عورإتنا ما
نأن منها وما نذر؟ قال " :إحفظ عورتك ؤَل من زوجتك أو ما ملكت
يمينك " ،قال :قلت :يا رسول إّلل ،ؤذإ كان إلقوم بعضهم ػ بعض؟ قال:
" ؤن إستطعت أَل يرإها أحد فَل يرينها " ،قال :قلت :يا رسول إّلل ،ؤذإ كان
أحدنا خاليا؟ قال " :فاّلل أحق أن يستحيا منه من إلناس ".
(كتاب إإلستئذإن وإآلدإب عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ػ حفظ إلعورة
 36/3ح.)5332
ثانيا :غريب إلحديث:
* قوله " :نذر " :نيك ،وإلمعت :أي عورة نسيها ،وأي عورة نيك سيها ؟
* قوله " :عورتك " :ذكر معناها ػ إلحديث إلثالث (.)5331
* قوله " :ملكت يمينك " :إؤلماء إلت تكون ملكا خالصا لك.
* قوله " :يستحيا " :يستي ؛ ػ إلخلوة وغيها  ..طاعة له ،وطلبا لما يحبه
ويرضاه.
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ثالثا :تخري ج إلحديث:
أخرجه أبو دإود ػ " إلسي " كتاب إلحمام ،باب ػ إلتعري15/3( :
ح )3051بمثله ،وإلنسان ػ " إلسي إلكيى " كتاب عشة إلنساء ،باب
نظر إلمرأة ؤىل عورة إلمرأة 521/2( :ح )2355بمثله ،وإبن ماجه ػ " إلسي
" كتاب إلنكاح ،باب إلتسي عند إلجماع 506/5( :ح )5350بمثله ،من
طريق بهز بن حكيم ،عن أبيه ،عن جده مرفوعا ..
رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
( -5ع) :أحمد بن منيع هو :إبن عبد إلرحمن ،أبو جعفر إلبغوي إألصم.
روى عن :سفيان بن عيينة ،يزيد بن هارون ،وغيهما.
وروى عنه :مسلم ،وإليمذي ،وغيهما.
قال إلنسان ،وصالح بن محمد " :ثقة ".
وقال إلذهت " :إلحافظ صاحب إلمسند ".
()0
وقال إبن حجر " :ثقة حافظ " من إلعاشة ،توػ سنة 533ه
( -5ع) :معاذ بن معاذ بن نض بن حسان إلعنيي ،أبو إلمثت إلبضي.
روى عن :بهز بن حكيم ،وحماد بن سلمة.
وروى عنه :إبناه عبيد إّلل بن معاذ إلعنيي ،وإلمثت ،وغيهما.
قال إبن معي ،وأبو حاتم " :ثقة ".
وإعتمد إلذهت قول أحمد " :ؤليه منتىه إلتثبت ػ إلبضة ".
(.)2
وقال إبن حجر " :ثقة ثبت " من كبار إلتاسعة ،توػ سنة 536ه
( -5ع) :يزيد بن هارون بن زإذإن إلسلم ،أبو خالد إلوإسظ.
روى عن :بهز بن حكيم ،ويزيد بن ؤبرإهيم إلتسيي ،وغيهما.
وروى عنه :أحمد بن منيع ،وإلحسن بن عىل إلخالل ،وغيهما.
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)553/332/5وإلكاشف للذهت ( ،)35/503/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)32/5وتقريب إلتهذيب (ت.)552
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)6056/555/52وإلكاشف للذهت (،)2201/515/5
وتهذيب إلتهذيب ( ،)500/3وتقريب إلتهذيب (ت.)6121
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قال إبن إلمديت " :هو من إلثقات ".
وقال إلعجىل " :ثقة ثبت ػ إلحديث ".
وإعتمد إلذهت قول أحمد " :حافظ متقن ".
وقول إبن إلمديت " :ما رأيت أحفظ منه ".
(.)3
وقال إبن حجر " :ثقة متقن عابد " من إلتاسعة ،توػ سنة 506ه
( -3خت  :)4بهز بن حكيم بن معاوية ،أبو عبد إلملك إلقشيي.
روى عن :أبيه ،عن جده ،وزرإرة بن أوػ.
وروى عن :معاذ بن معاذ ،ويزيد بن هارون ،وغيهما.
قال إبن معي " :ثقة " وقال أيضا " :ؤسناد صحيح ؤذإ كان دون بهز ثقة ".
وقال أبو زرعة " :صالح ،ولكنه ليس بالمشهور ".
وقال أبو حاتم " :هو شيخ يكتب حديثه ،وإل يحتج به ".
(.)4
وقال إبن حجر " :صدوق " من إلسادسة ،توػ قبل إلستي
( -2خت  :)4أبيه هو :حكيم بن معاوية بن حيدة إلقشيي ،أبو بهز.
روى عن :أبيه معاوية بن حيدة.
وروى عنه :إبنه بهز بن حكيم ،وسعيد إلجريري ،وغيهما.
قال إلعجىل " :ثقة " وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات ".
وإعتمد إلذهت قول إلنسان " :ليس به بأس ".
وقال إبن حجر " :صدوق " من إلثالثة ،توػ سنة 505ه (.)5
 -6جده هو :معاوية بن حيدة إلقشيي ،صحان ،قال إلبغوي :نزل إلبضة،
وقال إبن إلكلت :أخين أن أنه أدركه بخرإسان ،ومات بها ،وقال إبن سعد:
له وفادة وصحبة (.)6

( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)1056/565/55وإلكاشف للذهت (،)6562/535/5
وتهذيب إلتهذيب ( ،)355/3وتقريب إلتهذيب (ت.)1235
( )3إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)112/523/3وتهذيب إلتهذيب ( ،)525/5وتقريب
إلتهذيب (ت.)120
( )2إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5253/553/51وإلكاشف ( ،)5506/532/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)312/5وتقريب إلتهذيب (ت.)120
( )6إنظر ترجمته ػ :إؤلصابة ػ تميي إلصحابة (.)2505/552/50
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خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
قال إليمذي " :حديث حسن ".
(.)5
وصححه إلحاكم
(.)5
وحسنه إأللبان

سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
 -5قال إلنووي " :ويجب سي إلعورة بما إل يصف لون إلبشة من ثوب
صفيق أو جلد أو ورق ،فإن سي بما يظهر منه لون إلبشة من ثوب رقيق لم
(.)5
يجز ؛ ألن إلسي إل يحصل بذلك "
 -5من ثمرإت معرفة إسم إّلل( :إلحت – إلستي) أن نحرص عىل إلحياء
وإلحشمة ؛ فاّلل أحق أن يستحيا منه ،ولقول إلنت ملسو هيلع هللا ىلص " :ؤن إّلل حت
(.)5
ستي ،يحب إلحياء وإلسي "...

( )5إلمستدرك (.)513/3
( )5ؤروإء إلغليل (.)5250
( )5إلمجموع شح إلمهذب (.)535/3
( )5أخرجه أبو دإود ( )3055من حديث يعىل بن أمية رض إّلل عنه.

34



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

إلمطلب إلخامس:
إلحديث رقم ( ،)5999غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
أوَل :ؤسناد إلحديث ومتنه.
قال إلتمذي  -رحمه إّلل :-
حدثنا إبن أن عمر ،قال :حدثنا سفيان ،عن أن إلنض موىل عمر بن عبيد
إّلل ،عن زرعة بن مسلم بن جرهد إألسلم ،عن جده جرهد قال :مر إلنت
ملسو هيلع هللا ىلص بجرهد ػ إلمسجد وقد إنكشف فخذه ،قال " :ؤن إلفخذ عورة ".
(كتاب إإلستئذإن وإآلدإب عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ػ أن إلفخذ
عورة  36/3ح.)5332
ثانيا :غريب إلحديث:
* قوله " :إلفخذ " :هو جزء من إلطرف إألسفل يمتد من إلركبة ؤىل إلورك.
ثالثا :تخري ج إلحديث:
أخرجه أبو دإود ػ " إلسي " كتاب إلحمام ،باب إلنىه عن إلتعري10/3( :
ح )3053من طريق مالك ،عن أن إلنض ،عن زرعة بن عبد إلرحمن بن
جرهد عن أبيه ،بمعناه مطوَل ،وعلقه إلبخاري ػ " صحيحه " بصيغة
إلتمريض ،كتاب إلصالة ،باب ما يذكر ػ إلفخذ 25/5( :ح )5555بقوله:
" ويروى عن إبن عباس ،وجرهد ،ومحمد بن جحش ،عن إلنت صىل إّلل
عليه وسلم :إلفخذ عورة " ..
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رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
( -5م ت س ق) :إبن أن عمر هو :محمد بن يحت بن أن عمر إلعدن ،أبو
عبد إّلل ،نزيل مكة.
روى عن :سفيان بن عيينة ،وبش بن إلشي ،وغيهما
وروى عنه :مسلم ،وإليمذي ،وغيهما.
قال أبو حاتم " :كان رجَل صالحا ،وكان به غفلة ،ورأيت عنده حديثا
موضوعا حدث به عن إبن عيينة ،وكان صدوقا ".
وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات ".
قال إلذهت " :إلحافظ ".
وقال إبن حجر " :صدوق ،صنف إلمسند – وكان إلزم إبن عيينة – لكن قال
أبو حاتم :كانت فيه غفلة ".
من إلعاشة ،توػ سنة  535ه (.)0
( -5ع) :سفيان بن عيينة بن أن عمرإن ،أبو محمد إلكوػ.
روى عن :سالم بن أن إلنض ،وأيوب إلسختيان ،وغيهما.
وروى عنه :عىل إبن إلمديت ،وقتيبة بن سعيد ،وغيهما.
قال إلعجىل " :كوػ ثقة ،ثبت ػ إلحديث ،وكان حسن إلحديث ،يعد من
حكماء أصحاب إلحديث ".
وقال إلذهت " :ثقة ،ثبت ،حافظ ،ؤمام "
وقال إبن حجر " :ثقة حافظ فقيه ،ؤمام حجة ؤال أنه تغي حفظه بأخرة،
وكان ربما دلس عن إلثقات ".
* وهو ػ إلمرتبة إلثانية من مرإتب إلمدلسي ،وقد قال إبن حجر ػ أهل
هذه إلمرتبة( :إلثانية :من لم يوصف بذلك ؤَل نادرإ)  ..أي :أن ذلك إل
يضهم عىل إؤلطالق ،فالخالصة :إبن عيينة ثقة ،صحيح إلحديث.
من رؤوس إلثامنة ،توػ سنة  532ه (.)2
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)2635/653/56وإلكاشف ( ،)2552/550/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)155/5وتقريب إلتهذيب (ت.)6355
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5355/511/55وإلكاشف ( )5005/333/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)23/5وتقريب إلتهذيب (ت ،)5363وتعريف أهل إلتقديس بمرإتب
إلموصوفي بالتدليس (.)25/55/5
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( -5ع) :أبو إلنْص هو :سالم إبن أن أمية ،موىل عمر بن عبيد إّلل.
روى عن :زرعة بن عبد إلرحمن – ويقال :إبن مسلم إبن جرهد ،وإلسائب
بن يزيد.
وروى عنه :إبنه ؤبرإهيم إلمعروف بيدإن بن أن إلنض ،وسفيان بن عيينة.
قال أحمد ،وإبن معي " :ثقة ".
وقال إلذهت " :ثقة نبيل ".
وقال إبن حجر " :ثقة ثبت " من إلخامسة ،توػ سنة  553ه (.)3
( -3دكن) :زرعة بن مسلم بن جرهد إألسلم – ويقال :زرعة بن عبد
إلرحمن بن جرهد ،وهو إلصحيح.
روى عن :أبيه ،وجده.
وروى عنه :سالم أبو إلنض ،وأبو إلزناد.
قال إلنسان " :ثقة ".
وذكره إبن حبان ػ طبقة إلتابعي ،من كتابه " إلثقات ".
وإعتمد إلذهت وإبن حجر توثيق إلنسان ،من إلثالثة (.)4
 -2جرهد بن خويلد بن رزإح إألسلم ،له صحبة ،وكان من أهل إلصفة،
يكت أبا عبد إلرحمن ،ورويت عنه أحاديث ،منها حديثه إلمشهور ػ أن
إلفخذ عورة ،وقد إختلفوإ ػ ؤسناده إختالفا كثيإ ،قال إلوإقدي :كان له دإر
بالمدينة ،ومات بها ػ آخر خالفة يزيد سنة 65ه (.)5

( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5535/551/50وإلكاشف ( ،)5166/355/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)613/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5525
( )3إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5322/533/3وإلكاشف ( ،) 5656/303/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)653/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5056
( )2إنظر ترجمته ػ :إؤلصابة ػ تميي إلصحابة (.)521/5
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خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
إلحديث بهذإ إؤلسناد منقطع ؛ زرعة لم يسمع من جده جرهد.
لذإ قال إليمذي " :حديث حسن  ..ما أرى ؤسناده بمتصل ".
ولكن ذكره إلبخاري معلقا ػ صحيحه ،كما تقدم ػ إلتخري ج.
(.)5
ووصله إبن حجر
(.)5
وصححه إلحاكم
(.)5
وقال إأللبان " :صحيح "
سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
 -5ػ قوله ملسو هيلع هللا ىلص " :إلفخذ عورة " هذإ إلحديث مما إستدل به إلقائلون بأن
(.)5
إلفخذ عورة ،وهم إلجمهور
 -5إألصل ػ إللباس هو :إؤلباحة ،فإن لإلنسان أن يلبس ما شاء من إلثياب
متجنبا ما جاء عنه إلنىه ػ إلشيعة ،ومن أمثلة إللباس إلذي جاء إلنىه
عنه :لبس إلرجل فوق إلفخذ ،ولباس إلمرأة إلذي إل يسيها.

( )5تغليق إلتغليق (.)50/5
( )5مستدرك إلحاكم (.)520/3
( )5ؤروإء إلغليل (.)532/5
( )5تحفة إألحوذي (.)63/2
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إلمطلب إلسادس:
إلحديث رقم ( ،)0333غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
أوَل :ؤسناد إلحديث ومتنه.
قال إلتمذي  -رحمه إّلل :-
حدثنا إلحسن بن عىل ،قال :حدثنا عبد إلرزإق ،قال :أخينا معمر ،عن أن
إلزناد ،قال :أخين إبن جرهد ،عن أبيه ،أن إلنت ملسو هيلع هللا ىلص مر به وهو كاشف عن
فخذه ،فقال إلنت ملسو هيلع هللا ىلص  " :غط فخذك فإنها من إلعورة ".
(كتاب إإلستئذإن وإآلدإب عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ػ أن إلفخذ
عورة  31/3ح.)5000
ثانيا :غريب إلحديث:
قوله " :إلفخذ " :ذكر إلمعت ػ إلحديث إلخامس (.)5333
ثالثا :تخري ج إلحديث:
أخرجه إلطيإن ػ " إلمعجم إلكبي " 515/5( :ح )5532بمثله ،وأحمد ػ
" إلمسند " 5351/6( :ح )56512بمثله ،وعبد إلرزإق ػ " إلمصنف "
كتاب إلطهارة ،باب سي إلرجل ؤذإ إغتسل 523/5( :ح )5552بمثله ..
رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
( -5خ م د ت ق) :إلحسن بن عىل بن محمد إلخَلل ،نزيل مكة.
روى عن :عبد إلرزإق بن همام ،وعبد إّلل بن نمي ،وغيهما.
وروى عنه :مسلم ،وإليمذي.
قال يعقوب بن شيبة " :كان ثقة ثبتا متقنا ".
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وقال إلذهت " :ثبت حجة ".
وقال إبن حجر " :ثقة حافظ ،له تصانيف ".
من إلحادية عش ،توػ سنة 535ه (.)0
( -5ع) :عبد إلرزإق بن همام بن نافع ،أبو بكر إلصنعان.
روى عن :أبيه همام بن نافع ،ومعمر بن رإشد.
وروى عنه :وكيع إلجرإح ،وإلحسن بن عىل إلخَلل.
قال إبن معي " :هو أثبت ػ حديث معمر ".
وذكر أحمد بن حنبل أنه عم ػ آخر عمره ،فكان يلقن فيتلقن ،فسماع من
سمع منه بعد ما عم إل سء.
وقال إلنسان " :فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة ".
وقال إلذهت " :إلحافظ ،أحد إألعالم ،صنف إلتصانيف ".
وقال إبن حجر :ثقة حافظ ،مصنف شهي ،عم ػ آخر عمره فتغي ".
* إختلط بسبب ذهاب إلبض ،فمن سمع منه قبل ذهاب بضه أو من كتبه
فروإيته صحيحة ..
من إلتاسعة ،توػ سنة  555ه (.)5
( -5ع) :معمر بن رإشد إألزدي ،أبو عروة إلبضي.
روى عن  :ثابت إلبنان ،وهمام بن منبه.
وروى عنه :عبد إلرزإق بن همام ،ويزيد بن زري ع.
قال إبن معي ،وإلعجىل " :ثقة ".
وإعتمد إلذهت قول أحمد " :إل تضم معمرإ ؤىل أحد ؤَل وجدته يتقدمه ،كان
من أطلب أهل زمانه للعلم ".
وقال إبن حجر " :ثقة ثبت فاضل ،ؤَل أن ػ روإيته عن ثابت وإألعمش
وعاصم بن أن إلنجود وهشام بن عروة شيئا ،وكذلك فيما حدث به
بالبضة ".
()3
من كبار إلسابعة ،توػ سنة 523ه .
()5

()5

()5

إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5520/523/6وإلكاشف ( ،) 5033/552/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)306/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5515
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5352/25/52وإلكاشف ( ،) 5565/625/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)215/5وتقريب إلتهذيب (ت ،)3035وإلمختلطي (.)53/13/5
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)6503/505/52وإلكاشف ( ،)2261/525/5وتهذيب
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( -3ع) :أبو إلزناد هو :عبد إّلل بن ذكوإن ،أبو عبد إلرحمن إلمدن.
روى عن :عبد إلرحمن بن جرهد ،وعروة بن إلزبي.
وروى عنه :إبنه عبد إلرحمن بن أن إلزناد ،وسفيان إلثوري.
قال أحمد ،وإبن معي " :ثقة ".
وقال إلذهت " :ثقة ثبت ".
وقال إبن حجر " :ثقة فقيه " من إلخامسة ،توػ سنة 550ه (.)4
( -2د كن) :إبن جرهد هو :عبد إلرحمن بن جرهد إألسلم ،أو :عبد إّلل.
روى عن :أبيه جرهد.
وروى عنه :إبنه زرعة ،وأن إلزناد.
قال إبن حجر :مجهول إلحال ،من إلثالثة (.)5
 -6أبيه وهو :جرهد بن رزإح ،تقدمت ترجمته ػ إلحديث رقم (.)5333
خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
قال إليمذي " :حديث حسن ".
(.)0
وصححه إأللبان
سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
تقدم ذكرها ػ إلحديث رقم (.)5333

إلتهذيب ( ،)552/3وتقريب إلتهذيب (ت.)6221
( )3إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5525/316/53وإلكاشف ( ،)5150/233/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)553/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5555
( )2إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5122/53/51وتهذيب إلتهذيب ( ،) 336/5وتقريب
إلتهذيب (ت.)5225
( )5صحيح وضعيف سي إليمذي (.)5136/536/6
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إلمطلب إلسابع:
إلحديث رقم ( ،)0330غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
أوَل :ؤسناد إلحديث ومتنه.
قال إلتمذي  -رحمه إّلل :-
حدثنا محمد بن بشار ،قال :حدثنا أبو عامر ،قال :حدثنا خالد بن ؤلياس،
عن صالح بن أن حسان ،قال :سمعت سعيد بن إلمسيب يقول :ؤن إّلل
طيب يحب إلطيب ،نظيف يحب إلنظافة ،كريم يحب إلكرم ،جوإد يحب
إلجود ،فنظفوإ  -أرإه قال :أخبيتكم – وَل تشبهوإ باليهود.
قال :فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال :حدثنيه عامر بن سعد ،عن
أبيه ،عن إلنت ملسو هيلع هللا ىلص  ...مثله ،ؤَل أنه قال " :نظفوإ أفنيتكم ".
(كتاب إإلستئذإن وإآلدإب عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ػ إلنظافة
 31/3ح.)5005
ثانيا :غريب إلحديث:
* قوله " :أفنيتكم " :جمع إلفناء ،أي :إلمتسع من إألرض أمام إلدإر ،وإذإ
أمر بتنظيف ما يتصل بالدإر ؛ فباألوىل إلدإر ،وأوىل منها صاحب إلدإر (.)0
ثالثا :تخري ج إلحديث:
أخرجه أبو يعىل ػ " مسنده " 555/5( :ح )135بمثله ..
وإليإر ػ " مسنده " 550/5( :ح )5553بنحوه ..

( )5إلمرقاة (.)5236/1
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رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
( -5ع) :محمد بن بشار بن عثمان إلعبدي ،بندإر.
روى عن :أبو عامر إلعقدي ،ويحت بن حماد ،وغيهما.
وروى عنه :مسلم ،وإليمذي ،وغيهما.
قال إلعجىل " :ثقة " وقال أبو حاتم " :صدوق ".
وقال إلنسان  " :صالح إل بأس به ".
وإعتمد إلذهت قول أن دإود  " :كتبت عنه خمسي ألف حديث  ،ولوإل
سالمة فيه ترك حديثه " ثم قال  " :وثقه غي وإحد ".
وقال إبن حجر " :ثقة " من إلعاشة ،توػ سنة 525ه (.)0
( -5ع) :أبو عامر هو :عبد إلملك بن عمرو إلقيىس  ،أبو عامر إلعقدي.
روى عن :ؤبرإهيم بن طهمان ،وخالد بن ؤلياس ،وغيهما.
وروى عنه :محمد بن بشار ،ومالك بن أنس ،وغيهما.
قال إبن معي " :ثقة " وقال إلنسان " :ثقة مأمون ".
وقال إلذهت " :إلحافظ ".
وقال إبن حجر " :ثقة " من إلتاسعة  ،توػ سنة  503ه (.)2
( -5ت ق) :خالد بن ؤلياس هو :إبن ؤياس بن صخر ،أبو إلهيثم إلمدن.
روى عن :صالح بن أن حسان ،وإلمهاجر بن مسمار ،وغيهما.
وروى عنه :أبو عامر إلعقدي ،وأحمد بن عبد إّلل بن يونس ،وغيهما.
قال عنه إؤلمام أحمد " :ميوك إلحديث ".
وقال إبن معي " :ليس بىسء ،وإل يكتب حديثه ".
وقال إلذهت " :ضعفوه ".
وقال إبن حجر " :ميوك إلحديث " من إلسابعة (.)3

()5

()5

()5

إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)2026/255/53وإلكاشف ( ،)3130/523/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)253/5وتقريب إلتهذيب (ت.)2135
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5232/563/52وإلكاشف ( ،)5361/661/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)653/5وتقريب إلتهذيب (ت.)3551
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،) 5236/53/2وإلكاشف ( ،) 5506/565/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)352/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5651
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( -3ت س) :صالح بن أن حسان إلمدن.
روى عن :سعيد بن إلمسيب ،وعبد إّلل بن أن قتادة.
وروى عنه :خالد بن ؤلياس ،وبكي بن إألشج.
قال إلنسان  " :مجهول " وقال أبو حاتم  " :ضعيف إلحديث ".
وإعتمد إلذهت توثيق إلبخاري ،وتضعيف أن حاتم.
قال إبن حجر " :صدوق " من إلخامسة (.)4
( -2ع) :سعيد بن إلمسيب بن حزن إلقرس ،إلمخزوم.
روى عن :عامر بن سعد بن أن وقاص ،وأبيه إلمسيب بن حزن ،وغيهما.
وروى عنه :صالح بن أن حسان ،وإبنه محمد بن إلمسيب ،وغيهما.
قال أبو زرعة " :مدن ،قرس ،ثقة ،ؤمام ".
وقال إلذهت " :إؤلمام ،أحد إألعالم ،وسيد إلتابعي ".
وقال إبن حجر " :أحد إلعلماء إألثبات إلفقهاء إلكبار ".
من كبار إلثانية ،توػ سنة 33ه (.)5
( -6م ت فق) :مهاجر بن مسمار إلزهري ،موىل سعد إلمدن.
روى عن :إبت سعد بن أن وقاص :عامر وعائشة.
وروى عنه :خالد بن ؤلياس ،وحاتم بن ؤسماعيل.
قال أبو بكر إليإر " :مشهور صالح إلحديث ".
وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات ".
وقال إلذهت " :ثقة ".
وقال إبن حجر " :مقبول " من إلسابعة (.)6

()3

()2

()6

إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5205/55/55وإلكاشف ( ،) 5550/333/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)535/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5266
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5522/66/55وإلكاشف ( ،) 5360/333/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)35/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5303
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)6552/225/52وإلكاشف ( ،)2665/533/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)562/3وتقريب إلتهذيب (ت.)6312
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( -1ع) :عامر بن سعد بن أن وقاص إلزهري  ،إلمدن.
روى عن :أبيه سعد بن أن وقاص ،وأبان بن عثمان ،وغيهما.
وروى عنه :مهاجر بن مسمار ،وسعيد بن إلمسيب ،وغيهما.
قال إلعجىل " :مدن  ،تابغ  ،ثقة ".
وقال إلذهت " :ثقة ".
وقال إبن حجر " :ثقة " من إلثالثة 503ه (.)7
( -2خ) :أبيه هو :إلصحان إلجليل ،سعد بن أن وقاص ،أحد إلعشة
إلمبشين بالجنة ،وأول من رم بسهم ػ سبيل إّلل ،دعا له إلنت صىل إّلل
عليه وسلم فقال " :إللهم إستجب لسعد ؤذإ دعاك " ( ،)2فكان إل يدعو ؤَل
إستجيب له ،توػ بالعقيق وحمل ؤىل إلمدينة سنة 22ه (.)3
خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
قال إليمذي " :حديث غريب ".
(.)5
وضعفه إأللبان
لكنه إستثت قوله " :فنظفوإ أفنيتكم  " ...بأن له طريقا آخر عن سعد
بإسناد حسن.
سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
 -5إلحديث إلمذكور آنفا غي صحيح ،ولكن جاء ما يغت عنه عن إلنت
(.)0
ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال " :ؤن إّلل جميل يحب إلجمال "
 -5إلمسلم يعي بدينه أينما حل وإرتحل ،وإل يتشبه بغيه  ..وقد نىه إلنت
ملسو هيلع هللا ىلص عن إلتشبه باليهود ،أي :ػ عدم إلنظافة وإلطهارة وقلة إلتطيب وكية
إلبخل وإلخسة وإلدناءة (.)2
( )1إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5052/55/53وإلكاشف ( ،) 5253/255/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)565/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5506
( )2أخرجه إليمذي ( )5125من حديث قيس بن أن حازم رض إّلل عنه.
( )3إنظر ترجمته ػ :إؤلصابة ػ تميي إلصحابة (.)302/35/3
( )5صحيح وضعيف سي إليمذي (.)5133/533/6
( )5أخرجه مسلم ( )35من حديث إبن مسعود رض إّلل عنه.
( )5مرقاة إلمفاتيح  ،شح مشكاة إلمصابيح (.)5236/1
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إلمطلب إلثامن:
إلحديث رقم ( ،)0334غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
أوَل :ؤسناد إلحديث ومتنه.
قال إلتمذي  -رحمه إّلل :-
حدثنا أحمد بن محمد بن نتك إلبغدإدي ،قال :حدثنا إألسود بن عامر،
قال :حدثنا أبو محياة ،عن ليث ،عن نافع ،عن إبن عمر ،أن رسول إّلل
ﷺ قال " :ؤياكم وإلتعري ؛ فإن معكم من ًل يفارقكم ؤًل عند إلغائط،
وحي يفض إلرجل ؤَل أهله ،فاستحيوهم وأ كرموهم ".
(كتاب إإلستئذإن وإآلدإب عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ػ إإلستتار عند
إلجماع  32/3ح.)5003
ثانيا :غريب إلحديث:
* قوله " :ؤياكم وإلتعري " :أي :إلتجرد عن إلثياب وكشف إلعورة.
* قوله " :فإن معكم " :يعت :من إلمالئكة.
* قوله " :يفض " :ذكر إلمعت ػ إلحديث إلثالث ( .. )5331وه هنا كناية
عن إلوطء.
ثالثا :تخري ج إلحديث:
تفرد إؤلمام إليمذي بروإيته ،من طريق إألسود بن عامر ،عن أن محياة ،عن
ليث ،عن نافع ،عن إبن عمر رض إّلل عنهما ..
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رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
( -5ت) :أحمد بن محمد بن نتك إلبغدإدي هو :أبو جعفر إلطوس.
روى عن :إألسود بن عامر ،ويزيد بن هارون ،وغيهما.
وروى عنه :إليمذي ،وإبرإهيم إلحرن ،وغيهما.
قال إبن عقدة  " :ػ أمره نظر ".
وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات " ولم يوثقه غيه.
وقال إلذهت " :فيه كالم ".
وقال إبن حجر " :صدوق ػ حفظه سء ".
من إلحادية عشة ،توػ سنة 532ه (.)0
( -5ع) :إألسود بن عامر هو :أبو عبد إلرحمن إلشام  ،ويلقب شاذإن.
روى عن :يحت بن يعىل ،وأبو بكر بن عياش ،وغيهما.
وروى عنه :أحمد بن بن نيك ،وإبرإهيم إلجوهري ،وغيهما.
قال إبن معي " :إل بأس به ".
وقال إبن إلمديت " :ثقة ".
وقال أبو حاتم " :صدوق صالح ".
وقال إبن حجر " :ثقة " من إلتاسعة ،توػ سنة 502ه (.)2
( -5م ت س ق) :أبو محياة هو :يحت بن يعىل بن حرملة إلتيم.
روى عن :ليث بن أن سليم ،وهشام بن عروة ،وغيهما.
وروى عنه :وإألسود بن عامر ،وهناد بن إلشي ،وغيهما.
قال إبن معي " :ثقة ".
وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات ".
قال إلذهت " :ثقة ".
وقال إبن حجر " :ثقة " من إلثامنة ،توػ سنة 520ه (.)3
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)505/312/5وإلكاشف ( ،)25/505/5وتهذيب إلتهذيب
( ،)32/5وتقريب إلتهذيب (ت.)505
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)202/536/5وتهذيب إلتهذيب ( ،)515/5وتقريب
إلتهذيب (ت.)202
( )5إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)6320/32/55وإلكاشف ( ،) 6515/513/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)300/3وتقريب إلتهذيب (ت.)1156
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( -3خت م :)4ليث بن أن سليم إلقرس ،أبو بكر ،ويقال :أبو بكي ،إلكوػ.
روى عن :نافع موىل إبن عمر ،وطاوس بن كيسان.
وروى عنه :يحت بن يعىل ،وحفص بن غياث.
قال عنه إؤلمام أحمد  " :مضطرب إلحديث ".
وقال إبن معي " :ضعيف ؤإل أنه يكتب حديثه ".
وقال إلحاكم  " :مجمع عىل سوء حفظه ".
قال إلذهت " :فيه ضعف يسي من سوء حفظه ،كان ذإ صالة وصيام وعلم
كثي ،وبعضهم إحتج به ".
وقال إبن حجر " :صدوق إختلط جدإ  ،ولم يتمي حديثه فيك ".
من إلسادسة ،توػ سنة 532ه (.)4
( -2ع) :نافع هو :أبو عبد إّلل إلمدن ،موىل إبن عمر.
روى عن :أخيه سالم بن عبد إّلل بن عمر ،وموإله عبد إّلل بن عمر.
وروى عنه :إبنه عبد إّلل بن نافع ،وليث بن أن سليم ،وغيهما.
قال إبن سعد  " :كان ثقة كثي إلحديث ".
وقال إبن خرإش  " :ثقة نبيل ".
وقال إلذهت " :من أئمة إلتابعي وأعالمهم ".
وقال إبن حجر " :ثقة ثبت فقيه مشهور ".
من إلثالثة ،توػ سنة 551ه (.)5
 -2إبن عمر هو :إلصحان إلجليل ،أبو عبد إلرحمن ،عبد إّلل بن عمر بن
إلخطاب إلقرس ،أحد إلمكيين من روإية إلحديث عن إلنت ملسو هيلع هللا ىلص ،أسلم
قديما مع أبيه وهو صغي لم يبلغ إلحلم ،وهاجر معه ،إستصغر يوم أحد،
وشهد إلخندق وإلمشاهد كلها مع رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،وعند إبن سعد بسند
صحيح ،قيل لنافع (خادمه) :ما كان إبن عمر يفعل ػ ميله ؟ قال :إلوضوء
لكل صالة وإلمصحف فيما بينهما ،توػ بمكة سنة 15ه (.)6
( )3إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)2051/513/53وإلكاشف ( ،)3635/525/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)323/5وتقريب إلتهذيب (ت.)2155
( )2إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)6515/532/53وإلكاشف ( ،)2135/552/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)550/3وتقريب إلتهذيب (.)1556
( )6إنظر ترجمته ػ :إؤلصابة ػ تميي إلصحابة (.)3226/530/6
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خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
قال إليمذي " :حديث غريب ".
(.)0
وقال إأللبان " :ضعيف "
سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
 -5دل إلحديث عىل أنه :إل يجوز كشف إلعورة ؤَل عند إلضورة لقضاء
(.)5
إلحاجة ،وإلمجامعة ،وحلق إلعانة ،ومدإوإة إلعورة ؤذإ كان بها علة
 -5وفيه :أن إلمالئكة تفارق إلعبد ػ موإضع ،يقول إبن حجر إلهيتم -
رحمه إّلل  " :-إلحفظة إل يفارقوننا ،ؤَل عند إلخالء وإلجماع وإلغسل " (.)2
وإّلل أعلم ..

( )5ضعيف إلجامع (.)5533
( )5مرقاة إلمفاتيح  ،شح مشكاة إلمصابيح (.)5022/2
( )5إلفتاوى إلحديثية (.)551/5
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إلمطلب إلتاسع:
إلحديث رقم ( ،)0332غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
أوَل :ؤسناد إلحديث ومتنه.
قال إلتمذي  -رحمه إّلل :-
حدثنا إلقاسم بن دينار إلكوف ،قال :حدثنا مصعب بن إلمقدإم ،عن
إلحسن بن صالح ،عن ليث بن أن سليم ،عن طاوس ،عن جابر ،أن إلنت
ﷺ قال " :من كان يؤمن باّلل وإليوم إْلخر فَل يدخل إلحمام بغت ؤزإر،
ومن كان يؤمن باّلل وإليوم إْلخر فَل يدخل حليلته إلحمام ،ومن كان
يؤمن باّلل وإليوم إْلخر فَل يجلس عىل مائدة يدإر عليها إلخمر ".
(كتاب إإلستئذإن وإآلدإب عن رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ػ دخول إلحمام
 32/3ح.)5002
ثانيا :غريب إلحديث:
قوله " :ؤزإر " :هو ما يكسو إلنصف إألسفل من إلجسم.
قوله " :حليلته " :أي :زوجته.
ثالثا :تخري ج إلحديث:
أخرجه إلنسان ػ " إلسي إلكيى " كتاب إلوليمة ،باب إلنىه عن إلجلوس
عىل مائدة يدإر عليها إلخمر 526/6( :ح )6102بنحوه مختضإ.
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رإبعا :درإسة ؤسناد إلحديث:
( -1م ت س ق) :إلقاسم بن دينار إلكوف هو :أبو محمد إلطحان إلكوػ.
روى عن :مصعب بن إلمقدإم ،ووكيع بن إلجرإح ،وغيهما.
وروى عنه :مسلم ،وإليمذي ،وغيهما.
قال إلنسان  " :ثقة ".
وذكره إبن حبان ػ كتابه " إلثقات ".
قال إبن حجر " :ثقة " من إلحادية عشة ،توػ سنة 520ه (.)0
( -5م ت س ق) :مصعب بن إلمقدإم إلخثعم ،أبو عبد إّلل إلكوػ.
روى عن :إلحسن بن صالح ،وسفيان إلثوري ،وغيهما.
وروى عنه :إلقاسم بن دينار ،وعبد إّلل بن أن شيبة.
قال يحت بن معي ،وإلدإرقطت " :ثقة ".
وقال أبو دإود  " :إل بأس به ".
وقال إبن إلمديت " :ضعيف ".
وإعتمد إلذهت قول أبو دإود  :إل بأس به  ،وتضعيف إبن إلمديت.
وقال إبن حجر " :صدوق له أوهام " من إلتاسعة ،توػ سنة 505ه (.)2
( -5بخ م :)4إلحسن بن صالح بن ح ،حيان إلهمدإن.
روى عن :ليث بن أن سليم ،وعاصم بن بهدلة ،وغيهما.
وروى عنه :أخوه عىل بن صالح بن ح ،ويحت بن آدم ،وغيهما.
قال أبو حاتم " :ثقة حافظ متقن ".
وقال إلنسان " :ثقة ".
وقال إلذهت " :صدوق عابد ،متشيع ".
وقال إبن حجر " :ثقة فقيه عابد ،رم بالتشيع ".
من إلسابعة ،توػ سنة 563ه (.)3

()5

()5

()5

إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)3123/525/55وتهذيب إلتهذيب ( ،)350/5وتقريب
إلتهذيب (ت.)2333
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)2330/35/52وإلكاشف ( ،) 2362/562/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)26/3وتقريب إلتهذيب (ت.)6135
إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5552/511/6وإلكاشف ( ،) 5051/556/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)532/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5560
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( -3خت م :)4ليث بن أن سليم ،تقدمت ترجمته ػ إلحديث إلثامن (.)5003

( -2ع) :طاوس بن كيسان إليمان ،أبو عبد إلرحمن إلحميي.
روى عن :جابر بن عبد إّلل ،وزيد بن ثابت ،وغيهما.
وروى عنه :إبنه عبد إّلل بن طاوس ،وليث بن أن سليم ،وغيهما.
قال إبن معي ،وأبو زرعة " :ثقة ".
وإعتمد إلذهت قول عمرو بن دينار " :ما رأيت أحدإ مثله قط ".
وقال إبن حجر " :ثقة فقيه فاضل " من إلثالثة ،توػ سنة 506ه (.)5
 -6جابر بن عبد إّلل بن عمرو إألنصاري إلخزرح ،إلصحان إلجليل.
شهد بيعة إلعقبة مع إلسبعي وكان أصغرهم ،وهو أحد إلسبعة إلمكيين
من حديث إلنت ملسو هيلع هللا ىلص ،وكان له حلقة ػ إلمسجد إلنبوي يؤخذ عنه إلعلم،
وكان مفت إلمدينة ػ زمانه ،توػ بالمدينة سنة 12ه (.)6
خامسا :إلحكم عىل إلحديث:
قال إليمذي " :حديث غريب ".
(.)5
وقال إلحاكم " :صحيح عىل شط مسلم "
(.)5
وحسنه إأللبان

( )2إنظر ترجمته ػ :تهذيب إلكمال ( ،)5322/521/55وإلكاشف ( ،)5365/255/5وتهذيب
إلتهذيب ( ،)552/5وتقريب إلتهذيب (ت.)5056
( )6إنظر ترجمته ػ :إؤلصابة ػ تميي إلصحابة (.)5055/550/5
( )5إلمستدرك (.)1113/550/3
( )5صحيح وضعيف سي إليمذي (.)5205
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سادسا :إلفوإئد وإألحكام إلت دل عليها إلحديث:
 -5قال إلمظهري " :وإنما لم يرخص إلنساء ػ دخول إلحمام ؛ ألن جميع
أعضائهن عورة ،وكشفها غي جائز ؤَل عند إلضورة ،ولعل إلوجه ػ منع
إلنساء أنهن ػ إلغالب إل يستحت بعضهن من بعض ،وينكشفن وينظر
بعضهن ؤىل بعض حت ػ إألجانب فضال عن إلقرإئب .)0( " ...
فاللهم أصلح حال إلمسلمات ..
 -5قوله ملسو هيلع هللا ىلص ... " :ومن كان يؤمن باّلل وإليوم إآلخر فَل يجلس عىل مائدة
يدإر عليها إلخمر " وػ حكمه ما سوإه من إلمعاض ( ،)2فمن جلس مع قوم
أهل معصية فهو معهم ػ إلعقوبة وإلجزإء ،وإن لم يفعل تلك إلمعصية.

( )5إلكوكب إلدري عىل جامع إليمذي (.)352/5
( )5من إلمصدر إلسابق نفسه (.)352/5
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إلخاتمة:

أبرز نتائج إلبحث:
 -5إلرحلة ػ طلب إلحديث سنة مض عليها إلمحدثون.
 -5أن جامع إليمذي هو كتاب فقه وحديث.
 -5سي إلعورة من أوجب إلوإجبات ،فعىل إلمسلم أن يحفظ عورته من
نظر إآلخرين ؤليها  ..ويحرم عليه كشفها لغي ضورة ،وإلمسلمة كذلك.
 -3يحكم إليمذي عىل كل حديث مبينا درجته من وجهة نظره.

" وإلحمد ّلل عىل إلتمام * ػ إلبدء وإلختام وإلدوإم ..
ثم إلصَلة مع سَلم شائع * عىل إلنت وصحبه وإلتابع .)5( " ..

وكتبت أروى :
تم ؤنجاز إلبحث إللذيذ  -بفضل إّلل  -صبيحة يوم إألحد ،إلموإفق إلخامس من شهر
شعبان ،لعام وإحد وأربعي وأرب ع مئة بعد إأللف من إلهجرة إلنبوية ،عىل صاحبها
أفضل إلصالة وإلسالم ..

( )5هذه مقتبسة من منظومة إلقوإعد إلفقهية ،إلبن سعدي رحمه إّلل.
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محتوى إألحاديث:
طرف إلحديث:

رقم إلصفحة:

 " -5ؤذإ أعظ أحدكم إلريحان " ..

50

 " -5إحفظ عورتك ؤَل من زوجتك أو ما
ملكت يمينك " ..

55

 " -5ؤن إلفخذ عورة "
 " -3ؤن إّلل طيب يحب إلطيب " ..
 " -2ؤياكم وإلتعري " ..
 " -6غط فخذك فإنها من إلعورة "
َ " -1ل تباش إلمرأة إلمرأة " ..
َ " -2ل ينظر إلرجل ؤىل عورة إلرجل ،وَل
تنظر إلمرأة ؤىل عورة إلمرأة " ..

52
35
36
53
55
51

 " -3من كان يؤمن باّلل وإليوم إآلخر فَل
يدخل إلحمام بغي ؤزإر " ..
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محتوى إلروإة إلمتجم لهم:
إالسم:

رقم إلصفحة:

 -5أحمد بن محمد إلبغدإدي.
 -5أحمد بن منيع.
 -5إألسود بن عامر.
 -3إلحسن بن صالح بن ح.
 -2إلحسن بن عىل.
 -6إلضحاك بن عثمان.
 -1إلقاسم بن دينار.
 -2بهز بن حكيم.
 -3جابر بن عبد إّلل إألنصاري.
 50جرهد بن خويلد.
 -55حجاج إلصوإف.
 -55حكيم بن معاوية إلقشيي.
 -55حنان إألسدي.
 -53خالد بن ؤلياس.
 -52زرعة بن جرهد.
 -56زيد بن أسلم.
 -51زيد بن حباب.
 -52سالم بن أن أمية.
 -53سعد بن أن وقاص.
 -50سعد بن مالك إلخدري.
 -55سعيد بن إلمسيب.
 -55سفيان بن عيينة.
 -55سليمان بن مهرإن.
 -53شقيق بن سلمة.
 -52صالح بن أن حسان إلمدن.
 -56طاوس بن كيسان.
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 -51عامر بن سعد بن أن وقاص.
 -52عبد إلرحمن بن أن سعيد إلخدري.
 -53عبد إلرحمن بن جرهد.
 -50عبد إلرحمن بن مل.
 -55عبد إلرزإق إلصنعان.
 -55عبد إّلل بن أن زياد إلقطوإن.
 -55عبد إّلل بن ذكوإن.
 -53عبد إّلل بن عمر بن إلخطاب.
 -52عبد إّلل بن مسعود.
 -56عبد إلملك إلقيىس.
 -51ليث بن أن سليم.
 -52محمد بن بشار.
 -53محمد بن خازم إلضير.
 -30محمد بن خليفة إلبضي.
 -35محمد بن يحت إلعدن.
 -35مصعب بن إلمقدإم.
 -35معاذ بن معاذ.
 -33معاوية بن حيدة إلقشيي.
 -32مهاجر بن مسمار.
 -36معمر بن رإشد إألزدي.
 -31نافع موىل إبن عمر.
 -32هناد بن إلشي.
 -33يحت بن يعىل.
 -20يزيد بن زري ع.
 -25يزيد بن هارون.

32
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محتوى إلمصادر:
 -5إلقرآن إلكريم ..
 -5إؤلصابة ػ تميي إلصحابة ،إلمؤلف :أحمد بن عىل بن حجر إلعسقالن (إلمتوػ
225ه) ،إلناش :دإر إلكتب إلعلمية ،إلطبعة إألوىل 5352ه ..
 -5إألنساب ،إلمؤلف :أبو سعد عبد إلكريم بن محمد إلسمعان (إلمتوػ 265ه)،
إلناش :دإر إلجنان ،إلطبعة إألوىل 5302ه ..
 -3ؤروإء إلغليل ػ تخري ج أحاديث منار إلسبيل ،إلمؤلف :محمد ناض إلدين إأللبان
(إلمتوػ  ،)5350إلناش :إلمكتب إؤلسالم ،إلطبعة إلثانية 5302ه ..
 -2تحفة إألحوذي بشح جامع إليمذي ،إلمؤلف :محمد بن عبد إلرحمن
إلمباركفوري (إلمتوػ 5525ه) ،إلناش :مؤسسة إلرسالة ،إلطبعة إألوىل 5351ه ..
 -6تذكرة إلحفاظ ،إلمؤلف :شمس إلدين محمد بن أحمد بن عثمان إلذهت (إلمتوػ
132ه) ،إلناش :دإر إلكتب إلعلمية ،إلطبعة إألوىل 5353ه ..
 -1تعريف أهل إلتقديس بمرإتب إلموصوفي بالتدليس ،إلمؤلف :أحمد بن عىل بن
حجر إلعسقالن (إلمتوػ 225ه) ،إلمحقق :عاصم بن عبد إّلل إلقريون ،إلناش:
مكتبة إلمنار ،إلطبعة إألوىل 5305ه ..
 -2تقريب إلتهذيب ،إلمؤلف :أحمد بن عىل بن حجر إلعسقالن (إلمتوػ 225ه)،
إلمحقق :أبو إألشبال صغي أحمد إلباكستان ،إلناش :دإر إلعاصمة ،إلطبعة إلثانية
5355ه ..
 -3تهذيب إلتهذيب ،إلمؤلف :أحمد بن عىل بن حجر إلعسقالن (إلمتوػ 225ه)،
إلناش :مؤسسة إلرسالة ،إلطبعة إألوىل 5355ه ..
 -50تهذيب إلكمال ػ أسماء إلرجال ،إلمؤلف :جمال إلدين أن إلحجاج يوسف
إلمزي (إلمتوػ 135ه) ،إلمحقق :بشار عوإد معروف ،إلناش :مؤسسة إلرسالة،
إلطبعة إألوىل 5355ه ..
 -55سي أن دإود ،إلمؤلف :سليمان بن إألشعث إلسجستان (إلمتوػ 512ه)،
إلناش :دإر إلتأصيل ،إلطبعة إألوىل 5330ه ..
 -55سي إليمذي = إلجامع إلكبي ،إلمؤلف :أبو عيىس إليمذي (إلمتوػ 513ه)،
إلناش :دإر إلتأصيل ،إلطبعة إألوىل 5352ه ..
 -55سي إلنسان = إلمجتت ،إلمؤلف :أبو عبد إلرحمن أحمد بن شعيب إلنسان
(إلمتوػ 505ه) ،إلناش :دإر إلتأصيل ،إلطبعة إألوىل 5330ه ..
 -53سي إبن ماجه ،إلمؤلف :أبو عبد إّلل محمد بن يزيد إلقزويت (إلمتوػ 515ه)،
إلناش :دإر إلتأصيل ،إلطبعة إألوىل 5330ه ..
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 -52سي أعالم إلنبالء ،إلمؤلف :شمس إلدين محمد بن أحمد بن عثمان إلذهت
(إلمتوػ 132ه) ،إلمحقق :شعيب إألرناؤوط ،إلناش :مؤسسة إلرسالة ،إلطبعة
إلثالثة 5302ه ..
 -56صحيح إلبخاري = إلجامع إلمسند إلصحيح إلمختض من أمور رسول إّلل صىل
إّلل عليه وسلم وسننه وأيامه ،إلمؤلف :أبو عبد إّلل محمد بن ؤسماعيل إلبخاري
(إلمتوػ 526ه) ،إلناش :دإر إلتأصيل ،إلطبعة إألوىل 5352ه ..
 -51صحيح مسلم = إلمسند إلصحيح إلمختض من إلسي بنقل إلعدل عن إلعدل
عن رسول إّلل صىل إّلل عليه وسلم ،إلمؤلف :مسلم بن إلحجاج إلقشيي
إلنيسابوري (إلمتوػ 565ه) ،إلناش :دإر إلتأصيل ،إلطبعة إألوىل 5353ه ..
 -52صحيح وضعيف سي إليمذي ،إلمؤلف :محمد ناض إلدين إأللبان (إلمتوػ
 ،)5350إلناش :مكتبة إلمعارف ،إلطبعة إألوىل 5353ه ..
 -53إلكاشف ػ معرفة من له روإية ػ إلكتب إلستة ،إلمؤلف :شمس إلدين محمد
بن أحمد بن عثمان إلذهت (إلمتوػ 132ه) ،إلمحقق :بورإن إلضناوي ،إلناش :دإر
إلكتب إلعلمية ،إلطبعة إألوىل 5352ه ..
 -50إلكوكب إلدري عىل جامع إليمذي ،إلمؤلف :رشيد أحمد إلكنكوه (إلمتوػ
5555ه) ،إلمحقق :محمد زكريا إلكاندهلوي ،إلناش :مطبعة ندوة إلعلماء ػ إلهند،
إلطبعة إلثالثة 5532ه ..
 -55إلمختلطي ،إلمؤلف :صالح إلدين أبو سعيد إلعالن (إلمتوػ 165ه) ،إلناش:
مكتبة إلخانج ػ إلقاهرة ،إلطبعة إألوىل 5351ه ..
 -55مرقاة إلمفاتيح شح مشكاة إلمصابيح ،إلمؤلف :عىل إلقاري (إلمتوػ 5053ه)،
إلناش :دإر إلفكر ،إلطبعة إألوىل 5355ه ..
 -55معجم إلبلدإن ،إلمؤلف :شهاب إلدين أبو عبد إّلل ياقوت إلحموي (إلمتوػ
656ه) ،إلناش :دإر صادر ،إلطبعة إلثانية 5356ه ..
 -53إلنهاية ػ غريب إلحديث وإألثر ،إلمؤلف :مجد إلدين أبو إلسعادإت محمد إبن
إألثي (إلمتوػ 606ه) ،إلمحقق :عىل بن حسن إلحلت ،إلناش :دإر إبن إلجوزي،
إلطبعة إلثانية 5330ه ..
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محتوى إلموضوعات:
إلموضوع:

رقم إلصفحة:

إلمقدمة.
إلمبحث إألول :إلتعريف باؤلمام إليمذي،
وفيه خمسة مطالب:
إلمطلب إألول :إسمه ونسبه.
إلمطلب إلثان :وإلدته ونشأته ،وطلبه
للعلم.
إلمطلب إلثالث :أبرز شيوخه وتالميذه.
إلمطلب إلرإبع :ثناء إلعلماء عليه.
إلمطلب إلخامس :آثاره إلعلمية ،ووفاته.
إلمبحث إلثان :إلتعريف بجامع إؤلمام
إليمذي ،وفيه مطلبان:
إلمطلب إألول :مكانة إلكتاب ،وثناء
إلعلماء عليه.
إلمطلب إلثان :خدمة أهل إلعلم
للكتاب ،وأبرز مؤلفاتهم ػ ذلك.
إلمبحث إلثالث :تخري ج إألحاديث،
ودرإسة أسانيدها ،وإستنباط أحكامها،
وفيه تسعة مطالب:
إلمطلب إألول :إلحديث رقم (،)5332
غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلثان :إلحديث رقم (،)5336
غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلثالث :إلحديث رقم (،)5331
غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
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إلمطلب إلرإبع :إلحديث رقم (،)5332
غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلخامس :إلحديث رقم
( ،)5333غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلسادس :إلحديث رقم
( ،)5000غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة
ؤسناده ،وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلسابع :إلحديث رقم (،)5005
غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلثامن :إلحديث رقم (،)5003
غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلمطلب إلتاسع :إلحديث رقم (،)5002
غريبه ،وتخريجه ،ودرإسة ؤسناده،
وإلحكم عليه ،وإستنباط أحكامه.
إلخاتمة.
محتوى إألحاديث.
محتوى إلروإة إلميجم لهم.
محتوى إلمصادر.
محتوى إلموضوعات.
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