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بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،والصالة والسالم على رسول هللا الكرمي.
أما بعد فهذه املذكرة موجهة لطلبة السنة الثانية جذع مشرتك أصول الدين يف مقياس احلديث
التحليلي ،موافقة ملقرر السداسي األول ،واليت تتيح للطالب يف هذه املرحلة اإلملام أبهم املسائل
احلديثية اليت حيتاجها يف هذا املقياس.
وتزوده هذه املذكرة مبهارة حتليل احلديث النبوي ،مرورا ابملراحل العلمية الضرورية املتعلقة بسند
احلديث ومتنه.
كما يقربه هذا املقياس أي مقياس احلديث التحليلي بشكل واضح من كتب الرواية وشروحها،
وتعلمه كيفية التعامل معها ،كما يلقنه املبادئ األساسية لعلم مصطلح احلديث ،عن طريق تعلم
واكتساب مصطلحات أهل هذا الفن و استعماهلا أثناء الدراسة التحليلية ،و التقرب من مبادئ
علم ختريج احلديث النبوي واكتساب مهارة ختريج احلديث مبا تسمح به هذه املرحلة طبعا.
كما أيخذ الطالب نظرة عامة عن كتب الرتاجم و الرجال وكتب اجلرح والتعديل وكيفية التعامل
معها ،ابإلضافة كتب اللغة اليت تقرب معاين احلديث ،وال أبس للطالب يف هذه املرحلة أن يطلع
على بعض كتب غريب احلديث و يستفيد منها يف شرح ما غمض معناه من متون األحاديث.
يتأهل الطالب بعدها إىل حتليل الرواايت و األحاديث بشكل علمي سليم.
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مدخل مفاهيمي للمقياس:
إن مبادئ علم احلديث من األمور املهمة لطالب اجلامعة املتخصص يف أصول الدين ،عن
طريق دراسة هذه املبادئ يتعلم الطالب قواعد هذا العلم وكيفية التعامل مع أحاديث النيب -صلى
هللا عليه وسلم -من حيث مروره مبراحل تعرفه يف البداية مبكوانت األحاديث وأنواعها من سند
ومنت وبعد تعرفه على التعريفات لألثر واخلرب واحلديث ،والفرق بينه وبني السنة ،مث يتدرج الطالب
بعد ذلك يف مسائل أكثر عمقا يف معرفة أقسام احلديث من حيث وروده إلينا ومن حيث
االحتجاج ،فيتعرف على شروط احلديث الصحيح وماذا ينتج إذا اختل شرط من هذه الشروط.
فيكون الطالب بذلك مهيئا لتلقي علم احلديث التحليلي الذي حيتاج فيه يف هذه املرحلة
الستحضار كل املعلومات السابقة و يتأكد ذلك يف بعض املسائل الضرورية و الدقيقة يف هذا
العلم منها:
 عالقة علم احلديث التحليلي يف مصطلحات أهل هذا الفن. عالقة علم احلديث التحليلي بعلم التخريج. عالقة علم احلديث التحليلي ابملتابعات والشواهد. عالقة علم احلديث التحليلي برتاجم األئمة يف كل كتبهم. التعرف كتب الرواية و الفرق بينها و بني الكتب األخرى اليت تورد احلديث و ال خترجه. كيفية دراسة احلديث النبوي دراسة حتليلية. على ضوء املعاين اللغوية. وعلى ضوء األحكام الفقهية. -التعرف على شروح كتب الرواية و أنواعها .
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 الكشف عن مناهج احملدثني يف تصنيف كتبهم و أخذ نظرة عامة عن شرط كل إمام يفكتابه ،و الوقوف على ترتيبه لألحاديث ،و توظيف كل ذلك يف دراسة احلديث املراد حتليله.
 معرفة الطالب كيفية الربط بني مواضيع اليت تتناوهلا األحاديث و ترمجة األئمة ألحاديثالباب مما يساعد كثريا يف فهم معىن احلديث و خاصة ما حواه من أحكام فقهية ينتزعها
اإلمام من تلك الرواايت.
 التعرف على كتب اللغة وكيفية توظيفها يف احلديث التحليلي. التعرف على أمهات الكتب يف الشروح وكيفية توظيفها يف دراسة احلديث التحليلي. كيفية التعامل مع كتب الرجال والرتاجم. كيفية التعامل مع نصوص األئمة سواء الشراح أو غريهم يف اقتباس يف الفقرات املناسبةملوضوع احلديث املراد حتليله.
 يتعلم الطالب مهارة تفادي احلشو بدون فائدة ،فيوظف فقط الفقرات اليت ختدم موضوعه. التعرف على كتب غريب احلديث وكيفية االستفادة منها يف الدراسة التحليلية. عدم إمهال الطالب للدراسات املعاصرة اليت تناولت احلديث املراد حتليله. الوقوف على الفوائد واللطائف من أحاديث النيب -ملسو هيلع هللا ىلص. كشف احلقائق العلمية و اجلوانب اإلعجازية يف أحاديث النيب -ملسو هيلع هللا ىلص. االستفادة من أحاديث النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -يف حل املشكالت الرتبوية واالجتماعية والسياسيةواالقتصادية.
 -كشف احلقائق العلمية والطبية والفلكية واالستفادة منها.
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 التعرف على درجة األحاديث النبوية صحة وحسنا وضعفا. الوقوف على كيفية تقوية األحاديث النبوية ابملتابعات وشواهد. التعرف على بعض الرجال والرواة الذين محلوا هذا العلم وعدم اخلطأ يف نطق أمسائهم. الوقوف على تراجم بعض الرواة ،وكالم األئمة فيهم جرحا وتعديال ،و كيف يؤثر ذلك كلهعلى درجة احلديث
 الربط بني مسائل علوم احلديث ابعتبارها كل متكامل وعدم دراستها بطريقة جمزأة ،فكلمسألة ختدم األخرى.
 التعرف على مصطلحات أهل الفن من احملدثني. الوقوف على تعليقات اإلمام أبو عيسى الرتمذي يف كتابه السنن بعد روايته للحديث مبايفيدان كثريا يف رصد درجة احلديث من جهة ،والوقوف على متابعات وشواهد احلديث ،اليت
يشري إليها اإلمام الرتمذي عادة بعد ذكره لدرجة احلديث ،مما يساهم يف أخذ صورة واضحة
عن متابعات احلديث وشواهده ،مما يدخل يف تقوية احلديث.
 دون أن ننسى كالم اإلمام الرتمذي يف العلل الذي يعترب مهم جدا يف هذا التحليل وكتابالعلل مطبوع يف آخر كتابه السنن ،حيث يتيح لنا هذا الكتاب الوقوف على الفوائد العظيمة
عن دراية احلديث ،وبيان بعض العلل اليت ميكن أن تقع يف بعض الرواايت ،مع االستفادة
من أقوال اإلمام البخاري يف سؤاالت اإلمام الرتمذي له.
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تتوزع حماور املطبوعة على ما يلي:
أوال :مدخل مفاهيمي للمقياس :وفيها بسط ملا ال يسع الطالب جهله يف علوم احلديث يف
هذه املرحلة.
اثنيا :الدراسة التمهيدية للحديث (حديث الباب):
وتتضمن املعىن اإلمجايل للحديث
ترمجة راوي احلديث (الصحايب).
ترمجة رجال اإلسناد مبا تقتضيه الدراسة.
ختريج موجز احلديث.
اثلثا :الدراسة التحليلية حلديث الباب
وتتضمن دراسة احلديث على ضوء املعاين اللغوية واالستنباطات الفقهية.
ذكر ما ورد فيه من فوائد علمية ،تربوية ،اقتصادية واجتماعية ،مع بيان أوجه اإلعجاز
البالغي أو الطيب أو غريمها يف احلديث.
مع ذكر اللطائف اإلسنادية والوقوف على درجة احلديث.
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النموذج األول :حديث أيب الدرداء يف فضل طلب العلم
حديث أيب الدرداء رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة ،وصححه وابن حبان عن أيب
الدرداء مرفوعا" :من سلك طريقا يلتمس فيه علما ،سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة ،وإن
املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع ،وإن العامل ليستغفر له من يف السماوات
ومن يف األرض حىت احليتان يف املاء ،وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر
الكواكب ،وإن العلماء ورثة األنبياء ،و أن األنبياء مل يورثوا دينارا ،وال درمها ،إمنا ورثوا العلم،
فمن أخذه أخذ حبظ وافر".
*رواية اإلمام الرتمذي :حديث رقم  2862يف كتاب أبواب العلم ،ابب ما جاء يف فضل الفقه
على العبادة
قال اإلمام الرتمذي :حدثنا حممود بن خداش البغدادي قال :حدثنا دمحم بن يزيد الواسطي
قال :حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثري قال :قدم رجل من املدينة على أيب
الدرداء ،وهو بدمشق فقال :ما أقدمك اي أخي؟ فقال :حديث بلغين أنك حتدثه عن رسول هللا -
ملسو هيلع هللا ىلص -قال :أما جئت حلاجة؟ قال :ال ،أما قدمت لتجارة؟ قال :ال ،قال :ما جئت إال لطلب
هذا احلديث؟ قال :فإين مسعت رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -يقول" :من سلك طريقا يبتغي فيه علما
سلك هللا به طريقا إىل اجلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ،وإن العامل
ليستغفر له يف السماوات ومن يف األرض حىت احليتان يف املاء ،وفضل العامل على العابد،
يورثوا دينارا وال
كفضل القمر على سائر الكواكب ،إن العلماء ورثة األنبياء إن األنبياء مل ّ
درمها إمنا ورثوا العلم ،فمن أخذ به أخذ حبظ وافر".
يقول اإلمام الرتمذي :وال نعرف هذا احلديث إال من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة،
عن الوليد بن مجيل ،عن كثري بن قيس عن أيب الدرداء عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -وهذا أصح من حديث
حممود بن خداش.
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رواية اإلمام ابن ماجة.
حديث أيب الدرداء رواه اإلمام ابن ماجة يف مقدمة كتابه السنن ،ابب فضل العلماء و احلث على
طلب العلم رقم احلديث 149
قال اإلمام ابن ماجة :حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا عبد هللا بن داود عن عاصم
بن رجاء بن حيوة عن داود بن مجيل ،عن كثري بن قيس ،قال :كنت جالسا عند أيب الدرداء يف
مسجد دمشق فأاته رجل ،فقال :اي أاب الدرداء أتيتك من املدينة مدينة رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -حلديث
بلغين أنك حتدث به عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -قال :فما جاء بك جتارة؟ قال :ال ،قال :وال جاء بك
غريه؟ قال :ال ،قال :فإين مسعت رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -يقول" :من سلك طريقا يلتمس فيه علما
سهل هللا له طريقا إىل اجلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ،وإن طالب العلم
يستغفر له من يف السماء واألرض حىت احليتان يف املاء ،وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر
على سائر الكواكب ،وإن العلماء هم ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ،وإمنا ورثوا
العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر"
رواية اإلمام ابن حبان

1

يف كتاب العلم ،ابب ذكر وصف العلماء الذين هلم الفضل الذي ذكران قبل
قال اإلمام ابن حبان :أخباران دمحم بن إسحاق الثقفي ،قال :حدثنا عبد األعلى بن محاد،
قال :حدثنا عبد هللا بن داود اخلخريبـي قال :مسعت عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن مجيل عن

كثري بن قيس قال" :كنت جالسا مع أيب الدرداء يف مسجد دمشق ،فآاته رجل فقال :اي أاب

الدرداء إين أتيتك من مدينة الرسول يف حديث بلغين أنك حتدثه عن رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فقال :أبو
الدرداء :أما جئت حلاجة؟! أما جئت لتجارة؟! أما جئت إال هلذا احلديث؟! قال :نعم ،قال :فإين
مسعت رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -يقول:
 1التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان 142/ 4
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تضع
"من سلك طريقا يطلب فيه علما ،سلك هللا به طريقا من طرق اجلنة ،واملالئكة خ
أجنحتها رضا لطالب العلم ،وإن العامل يستغفر له من يف السماوات ومن يف األرض ،واحليتان يف
املاء ،وفضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ،إن العلماء ورثة
األنبياء ،وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ،وأورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ حبظ وافر"

1

و نشري هنا أبن اإلمام البخاري مل خيرج هذا احلديث يف صحيحه و إمنا أورده يف صحيحه
ضمن ترمجة يف كتاب العلم ابب :العلم قبل القول والعمل لقول هللا تعاىل" :فاعلم أنه ال إله إال
هللا" (دمحم  )49فبدأ ابلعلم.
وأن العلماء هم ورثة األنبياء ،ورثوا العلم ،من أخذه أخذ حبظ وافر ومن سلك طريقا
سهل هللا له طريقا إىل اجلنة وقال جل ذكره "إمنا خيشى هللا من عباده العلماء"
يطلب به علماّ ،
فاطر 12
وقال" :وما يعقلها إال العاملون" العنكبوت 12
وقال" :لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري" امللك 44
وقال" :هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون" الزمر 9

وقال النيب -ملسو هيلع هللا ىلص" -من يرد هللا به خريا يفقهه" وإمنا العلم ابلتعلم ،وقال أبو ذر" :لو
وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إىل قفاه ،مث ظننت أين أخنفذ كلمة مسعتخها من النيب -صلى هللا

عليه وسلم -قبل أن خجتيزوا علي ألنفذهتا .وقال ابن عباس :كونوا رابنيني حكماء فقهاء .ويقال:
اس بصغار العلم قبل كباره.
الرَابين الذي يريب الن َ
رواية اإلمام أيب داود
يف كتاب العلم ،ابب احلث على احلفظ على طلب العلم.
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حديث رقم

4831

قال اإلمام أبو داود :حدثنا خمسدد بن مسرهد ،حدثنا عبد هللا بن داود مسعت عاصم بن

رجاء بن حيوة ،حيدث عن داود بن مجيل عن كثري بن قيس قال :كنت جالسا مع أيب الدرداء يف
مسجد دمشق فجاءه رجل ......احلديث السابق.
و فيه "من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق اجلنة ،وإن املالئكة
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ،وإن العامل ليستغفر له من يف السماوات ومن يف األرض،
واحليتان يف جوف املاء ،وإن فضل العامل على العابد ،كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب
وإن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ حبظ
وافر"

1

رواية اإلمام ابن عبد الرب
يف كتابه جامع بيان العلم و فضله ،ابب ذكر حديث أيب الدرداء يف ذلك و ما كان يف
مثل معناه
قال اإلمام ابن عبد الرب :أخربان إمساعيل بن عبد الرمحن قال :حدثنا إبراهيم بن بكر بن
عمران حدثنا دمحم بن احلسني األزدي املوصلي ،حدثنا أمحد بن سهل قال :أخربان احلكم بن موسى
حدثنا إمساعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن مجيل عن كثري بن قيس قال:
أقبل رجل من أهل املدينة إىل أيب الدرداء فقال أبو الدرداء :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " من سلك طريقا
يطلب فيه علما ،سلك هللا به طريقا إىل اجلنة  "..و ذكر احلديث.

2

يقول اإلمام ابن عبد الرب معلقا على هذه الرواية " :و هكذا إسناد هذا احلديث عند من
يتقنه و جيوده ،كذلك رواه عبد هللا بن داود اخلرييب ،و إمساعيل بن عياش عن أهل الشام خاصة
 1سنن أيب داود 243/2

 2ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم و فضله ،ص  ،32حتقيق شعيب األرنؤوط ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة انشرون ،دمشق ،سوراي  ،بريوت
لبنان4122 .هـ1441 -م
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مستقيم ،و عاصم بن رجاء بن حيوة هذا ثقة مشهور ،روى عنه إمساعيل بن عياش و اخلرييب عبد
هللا بن داود و أيب نعيم و عبد هللا بن يزيد بن الصلت و غريهم من أهل الشام و أهل العراق،و
يروي عاصم بن رجاء بن حيوة هذا عن أبيه و عن مكحول و عن دمحم بن املنكدر ،و أما داود بن
مجيل فمجهول ،و ال يعرف هو و ال أبوه ،و ال نعلم أحدا روى عنه غري عاصم بن رجاء.
وأما كثري بن قيس فروى عن أيب الدرداء ،وابن عمر ومسع منهما وروى عنه داود بن مجيل
والوليد بن مرة و ليسا ابملشهورين.
الرواية الثانية البن عبد الرب:
قال اإلمام ابن عبد الرب :أخربان عبد هللا بن دمحم بن حيىي حدثنا دمحم بن بكر حدثنا أبو
داود حدثنا مسدد حدثنا عبد هللا بن داود قال :مسعت عاصم بن رجاء بن حيوة حيدث عن داود
بن مجيل عن كثري بن قيس قال :كنت جالسا مع أيب الدرداء فجاءه رجل فقال اي أاب الدرداء أين
جئتك من مدينة الرسول صلى هللا عليه و سلم حلديث بلغين عنك أنك حتدثه عن رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم -ما جئت حلاجة قال :فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول:
" من سلك طريقا يطلب فيه علما ،سلك هللا به طريقا إىل اجلنة ،و إن املالئكة لتضع أجنحتها
رضا لطالب العلم ،و إن العامل ليستغفر له من يف السماوات و من يف األرض و احليتان يف جوف
املاء  ،و إن العلماء ورثة األنبياء و إن األنبياء مل يورثوا دينارا و ال درمها ،و إمنا ورثوا العلم ،فمن
أخذه أخذ حبظ وافر"

1

 1املصدر نفسه ،ص 31
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أوال :الدراسة التمهيدية للحديث:
-1املعىن اإلمجايل للحديث
هذا احلديث يف بيان فضل العلم و الرتغيب يف طلبه
قوله( :طريقا) نَكَرها ونَكَر علما لتناول أنواع الطرق املوصلة إىل حتصيل العلوم الدينية،
وليندرج فيه القليل والكثري.
قوله" :سه َل هللا له طريقا" أي يف اآلخرة ،أو يف الدنيا أبن يوفقه لألعمال الصاحلة املوصلة

إىل اجلنة ،وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه ألن طلبه من الطرق املوصلة إىل اجلنة.

يقول اإلمام العثيمني يف كتابه شرح رايض الصاحلني" :1ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما
سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة" ،وسلوك الطريق يشمل الطريق احلسي الذي تقرعه األقدام مثل أن
أييت اإلنسان من بيته إىل مكان العلم ،سواء كان مكان العلم مسجدا أو مدرسة أو كلية أو غري
ذلك ،ومن ذلك أيضا الرحلة يف طلب العلم أن يرحتل اإلنسان من بلده إىل بلد آخر يلتمس
العلم ،فهذا سلك طريقا يلتمس فيه علما ،وقد رحل جابر بن عبد هللا األنصاري ،صاحب رسول
هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -يف حديث واحد مسرية شهر كامل على الرواحل على اإلبل سار من بلده إىل بلد
مسرية شهر ،من أجل حديث واحد رواه عبد هللا بن أنيس عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص-
أما الثاين فهو الطريق املعنوي :وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء ،ومن بطون الكتب،
فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة شرعية وإن كان جالسا على كرسيه ،فإنه قد سلك
طريقا يلتمس فيه علما ،ومن جلس إىل شيخ يتعلم منه ،فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما ولو
كان جالسا ،فسلوك الطريق من سلك هذا الطريق سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة ،ألن العلم
الشرعي تعرف به حكم ما أنزل هللا ،تعرف به شريعة هللا ،تخعرف به أوامر هللا تعاىل ونواهيه،

 1شرح رايض الصاحلني  3على 121
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فتستدل به على الطريق الذي يرضي هللا عز وجل ،ويوصلك إىل اجلنة ،وكلما ازددت حرصا يف
سلوك الطرق املوصلة إىل العلم ازددت طرقا توصلك إىل اجلنة.
 -2ترمجة الصحايب 1 :أيب الدرداء هنع هللا يضر
هو اإلمام القدوة ،قاضي دمشق ،صاحب رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أبو الدرداء عومير بن زيد بن
قيس ،ويقال :عومير بن عامر األنصاري اخلزرجي ،مجع القرآن يف حياة رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ، -تصدر
لإلقراء بدمشق يف خالفة عثمان رضي هللا عنهما.
روى عنه أنس بن مالك وفضالة بن عبيد وابن عباس وأبو أمامة وعبد هللا بن عمرو بن
العاص ،وغريهم من جلة الصحابة جبري بن نفري وزيد بن وهب وأبو إدريس اخلوالين وعلقمة بن
قيس ،وقبيصة بن ذؤيب ،وزوجته أم الدرداء العاملة.
قال سعيد بن عبد العزيز :أسلم أبو الدرداء يوم بدر ،مث شهد أحدا.
قال الواقدي :مات أبو الدرداء سنة اثنتني وثالثني.
قال ابن عبد الرب :مات بعد صفني ،واألصح عند أصحاب احلديث أنه مات يف خالفة
عثمان.
 -4ترمجة رواة اإلسناد
*حممود بن خداش البغدادي :هو دمحم بن خداش الطالقاين ،أبو دمحم نزيل بغداد ،روى عن
أمحد بن حنبل ،وهو من أقرانه ،وسعيد بن زكراي املدائين وسفيان بن عيينة سفيان بن دمحم الثوري،
وخلق كثري
عن حيىي بن معني "ثقة ال أبس به" ذكره ابن حبان يف كتابة الثقات ،مات سنة  134هـ
وهو ابن تسعني سنة.
 1أنظر سري أعالم النبالء ،الذهيب.232-223/1 ،مؤسسة الرسالة4111 ،ه1444 -م ،االستيعاب يف معرفة األصحاب  1رقم ،4111
اإلصابة يف متييز الصحابة 421/3
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*دمحم بن يزيد الواسطي :قال نعيم بن محاد مسعت وكيعا يقول :إن كان أحد من األبدال
فهو دمحم بن يزيد الواسطي ،وقال :أبو حامت :صاحل احلديث ،وقال :علي بن حجر :نعم الشيخ
كان ،ذكره ابن حبان يف الثقات وقال :مات سنة 422هـ.
*نصر بن علي اجلهضمي هو" :نصر بن علي اجلهضمي األزدي من أهل البصرة،كنيته
أبو عمر ،وجد نصر بن علي اجلهضمي يروى عن النضر بن شيبان ،قال عنه يف التقريب :1ثقة
من السابعة.
*عاصم بن رجاء" :2هو عاصم بن رجاء بن حيوة :الكندي الفلسطيين صدوق هبم ،من
الثامنة.
ذكره ابن حبان يف الثقات وقال ابن عبد الرب :ثقة مشهور.
قال ابن معني "صويلح" ،وقال أبو زرعة" :ليس به أبس ،ويف التقريب :صدوق هلم.
ضعفه الدارقطين.
*داود بن مجيل :وهو جمهول ،كما قال :الداقطين وابن عبد الرب واألزدي والذهيب ،مل يرو
عنه أحد غري عاصم بن رجاء  ،ويف التقريب" 3ضعيف" ،فيما ذكره ابن حبان يف الثقات.

4

*كثري بن قيس :هو كثري بن قيس الشامي ،وقيل قيس بن كثري واألول أرجح.
قيس بن كثري  :قال احلافظ يف التقريب :5كثري بن قيس الشامي ،ويقال قيس بن كثري،
واألول أكثر :ضعيف من الثالثة.

 1تقريب التهذيب ،ابن حجر ،ترمجة رقم  ،3449حتقيق دمحم عوامة ،دار الرشيد ،سوراي ،الطبعة األوىل 4141هـ4921 -م.
 2ترمجته يف هتذيب الكمال  122/42رقم  ،2441الثقات ابن حبان  .139/3أنظر اجلرح والتعديل .211/1
3
تقريب التهذيب ،ابن حجر ،ص  ،492ترمجة رقم .4332
 4هتذيب الكمال  232/2رقم 4331
 5تقريب التهذيب ،ابن حجر ،ترمجة رقم .3111

14

وقال يف هتذيب التهذيب :كثري بن قيس ،ويقال :قيس بن كثري شامي ،روى عن أيب
الدرداء يف فضل العلم ،وعنه داود بن مجيل ،جاء يف أكثر الرواايت أنه كثري بن قيس على
اختالف يف اإلسناد إليه ،وتفرد دمحم بن يزيد الواسطي يف إحدى الروايتني عنه بتسميته قيس بن
كثري ،وهو وهم.
-3ختريج احلديث:
رواه اإلمام الرتمذي يف كتاب العلم  /ابب ما جاء يف فضل الفقه والعبادة رقم .1121
 أبو داود ،كتاب العلم /ابب احلث على طلب العلم رقم 2114 ابن ماجة ،يف املقدمة /ابب فضل العلماء واحلث على طلب العلم رقم 112 -الدارمي ،يف املقدمة /ابب يف فضل العلم والعامل رقم 231

 أمحد ،يف املسند 491/3 /رقم  14343طبعة حتقيق شعيب األرنؤوط. -ابن حبان ،يف الصحيح /رقم 22

 ابن عبد الرب ،يف جامع بيان العلم وفضله /رقم .433-419 -البيهقي ،كتاب اآلداب /رقم 4422

كلهم من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن مجيل عن كثري بن قيس قال :كنت
جالس مع أيب الدرداء...احلديث.
احلكم على احلديث
احلديث تنازع فيه أهل العلم فمنهم من ضعفه ،ومنهم من حسنه ،ورآه صاحلا مقبوال ،فمن
ضعفه الدارقطين فقال يف العلل ال يصح وقال الذهيب مضطرب.
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وصححه ابن حبان واحلاكم ،وذكر جزءا من متنه اإلمام البخاري يف جامعه الصحيح كما
أشران سابقا ،مما يدل أن له أصال ،قال :يف صحيحه "ابب العلم قبل القول والعمل لقول هللا
تعاىل :فاعلم أنه ال إله إال هللا" (دمحم  )49فبدأ ابلعلم ،وأن العلماء ورثة األنبياء ،ورثوا العلم ،من
أخذه أخذ حبظ وافر ،ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة.
علة حديث أيب الدرداء
قال :أبو عيسى الرتمذي يف سننه عقب إيراده هذا احلديث" :وال نعرف هذا احلديث إال من
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة ،وليس هو عندي مبتصل هكذا ،حدثنا حممود بن خداش هبذا
اإلسناد ،وإمنا يخروي هذا احلديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن مجيل ،عن كثري بن
قيس عن أيب الدرداء عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -وهذا أصح من حديث حممود بن خداش ،ورأي دمحم بن

إمساعيل -يعين البخاري -هذا أصح.
درجة احلديث

1

مما سبق نستخلص ما يلي:
اختلف العلماء يف درجة حديث أيب الدرداء ،لكن أكثرهم على قبوله.
حكم عليه الذهيب يف ميزان االعتدال "4ابالضطراب"
قال الدارقطين يف العلل "ال يصح"
سكت عنه أبو داود ،وصححه وابن حبان واحلاكم.
يقول احلافظ ابن حجر حسنه محزة الكتاين وضعفه غريهم ابضطراب يف سنده ،لكن له شواهد
يتقوى هبا ،ومل يفصح املصنف بكونه حديثا فلهذا ال يعد تعاليقه ،لكن إيراده له يف الرتمجة ،يخشعر

أبن له أصال.

2

 1أنظر ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب  3 ،1 /1يف ترمجة داود بن مجيل
 2فتح الباري 144 ،144/4
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يقول احلافظ ابن حجر يف الفتح 1عند شرحه حلديث الباب الذي يعترب جزء من ترمجة
عند اإلمام البخاري كما أشران سابقا ،قوله" :ومن سلك طريقا" هو من مجلة احلديث املذكور،
وقد أخرج هذه اجلملة أيضا مسلم من حديث األعمش عن أيب صاحل ابن أيب هريرة يف حديث
غري هذا .وأخرجه الرتمذي :وقال :حسن ،قال :ومل يقل له صحيح ،ألنه يقال إن األعمش دلس
فيه فقال :حدثت عن أيب صاحل ،قلت القائل بن حجر ،لكن يف رواية مسلم عن أيب أسامة عن
األعمش" :حدثنا أبو صاحل " فانتفت هتمة تدليسه.
يقول اإلمام الرتمذي عقب روايته للحديث :وال نعرف هذا احلديث إال من حديث عاصم
بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي مبتصل هكذا ،حدثنا حممود بن خداش هبذا اإلسناد ،وإمنا
يـخروى هذا احلديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة ،عن الوليد بن مجيل ،عن كثري بن قيس عن أيب

أي دمحم بن إمساعيل هذا
الدرداء عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -وهذا أصح من حديث حممود بن خداش ،ور خ
أصح...
شواهد حديث الباب
حلديث أيب الدرداء يف طلب العلم شاهد من حديث أيب هريرة عند اإلمام مسلم ،وابن حبان
واحلاكم.
قال اإلمام مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار.
ابب :فضل االجتماع على تالوة القرآن على الذكر

ومن املعاصرين صنف احلافظ ابن رجب احلنبلي مصنفا حول شرح هذا احلديث مساه جامع العلوم واحلكم.
 1ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  .421/1حتقيق عبد العزيز بن ابز ودمحم فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب العلمية بريوت
لبنان ،الطبعة اخلامسة1443 ،م.
أشار احلافظ ابن حجر هنا إىل عدم ذكر رواية على شرطه بعد الرتمجة وذلك الحتمال أن يكون اإلمام البخاري قد بيض له ليورد فيه ما يثبت على
شرطه ،أو يكون ذلك اكتفاء مبا ذكر وهللا أعلم .أنظر الفتح .423-421 / 1
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حديث رقم  1199قال اإلمام مسلم :حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة ودمحم
بن العالء اهلمذاين واللفظ ليحىي – قال حيىي :أخربان ،وقال اآلخران :حدثنا أبو معاوية عن
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص" :-من نَـفس عن مؤمن كربة من
س هللا عنه كربة من خكرب يوم القيامة ،ومن يَسر على معسر ،يَسر هللا عليه يف
كرب الدنيا ،نَـف َ
الدنيا واآلخرة ،ومن س َرت مسلما َستَـَره هللا يف الدنيا واآلخرة ،وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف

عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ،سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة ،وما اجتمع قوم

يف بيت من بيوت هللا يَـتلون كتاب هللا ،ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة
وحفتهم املالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عنده ،ومن أبطأ به عمله ،مل يخسرع به نَ َسبخهخ"

1

الرواية اخلامسة لإلمام مسلم
قال :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أيب نعامة السعدي عن أيب
عثمان عن أيب سعيد احلذري قال :خرج معاوية عن حلقة يف املسجد فقال :ما أجلسكم قالوا
جلسنا نذكر هللا".
قال :هللا ما أجلسكم إال ذاك قالوا وهللا ما أجلسكم إال ذاك ،قال :أما إين مل استحلفكم
هتمة لكم ،وما كان أحد مبنزيل من رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أقل عنه حديثا مين ،وإن رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-
خرج على حلقة من أصحابه فقال :ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر هللا وحنمده على ما هداان
لإلسالم ومن به علينا ،قال :هللا ما أجلسكم إال ذاك ،قالوا وهللا ما أجلسنا إال ذاك ،قال :أما إين
مل استحلفكم هتمة لكم ،ولكنه أاتين جربيل فأخربين أن هللا عز وجل يباهي بكم املالئكة"

 1صحيح مسلم ،ترقيم وترتيب دمحم فؤاد عبد الباقي ،صفحة  ،121دار األصالة اجلزائر ،الطبعة األوىل1444 ،م.
 2املصدر نفسه ،ص 121
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2

الرواية الثانية لإلمام مسلم
قال " :حدثنا دمحم بن عبد هللا بن منري حدثنا أيب حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا أبو
أسامة قال :حدثنا األعمش عن أيب صاحل ويف حديث أيب أسامة حدثنا أبو صاحل عن أيب هريرة
قال :قال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -مبثل ،حديث أيب معاوية غري أن حديث أيب أسامة ليس فيه ذكر
للتسيري عن املعسر

1

الرواية الثالثة لإلمام مسلم:
قال :حدثنا دمحم بن املثىن وابن بشار قاال حدثنا دمحم بن جعفر حدثنا شعبة مسعت أاب
إسحاق يتحدث عن االغر أيب مسلم أنه أشهد على أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري أنه شهدا على
النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -أنه قال " :ال يقعد قوم يذكرون هللا عز وجل إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم هللا فيمن عنده".
الرواية الرابعة
قال :وحدثنيه زهري بن حرب حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة يف هذا اإلسناد حنوه.
رواية اإلمام الرتمذي
يف كتاب العلم ،ابب فضل طلب العلم.
قال اإلمام الرتمذي ،حدثنا حممود بن غيالن حدثنا أبو أسامة بن األعمش عن أيب صاحل
عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص" :-من سلك طريقا يلتمس فيه علما ،سهل هللا له طريقا
إىل اجلنة".
قال :أبو عيسى هذا حديث حسن

 1املصدر نفسه ،ص 121
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رواية احلاكم يف املستدرك
يف كتاب العلم ،ابب يف فضل طالب احلديث
قال احلاكم :حدثنا أبو عبد هللا دمحم بن يعقوب احلافظ ثنا السري بن خزمية ثنا أمحد بن
عبد هللا بن يونس ثنا زائدة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم" :-ما من رجل سلك طريقا يطلب فيه علما إال سهل هللا له به طريق اجلنة ،ومن
أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه" .اتبعه أبو معاوية

1

قال :احلاكم يف رواية اثنية:فأما حديث عبد هللا بن منري
فحدثناه أبو العباس دمحم بن يعقوب واللفظ له ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا ابن منري عن
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص" -من سلك طريقا يلتمس
علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة"
قال :هذا حديث على شرط الشيخني ،ومل خيرجاه ،واللفظة اليت أسندها زائدة قد وقفها
غريه ،فأما طلب العلم فلم خيتلف على األعمش يف سنده. 2
وهنا نسجل وهم احلاكم النيسابوري و ذهوله عن رواية اإلمام مسلم للحديث ،و هذا يعد
من تساهله رمحه هللا ،ابعتبار أن أتليفه للمستدرك كان يف أواخر عمره .
رواية اإلمام ابن حبان
رواه اإلمام ابن حبان يف كتاب العلم ،ابب ذكر تسهيل هللا عز وجل طريق اجلنة على من
يسلك يف الدنيا طريقا يطلب فيه علما.
قال اإلمام ابن حبان :أخربان إبراهيم بن إسحاق األمناطي الزاهد ،قال :حدثنا يعقوب
عن إبراهيم قال :حدثنا دمحم بن حازم عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال :قال رسول
 1املستدرك على الصحيحني ،احلاكم النيسابوري433 -431 /4 ،
 2املصدر نفسه433 /4 ،
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هللا -ملسو هيلع هللا ىلص" -من سلك طريقا يطلب فيه علما ،سهل هللا له به طريقا من طرق اجلنة ومن أبطأ
به عمله ،مل يسرع به نسبه".

1

اثنيا :الدراسة التحليلية للحديث:
-1احلديث دراسة لغوية
يبتغي :البغية ما يبتغي يقال :ليكن بغيتك ثواب اآلخرة
طريق :حسية ومعنوية ،ونكره ليتناول أنواع الطريق املوصلة إىل حتصيل أنواع العلوم.
 يلتمس :أي طلب ،فاستعار له اللمس. علما :أي كل علم نكرة ،ليشمل كل علم وآلته ،ما قل وكثر. حبظ وافر :أي بنصيب اتم. لتضع أجنحتها :كناية عن التواضع. يتدارسونه :قال ابن األثري اجلزري يف النهاية " :تدارسوا القرآن أي اقرأوه وتعهدوه لئال تنسوهيقال درس يدرس دراسة وأصل الدراسة الرايضة والتعهد للشيء"

2

 -2احلديث دراسة الفقهية:
احلديث يؤكد على فضل طلب العلم والسعي إليه وأنه من أفضل القرابت إىل هللا ،فال
عبادة بدون علم وال عمارة األرض بدون علم.
يقول اإلمام شرف الدين النووي عند شرحه حلديث أيب هريرة السابق ،ويف حديث أيب
هريرة زايدة يف أوله :من نفس عن مؤمن كربة إىل آخره.

 1التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ،انصر الدين األلباين،اجلزء األول ،صفحة .144
 2النهاية يف غريب احلديث ،ابن األثري اجلزري ، 441 /1 ،مادة درس ،حتقيق صالح بن عويضة ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
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يقول" :وهو حديث عظيم جامع ألنواع من العلوم والقواعد واآلداب ،ومعىن نفس الكربة
أزاهلا.
وفيه فضل قضاء حوائج املسلمني ،ونفعهم مبا تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة
مبصلحة أو نصيحة ،وغري ذلك.
وفضل السرت على املسلمني
وفضل إنظار املعسر
وفضل املشي يف طلب العلم :ويلزم من ذلك االشتغال ابلعلم الشرعي بشرط أن يقصد به
وجه هللا تعاىل.
وإن كان هذا شرطا يف كل عبادة ،لكن عادة العلماء ،يقيدون هذه املسألة به ،لكونه قد
يتساهل فيه بعض الناس ،ويغفل عنه بعض املبتدئني وحنوهم".

1

قوله -ملسو هيلع هللا ىلص" -وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا ،يتلون كتاب هللا –تعاىل -ويتدارسونه
بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة" قيل املراد ابلسكينة هنا الرمحة ،وهو الذي اختاره
القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرمحة عليه ،وقيل الطمأنينة وهو أحسن.
ويف هذا دليل لفضل االجتماع على تالوة القرآن يف املسجد ،وهو مذهبنا ومذهب
اجلمهور.
وقال مالك:يكره ،وأتوله بعض أصحابه"
ويلحق ابملسجد يف حتصيل هذه الفضيلة االجتماع يف مدرسة أو رابط .وحنومها إن شاء
هللا –تعاىل -ويدل عليه احلديث الذي بعده فإنه مطلق يتناول مجيع املواضع ،ويكون التقييد يف
احلديث األول ،خرج على الغالب ال سيما يف ذلك الزمان ،فال يكون له مفهوم يعمل به"
 1النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،14 /43 ،املطبعة املصرية ابألزهر ،الطبعة األوىل4213 ،هـ 4919 -م.
 2املصدر نفسه11 /43 ،
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2

قوله -ملسو هيلع هللا ىلص" -ومن بَطأَ به عمله مل يسرع به نسبه" معناه من كان عمله انقصا ،مل يلحقه

مبرتبة أصحاب األعمال فينبغي أن ال يتكل على شرف النسب وفضيلة اآلابء ،ويقصر يف العمل.

يقول اإلمام املباركفوري يف شرح هذا احلديث(" :هللا يف عون العبد) الواو لالستئناف
وتذييل للكالم السابق (ما كان العبد) أي ما دام كان (يف عون أخيه) أي يف قضاء حاجته (ومن
سلك) أي دخل أو مشى (طريقا) أي قريبا أو بعيدا ،قيل التنوين للتعميم ،إذا لنكرة يف اإلثبات
قد تفيد العموم (يلتمس به) حال أوصفه (علما) نكرة ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدين قليلة
أو كثرية ( َسهل هللا له) زاد يف رواية مسلم به أي بذلك السلوك أو االلتماس (طريقا إىل اجلنة) أي

طريقا موصال إىل اجلنة مع قطع العقبات الشاقة دوهنا يوم القيامة (وما قعد قوم يف مسجد) .ويف
رواية مسلم يف بيت من بيوت هللا (يتلون) حال من قوم (كتاب هللا) أي القرآن (ويتدارسونه
بينهم) التدارس قراءة بعضهم على بعض تصحيحا أللفاظه أو كشفا ملعانيه ،قاله بن امللك.
وقال اجلزري يف النهاية  :تدارسوا القرآن أي اقرأوه وتعهدوه لئال تنسوه يقال درس يدرس
دراسة وأصل الدراسة الرايضة والتعهد للشيء

1

(إال إذا نزلت عليهم السكينة) جيوز يف مثل هذا الرتكيب ،كسر اهلاء ،وضم امليم وهو
األكثر ،وضمهما وكسرمها ،قيل املراد ابلسكينة هاهنا الرمحة ،وهو الذي اختاره القاضي عياض،
وهو ضعيف لعطف الرمحة عليه ،وقيل الطمأنينة الوقار وهو أحسن ،قاله النووي (ومن أبطأ به
عمله مل يسرع به نسبه) ،ال حيصل التقرب إىل هللا ابلنسب بل ابألعمال الصاحلة ،قال تعاىل" :إن
أكرمكم عند هللا اتقاكم"

2

أن العلم يدل على هللا من أقرب الطرق وأسهلها ،فمن سلك طريقه ومل يعوج عنه وصل
إىل هللا وإىل اجلنة من أقرب الطرق وأسهلها ،فتسهلت عليه الطرق املوصلة إىل اجلنة كلها يف الدنيا
ويف اآلخرة ومن سلك طريقا يظنه طريق اجلنة بغري علم ،فقد سلك أحسن الطرق وأشقها ،وال
 1النهاية يف غريب احلديث ،ابن األثري اجلزري ، 441 /1 ،مادة درس ،حتقيق صالح بن عويضة ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
 2حتفة األحوذي ،املباركفوري ،شرح جامع الرتمذي.141/2 ،
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يوصل إىل املقصود مع عسر شديدة فال طريق إىل معرفة هللا وإىل الوصول إىل رضوانه والفوز إال
ابلعلم النافع ،الذي بعث هللا به رسله ،وأنزل به كتبه ،فهو الدليل عليه ،وبه يهتدى يف ظلمات
اجلهل والشبه والشكوك وقد مسى هللا كتابه نورا يهتدي به يف الظلمات.
كما قال تعاىل" :قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبني ،يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل
السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور إبذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم" املائدة 41-43

1

وقد ضرب النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -مثل َمن َمحل العلم الذي جاء به ابلنجوم اليت يهتدى هبا يف
ظلمات.
كما يف املسند 2عن أنس هنع هللا يضر عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص" -إن َمثَل العلماء يف األرض كمثل النجوم

يف السماء يهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحر ،فإذا طخمست النجوم أوشك أن تظل اهلداة" وهذا
مثل يف غاية املطابقة ،ألن طريق التوحد والعلم ابهلل وأحكامه وثوابه وعقابه ال يدرك ابحلسن ،إمنا
يعرف ابلدليل ،وقد بني ذلك كله يف كتابه وعلى لسان رسوله.

3

أما قوله" :سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة"
فانه حيتمل أمورا:
منها  :أن يسهل هللا لطالب العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويسره عليه ،فإن العلم طريق موصل
إىل اجلنة .وهذا قوله تعاىل :ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مذكر" القمر 11
ومنها :أن يرسل هللا لطلب العلم العمل مبقتضى ذلك العلم إذا قصر بتعلمه وجه هللا ،فيجعله هللا
سببا هلدايته واالنتفاع به والعمل به وذلك من طرق اجلنة املوصولة إليها.
ومنها أن هللا تعاىل ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخر ينتفع هبا فيكون طريقا
موصال إىل اجلنة ،وهذا كما قيل" :من عمل مبا علم أورثه هللا علم مامل يعلم".
 1جمموع رسائل ابن رجب 42 /4

 2مسند أمحد .433/2
 3جمموع رسائل ابن رجب .41/4
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وكما يقال( :ثواب احلسنة احلسنة بعدها)
إىل هذا إشارة إىل قوله تعاىل" :ويزيد هللا الذين اهتدوا هدى" وقوله" :والذين اهتدوا زادهم
هدى وآاتهم تقواهم"
فمن التمس العلم ليهتدي به زاده هللا هدى وعلوما انفعة ،توجب له أعماال صاحلة ،وكل هذه
طرق موصلة إىل اجلنة.
ومنها :أن هللا –تعاىل -قد ييسر لطالب العلم االنتفاع به يف اآلخرة وسلوك الطريق احلسي
املفضي إىل اجلنة وهو الصراط وما بعده وما قبله من األهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة.
وسبب تيسري طريق اجلنة على طالب العلم ،إذا أراد به وجه هللا –عز وجل -وطلب مرضاته.
يقول اإلمام املباركفوري 1:قوله من نفس من التنفيس أي أزاهلا وفرجها -ويف رواية مسلم من
س هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة) ملا كان اخللق كلهم عيال هللا ،وتنفيس
نفس عن مؤمن (نـَف َ

الكرب إحسان فجزاء هللا جزاء وفاقا لقوله تعاىل" :هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان" ومنَ " َسرت
مسلما" ،أي يف قبيح يفعله فال يفضحه أو كساه ثواب (سرته هللا) أي عيوب أو عورته.

قال النووي يف شرح قوله -ملسو هيلع هللا ىلص" -ومن سرت مسلما سرته هللا يوم القيامة"
رواه مسلم يف حديث ابن عمر ،وأما السرت املندوب إليه هنا فاملراد به السرت على ذوي اهليئات
وحنوه ،ممن ليس هو معروفا ابألذى والفساد ،فأما املعروف بذلك فيستحب أن ال يخس َرت عليه ،بل

يرفع قضيته إىل ويل األمر إن مل خيف من ذلك مفسدة ،ألن السرت على هذا يطمعه يف اإليذاء
والفساد وانتهاك احلرمات ،وجسارة غريه على مثل فعله ،هذا كله يف سرت معصية وقعت وانقضت،
أما معصية رآه عليها ،وهو بعد متلبس هبا ،فتجب املبادرة إبنكارها عليه ،ومنعه منها على من
قدر على ذلك وال حيل أتخريها ،فإن عجز لزم رفعها إىل ويل األمر ،إذا مل ترتتب على ذلك
مفسدة"
 1حتفة األحوذي ،املباكفوي ،143/2 ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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يسر على معسر ،أي سهل على فقري ،وهو يشمل املؤمن والكافر أي من كان له دين على
ومن ّ
فقري ،فسهل هللا له إبمهال أو يرتك بعضه أو كله (يسر هللا عليه) بدل تيسريه على عبده جمازاة
جبنسه".1
من لطائف اإلسناد يف حديث أيب هريرة :مسألة تدليس سليمان األعمش:
التدليس :قسمان:
أحدمها :أن يروي عمن لقيه ما مل يسمعه منه ،أو عمن عاصره و مل يلقه ،مومها أنه مسعه منه.
ومن األول :قول ابن خشرم :كنا عند سفيان بن عيينة ،فقال :قال الزهري :كذا فقيل له :أمسعت
منه هذا ؟ قال :حدثين عبد الرزاق عن معمر عنه.
حكم رواية املدلس:
وقد كره هذا القسم مجاعة من العلماء و ذموه ،وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك ،قال ابن
الصالح :وهذا حممول على املبالغة و الزجر ،و قال الشافعي :التدليس أخو الكذب.
قال ابن الصالح :و الصحيح التفصيل بني ما صرح فيه ابلسماع فيخقبل ،و بني ما أتى فيه بلفظ

حمتمل فريد".2

قال :ويف الصحيحني من حديث مجاعة من هذا الضرب ،كالسفيانني واألعمش وقتادة وهشيم
وغريهم.
أما القسم الثاين من التدليس :فهو اإلتيان ابسم الشيخ أو كنيته على خالف املشهور به ،تعمية
ألمره وتوعريا للوقوف على حاله". 3

 2الباعث احلثيث اختصار علوم احلديث البن كثري ،مشس الدين السخاوي ،ص  ،31 -34دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل
4142هـ 4922م.
 3املصدر نفسه ،ص .31
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يقول اخلطيب البغدادي" :ويف اجلملة ،فإن كل من روى عن شيخ شيئا مسعه منه ،وعدل عن
تعريفه مبا اشتهر من أمره ،فخفي ذلك على سامعه ،مل يصح االحتجاج بذلك احلديث للسامع،
لكون الذي حدث عنه يف حاله اثبت اجلهالة ،معدوم العدالة ،ومن كان هذا صفته ،فحديثه
ساقط ،والعمل به غري الزم على األصل الذي ذكرانه ...وهللا أعلم"

1

* التحقيق يف مسألة تدليس األعمش يف هذا احلديث:
مسألة عدم تصريح سليمان بن مهران األعمش ابلسماع وهو مدلّس مل تكن علة قادحة يف
حديث أيب هريرة ،فهو من املكثرين عن أيب صاحل فعنعنته حممولة على االتصال.
يقول احلافظ الذهيب يف ترمجة األعمش:
قلت :وهو يدلس ،ورمبا دلس عن ضعيف ،وال يدري به ،فمىت قال حدثنا فال كالم ،ومىت قال:
عن "تطرق إىل احتمال التدليس إال يف شيوخ له أكثر عنهم ،كإبراهيم ،وابن أيب وائل .وأيب
صاحل السمان ،فإن روايته عن هذا الصنف حممولة على االتصال.
ألفاظ رواايت احلديث
 من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة .عند الرتمذي أيب هريرة ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما ،إال سهل هللا له به طريق اجلنة ،من أبطأ به عملهمل يسرع به نسبه (رواية أيب هريرة عند أيب داود)
 ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إال سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة ،من أبطأ بهعمله مل يسرع به نسبه( .رواية أيب هريرة عند الدارمي)

 1الكفاية يف علم الرواية ،اخلطيب البغدادي ،ص  ،291حتقيق حسن عبد املنعم شليب ،مؤسسة الرسالة انشرون ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل
4124هـ1449 -م.
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 من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة( .رواية أيب هريرة عند اإلمامأمحد بن حنبل)
 من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل هللا له به طريقا من طرق اجلنة ،من أبطأ به عمله مليسرع به سنه( .أيب هريرة عند ابن حبان)
 ما من رجل سلك طريقا يطلب فيه علما سهل هللا له به طريق اجلنة ،من أبطأ به عمله مليسرع به نسبه (رواية أيب هريرة عن احلاكم يف املستدرك
 من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة (رواية أيب هريرة مصنف ابنأيب شيبة)
 من سلك طريقا يبتغي به علما سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة (رواية أيب هريرة عند اإلمامالبيهقي يف شعب اإلميان).

28

النموذج الثاين :حديث هو الطهور ماؤه احلل ميتته
روى حديث الباب اإلمام مالك يف املوطأ ،يف كتاب الطهارة ،ابب الطهور للوضوء
عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بين األزرق عن املغرية بن أيب بردة وهو من
بين عبد الدار أنه مسع أاب هريرة -هنع هللا يضر -يقول" :جاء رجل 1إىل رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فقال" :اي
رسول هللا ،إان نركب املاء ،2وحنمل معنا القليل من املاء .فإن توضأان به عطشنا ،أفنتوضأ من
ماء البحر؟ فقال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص" :-نعم ،هو الطهور ماؤه احلل ميتته".

3

رواية الدارمي:
قال اإلمام الدارمي" :أخربان احلسن بن أمحد احلراين ثنا دمحم بن سلمة عن دمحم بن إسحاق
عن يزيد بن أيب حبيب عن اجلخالح أيب كثري عن سعيد بن سلمة املخزومي عن املغرية بن أيب بردة

عن أيب هريرة -هنع هللا يضر -قال :أتى رجل من بين مدجل إىل رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فقال" :اي رسول هللا ،إان

أصحاب هذا ،نعاجل الصيد على رمث ،فنعزب فيه الليلة والليلتني والثالث واألربع ،وحنمل معنا
من العذب أشفاهنا فإن حنن توضأان به خشينا على أنفسنا ،وإن حنن آاثران أبنفسنا وتوضأان من
البحر ،وجدان يف أنفسنا من ذلك ،فخشينا أن ال يكون طهورا ،فقال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص" :-توضؤوا
منه ،فإنه الطاهر ماؤه احلالل ميتته"
رواية اإلمام أيب داود :ابب الوضوء مباء البحر
قال اإلمام أبو داود :حدثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن
سلمة من آل ابن األزرق أن املغرية بن أيب بردة وهو من بين عبد الدار ،أخربه أنه مسع أاب هريرة
يقول :سأل رجل النيب-ملسو هيلع هللا ىلص -فقال :اي رسول هللا ،إان نركب البحر ،وحنمل معنا القليل من املاء،
فإن توضأان به عطشنا ،أفنتوضأ مباء البحر؟  ...احلديث.
1

ويف رواية انس من بين مدجل ،ويف رواية عبد هللا املدجلي

 2ويف رواية :إان أهل أرماث
 3موطأ اإلمام مالك ،11/4 ،رقم احلديث .32
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رواية اإلمام أمحد:
قال اإلمام أمحد حدثنا يزيد أخربان حيىي ،عن عبد هللا بن املغرية بن أيب بردة الكناين أنه أخربه أن
بعض بين مدجل أخربه ،أهنم كانوا يركبون األرماث يف البحر للصيد ،فيحملون معهم ماء للشفة،
فتدركهم الصالة وهم يف البحر ،وأهنم ذكروا ذلك للنيب -ملسو هيلع هللا ىلص -فقالوا :إن نتوضأ مبائنا عطشنا وإن
نتوضأ مباء البحر وجدان يف أنفسنا فقال هلم" :هو الطهور ماؤه ،احلالل ميتته"
وحلديث الباب شواهد
من حديث جابر عند اإلمام ابن ماجة يف سننه وعند اإلمام ابن حبان يف صحيحه ،ومن
حديث علي بن أيب طالب عند احلاكم النيسابوري يف مستدركه والدارقطين يف سننه ،ومن حديث
أنس عند الدارقطين يف سننه وعبد الرزاق يف مصنفه ،ومن حديث عبد هللا بن عمرو عند
الدارقطين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ،ومن حديث عبد هللا بن عباس عند
الدارقطين يف سننه ،من حديث موسى بن سلمة عن ابن عباس مرفوعا حنوه ،مث قال :والصواب
موقوف ،وعند احلاكم يف املستدرك وسكت عنه.
ومن حديث أيب بكر الصديق عند الدارقطين من حديث عبد العزيز عن وهب بن كيسان
عن جابر بن عبد هللا عن أيب بكر الصديق أن رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -سئل عن ماء البحر ،احلديث
ويف سنده عبد العزيز بن عمران وهو بن أيب اثبت ،قال الذهيب :جممع على ضعفه ،مث أخرجه عن
عبد هللا بن عمر عن عمرو بن دينار عن أيب الطفيل عن أيب بكر موقوفا قال الذهيب ،وهذا سند
صحيح

1

أوال:الدراسة التمهيدية حلديث هو الطهور ماؤه احلل ميتته
 -1املعىن اإلمجايل للحديث:
 1كما أشار إىل ذلك اإلمام الزيلعي يف نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،دار احلديث ،الطبعة األوىل4143 ،ه4993 -م.
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قال احلافظ ابن امللقن :إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثرية

وقواعد مهمة.1

قلت :هكذا وقع يف رواية الدارمي ولفظه قال :أتى رجل من بين مدجل إىل رسول هللا – صلى هللا
ومر رحيه مننت ،زاد احلاكم نريد الصيد به :أي ابملاء
عليه وسلم "إان نركب البحر" امللح وهو ماحلَ ،
القليل الذي حنمله (عطشنا) :بكسر الطاء لقلة املاء وفقده
أفنتوضأ مباء البحر :فإن قيل كيف شكوا يف جواز الوضوء مباء البحر ،قلنا حيتمل أهنم ملا مسعوا
قوله – ملسو هيلع هللا ىلص :-ال تركب البحر إال حاجا أو معتمرا أو غازاي يف سبيل هللا ،فإن حتت البحر انرا
وحتت النار حبرا ,أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور يف سننه عن ابن عمر مرفوعا ،ظنوا أنه ال
جيزئ التطهري به ،وقد خروي موقوفا على ابن عمر بلفظ :ماء البحر ال جيزئ من وضوء وال حاجة،
وروي أيضا عن عبد هللا بن
وإن حتت البحر انرا مث ماء ،مث انرا حىت عد سبعة أحبر وسبع نريان خ
عمرو بن العاص أنه ال جيزئ التطهري به وال حجة يف أقوال الصحابة وإذا عارضت املرفوع
واإلمجاع.

وحديث ابن عمر املرفوع :قال :أبو داود رواته جمهولون ،وقال اخلطايب :ضعفوا إسناده ،وقال
البخاري ليس هذا احلديث بصحيح.
وقال أبو بكر بن العريب :إمنا توقفوا من ماء البحر حيتمل وجهني إما ألنه ال يشرب وإما ألنه طبق
جهنم ،وما كان طبق سخط ال يكون طريق طهارة ورمحة.
يقول احلافظ ابن حجر يف الفتح :كتاب الذابئح ،ابب قول هللا تعاىل أحل لكم صيد البحر وال
خالف ب ني العلماء يف حل السمك على اختالف أنواعه ،وإمنا اختلف فيما كان على صورة
حيوان الرب اآلدمي والكلب واخلنزير والثعبان.
فعند احلنفية وهو قول الشافعية – حيرم ما عدا السمك.

 1البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري ،البن امللقن ،ص  ، 1حتقيق مجال دمحم السيد ،دار العاصمة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
4124هـ1449 -م.
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وعند الشافعية احلل مطلقا على األصح املنصوص ،وهو مذهب املالكية إال اخلنزير يف رواية،
وحجتهم قوله تعاىل " :أحل لكم صيد البحر" .وحديث" هو الطهور ماؤه ،احلل ميتته" أخرجه
مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزمية وابن حبان وغريهم.
وعن الشافعية ما يؤكل نظريه يف الرب حالل وما ال فال ،واستثنوا على األصح ما يعيش يف البحر
والرب.
يقول ابن بطال يف شرح صحيح البخاري:
"قوله تعاىل( :أحل لكم صيد البحر يقتضى عمومه إابحة كل ما يف البحر من مجيع احليوان حوات
كان أو غريه مما صاد ،خنزيرا كان أو كلبا أو ضفدعا ،ويشهد لذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :هو الطهور ماؤه
احلل ميتته) فأطلق على مجيع ميتته وأابحها؛ فسقط قول أيب حنيفة .قال ابن القصار :وقد قال
أبو بكر الصديق( :كل دابة يف البحر فقد ذكاها هللا لكم ومل خيص ،وال خمالف له ،وأيضا فإن
البحر ملا عفي عن الذكاة فيما خيرج منه عفي عن مراعاة صورها ،وبعضها كصور احليات ،وكذلك
1
صورة الدابة اليت يقال هلا :العنرب خارجة عن عادات السمك ومل حيرم أكلها .وأيضا
وأيضا فإن اسم سبع وكلب وخنزير ال يتناول حيوان املاء؛ ألنك تقول خنزير املاء وكلب املاء
ابإلضافة ،واخلنزير احملرم مطلق ال يتناول إال ما كان يف الرب خاصة ،وكذلك البحري داخل يف
صيد البحر ومل يرو كراهته إال عن علي إبسناد ال يصح .وأجازه الكوفيون؛ ألنه داخل يف عموم
السمك ،وحرموا الضفادع ،وبه قال الشافعي .وأما قول ابن عباس :كل ما صاد من البحر جموسي
2
أو غريه .فهو قول مجهور العلماء"
احلديث :أحلت لنا ميتتان ودمان ،وأما امليتتان فاحلوت واجلراد ،وأما الدمان فالكبد والطحال.
أخرجه ابن ماجة يف كتاب الصيد ،ابب صيد احليتان واجلراد عن عبد الرمحن بن زيد بن
أسلم عن أبيه عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -قال ":أخحلت لنا ميتتان :احلوت واجلراد
" أخرجه احلاكم و البيهقي ،وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيف.
 1شرح صحيح البخاري البن بطال ،144/3 ،حتقيق أبو متيم ايسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،الرايض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية،
4112هـ1442 -م
 2املصدر نفسه144/3 ،
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 -2ترمجة الصحايب :أيب هريرة:
أبو هري رة 1عبد الرمحن بن صخر الدوسي املتوىف سنة 59هـ 678م ،صحايب حمدث وفقيه
وحافظ أسلم سنة  3هـ ،ولزم النيب صلى هللا عليه و سلم ،وحفظ احلديث عنه ،حىت أصبح أكثر
الصحابة رواية وحفظا للحديث النبوي .لسعة حفظ أيب هريرة ،التف حوله العديد من الصحابة
والتابعني من طلبة احلديث النبوي الذين قدر البخاري عددهم أبهنم جاوزوا الثمامنائة ممن رووا عن
أيب هريرة .كما يعد أبو هريرة واحدا من أعالم قخـراء احلجاز،حيث تلقى القرآن عن النيب دمحم،
وعرضه على أيب بن كعب ،وأخذ عنه عبد الرمحن بن هرمز .توىل أبو هريرة والية البحرين يف عهد
اخلليفة عمر بن اخلطاب ،كمل توىل إمارة املدينة من سنة  14هـ حىت سنة  14هـ .وبعدها لزم
املدينة املنورة يخعلم الناس احلديث النبوي ،ويخفتيهم يف أمور دينهم ،حىت وفاته سنة  39هـ.
 -4ترمجة رجال اإلسناد:
* املغرية بن أيب بردة

2

ويقال :ابن عبد هللا بن أيب بردة من أوسط التابعني روى عن أيب هريرة -هنع هللا يضر -وزايد بن نعيم
احلضرمي وعنه حيىي بن سعيد األنصاري وصفوان بن سليم واحلارث بن يزيد وسعيد بن سلمة
املخزومي وغريهم ،قال احلافظ يف التقريب :3وثقه النسائي ،من الثالثة ،وقد ويل إمرة الغزو
ابملغرب ،مات بعد املائة.
كما ذكره يف ابن حبان يف الثقات ،وقال :أبو داود معروف.
مسع رجل :وقع يف بعض الطرق اليت ذكرها الدارقطين أن اسم السائل عبد هللا املدجلي ،وكذا ساقه
ابن بشكوال وأورده الطرباين ،فيمن امسه عبد وتبعه أبو موسى وقال :عبد أبو زمعة البلوي الذي
 1له ترمجة يف أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثري ،133/2 ،رقم الرتمجة  ،2221حتقيق علي دمحم معوض ،عادل أمحد عبد املوجود ،دار
الكتب العلمية ،طبعة4991 -4143 ،م.
 2ترمجته يف هتذيب الكمال رقم 1412
 3تقريب التهذيب ،ابن حجر ،ص  ،312ترمجة رقم .1219
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سأل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -عن ماء البحر قال :ابن معني بلغين أن امسه عبد وقيل امسه عبيد ابلتصغري،
وقال السمعاين يف األنساب امسه العركي وغلط يف ذلك وإمنا العركي هو وصف له وهو مالح
السفينة.

1

* صفوان بن سليم 2املدين الزهري ،موالهم أيب عبد هللا ،وقيل :أبو احلارث القرشي الزهري موىل
محيد بن عبد الرمحن بن عوف ،روى عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن ابن عمر وأنس وأيب
أمامة بن سهل.
وعنه يزيد بن أيب حبيب وموسى بن عقبة وابن جريج وابن عجالن ومالك والليث وعبد العزيز
الدراوردي ،قال ابن سعد كان ثقة ،كثري احلديث ،عابدا.
وقال ابن املديين :ثقة ،وعن أمحد بن حنبل قال :من الثقات ،يستشفى حبديثه.
وقال أبو حامت والعجلي والنسائي :ثقة.
قال احلافظ يف التقريب :3ثقة مفت عابد ،خرمي ابلقدر ،من الرابعة.
قال الواقدي وابن سعد وخليفة وابن حجر :مات صفوان سنة اثنتني وثالثني .
* سعيد بن سلمة:4
خمزومي من آل األزرق روى عن املغرية بن أيب بردة عن أيب هريرة هذا احلديث ،وعنه صفوان بن
سليم واجلخالح بن كثري بضم اجليم.
قال احلافظ يف التقريب :5وثقه النسائي ،من السادسة ،وذكره ابن حبان يف الثقات.

 1العظيم أابدي ،عون املعبود شرح سنن أيب داوود ،دار الفكر ،بريوت4143 ،هـ 4993 -م
 2ترمجته يف هتذيب الكمال رقم .1221
 3تقريب التهذيب ،ص  ،131ترمجة رقم .1922
 4ترمجته يف هتذيب الكمال رقم .1129
 5تقريب التهذيب ،ابن حجر ،ص  ،121ترمجة رقم .1213
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 -3ختريج احلديث:
مالك :يف كتاب الطهارة  /ابب الطهور للوضوء  11/4رقم 32
الدارمي :كتاب الطهارة /ابب الوضوء عن ماء البحر رقم 331 ،334
الرتمذي :يف "أبواب الطهارة" /ابب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور  444 / 4رقم 19
أبو داود :كتاب الطهارة  /ابب الوضوء مباء البحر رقم .22
النسائي :كتاب الطهارة  /ابب ماء البحر رقم  39يف كتاب املياه /ابب الوضوء مباء
البحر رقم  ، 221ويف كتاب الصيد والذابئح /ابب ميتة البحر رقم 1231
ابن ماجه كتاب الطهارة ومنها /ابب الوضوء مباء البحر.
وابن خزمية يف "كتاب الوضوء" /ابب الرخصة يف الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه
طهور ،ميتته حل ،و ابن حبان يف صحيحه .
وابن اجلارود يف املنتقى /ابب يف طهارة املاء والقدر الذي ينجس والذي ال ينجس
الدارقطين يف السنن ،واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني كلهم من طريق مالك عن
صفوان بن سليم.
شواهد احلديث :ويف الباب عن جابر بن عبد هللا األنصاري ،أخرجه أمحد ،ومن طريقه
ابن ماجة وابن خزمية وابن اجلارود وابن حبان والدارقطين .
وله شاهد كذلك من حديث علي بن أيب طالب وعبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن عمرو
بن العاص وأنس بن مالك.
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اثنيا :الدراسة التحليلية للحديث:
 -1احلديث دراسة لغوية
األرماث :مجع رمث ،و الرمث هو خشب يضم بعضه إىل بعض و يركب يف البحر ،1كما يف
القاموس احمليط.
الطهور ماؤه:
الطهور :ابلفتح هو املاء الذي يتطهر به ،و ابلضم هو التطهر أي الفعل ،كالوضوء و
الوضوء ،والسحور والسحور ،وهذا هو املشهور ،وهو قول مجهور أهل اللغة ،وقال سيبويه:
الطهور ابلفتح يقع على املاء و املصدر مجيعا

2

قال ابن دقيق العيد :بفتح الطاء ،هو املصدر واسم َما يـختَطَهر به،كما يف القاموس ،وها هنا مبعىن
املطهر ،ألهنم سألوه عن تطهري مائه ال عن طهارته ،وضمري ماؤه يقتضي أنه أريد ابلضمري يف
خ
قوله :هو الطهور البحر.
إذ لو أريد به املاء ملا أخحتيج إىل قوله ماؤه ،إذ يصري يف معىن املاء طهور ماؤه ،ويف بعض لفظ
الدرامي ،فإنه الطاهر ماؤه.
احلل :هو مصدر حل الشيء ضد َح خرم ،ولفظ الدارمي والدارقطين احلالل (ميتة) :بفتح امليم ،ما
مات فيه حيوان البحر ،وال يكسر ميمه ،واحلل عطف على الطهور ماؤه.

ميتته :بفتح امليم :اسم ملا مات يف البحر من حيوانه

3

ووجه إعرابه ما تقدم يف "اجلملة السابقة"
"هو" أي البحر :حيتمل يف إعرابه أربعة أوجه:
األول :أن يكون هو املبتدأ والطهور مبتدأ اثن خربه ماؤه واجلملة خرب املبتدأ األول.
 1النهاية يف غريب احلديث ،ابن األثري اجلزري  ، 114 /1حتقيق طاهر أمحد الزاوي ،حممود دمحم الطناحي ،املكتبة العلمية  ،بريوت 4299ه-
4939م
 2املصدر نفسه.414 /2 ،
 3املصدر نفسه.243 /1 ،
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الثاين :أن يكون هو املبتدأ خربه الطهور وماؤه بدل اشتمال.
الثالث :أن يكون هو ضمري الشأن والطهور ماؤه مبتدأ أو خرب.
الرابع :أن يكون هو مبتدأ والطهور خرب وماؤه فاعله.
-2احلديث دراسة فقهية:
احلديث صريح يف جواز الوضوء مباء البحر وأنه طاهر مطهر ،وفيه جواز أكل ميتة البحر ألهنا
حالل .وفيه جواز الزايدة يف الفتوى على ما استفيت فيه ،لزايدة الفائدة .و مراعاة حال املستفيت.
قال اإلمام املازري:
مجيع ما يف البحر مباح عند مالك على اجلملة ،على اختالف أشكاله وأمسائه حية وطافية لكنه
توقف يف خنزير املاء.
واستثىن الشافعي الضفدع ،وقال أبو حنيفة :ما سوى السمك ال يؤكل ومنع من أكل الطايف،
جيزخر عنه املاء فيموت أو ميوت من شدة حر أو برد ،ولنا يف إابحة
وأجاز ما مات لسبب كالذي خ
مجيع ما فيه على اإلطالق ،قوله تعاىل" :أحل لكم صيد البحر وطعامه" ،فعم ،وإمنا توقف مالك

يف خنزير املاء ،ألن هذه اآلية يقتضي عمومها إابحته.
وقوله عز وجل" :وحلم اخلنزير" يقتضي حترميه ،وإن أصح أنه يسمى خنزيرا يف اللغة ،فلما تعارض
العمومان توقف أو يكون مل يتوقف من انحية التعارض ،لكن من انحية التسمية هل هي اثنية يف
اللغة أم ال؟ 1ولنا يف إابحة الطايف منه قوله -ملسو هيلع هللا ىلص :-هو الطهور ماءه احلل ميتة.
وقد نفى االحتجاج به اإلمام ابن حزم ،قال اإلمام ابن حزم يف احمللى :ويف بعض هذا خالف
قدمي ،روينا عن عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عمرو وأيب هريرة أن الوضوء للصالة ،والغسل من
ماء البحر ال جيوز وال جيزئ ولقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب ،ويقول إذا وافقه قوله" :مثل

 1املعلم بفوائد املسلم ،املازري ، 11/2 ،حتقيق دمحم الشاذيل النيفر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيت احلكمة ،تونس ،الطبعة الثالثة1441 ،م
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هذا ال يقال ابلرأي" أن يقول بقوهلم ههنا ،وكذلك مل يقل ابلعموم ألن اخلرب هو "الطهور ماؤه
احلل ميتته" ال يصح ولذلك مل حنتج به.
وقد أعل حديث أيب هريرة أبربعة علل ،ذكرها اإلمام ابن دقيق العيد يف كتاب اإلمام ،1ونقله عنه
اإلمام الزيلعي.كما ذكرها مفصلة و الرد عليها اإلمام ابن امللقن يف البدر املنري.2
العلة األوىل :اجلهالة:
اجملهول :على ثالثة أقسام:
" جمهول العني و جمهول احلال ظاهرا و ابطنا و جمهول احلال ابطنا.
ما يهمنا هنا يف هذا احلديث هو النوع األول من اجملهول .جمهول العني :وهو ما مل يرو عنه إال راو
واحد ،وفيه أقوال الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل احلديث و غريهم أنه ال يقبل.

3

املقصود هبذه العلة يف حديث الباب :جهالة سعيد بن سلمة واملغرية بن أيب بردة ،قال اإلمام
الشافعي :يف سند هذا احلديث من ال أعرفه .وقالوا :مل يرو عن املغرية بن أيب بردة إال سعيد بن
سلمة ،وال عن سعيد بن سلمة إال صفوان بن سليم.
قال احلافظ ابن عبد الرب" :أما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه  -فيما علمت إال صفوان بن سليم،
وهللا اعلم ،ومن كانت هذه حاله فهو جمهول ال تقوم به احلجة عندهم.
وأما املغرية بن أيب بردة فهو املغرية بن عبد هللا بن أيب بردة ،قيل أنه غري معروف يف محلة العلم
كسعيد بن سلمة ،وقيل أنه ليس جمهول"

4

114/4 1
 2أنظر البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري ،ابن امللقن ،ص  1فما بعدها ،حتقيق مجال دمحم السيد ،دار العاصمة ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل4124 ،هـ1449-م
 3فتح املغيث للعراقي ص .432
 4التمهيد ،ابن عبد الرب142/41 ،
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اثنيا :علة االختالف:
واملقصود هبا االختالف يف اسم سعيد بن سلمة فقيل سعيد بن سلمة ،وقيل عبد هللا بن سعيد،
وقيل سلمة بن سعيد.
وقال اإلمام البيهقي :وإمنا مل خيرجه البخاري ومسلم بن احلجاج يف الصحيح ألجل اختالف وقع
يف اسم سعيد بن سلمة واملغرية بن أيب بردة.
الثالثة :اإلرسال:
و احلديث املرسل :اختلف يف حد احلديث املرسل ،فاملشهور أنه ما رفعه التابعي إىل النيب صلى
هللا عليه وسلم سواء أكان من كبار التابعني ،كعبيد هللا بن عدي و قيس أيب حازم و سعيد بن
املسيب أم من صغار التابعني ،كالزهري و حيىي بن سعيد األنصاري

1

قال اإلمام السيوطي":اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبري قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم كذا ،أو فعله يسمى مرسال.
فإن انقطع قبل التابعي واحد و أكثر ،قال احلاكم وغريه من احملدثني :ال يسمى مرسال ،بل خيتص
املرسل ابلتابعي عن النيب صلى هللا عليه و سلم‘ فإن سقط قبله فهو منقطع ،وإن كان أكثر
2
فمعضل و منقطع ،و املشهور يف الفقه و األصول أن الكل مرسل وبه قطع اخلطيب "
أما عن علة اإلرسال يف هذا احلديث ،قال ابن عبد الرب" :ذكر بن أيب عمرو واحلميدي واملخزومي

عن ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن املغرية بن أيب بردة أن انسا من بين مدجل أتوا رسول هللا -
ملسو هيلع هللا ىلص .....-احلديث.
قال :هذا مرسل ال تقوم مبثله احلجة ،وحيىي بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من
سعيد بن سلمة.

3

 1فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ،للعراقي ،حتقيق حممود ربيع ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل4141 ،هـ4993 -م.
2
3

تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،السيوطي ،491 ،493 /4 ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،الطبعة الثانية4299 ،هـ4939-م.
أنظر كالم ابن عبد الرب يف التمهيد 114/41
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قال اإلمام الزيلعي :وهذا مبين على تقدمي إرسال األحفظ على إسناد من دونه ،وهو مشهور يف
األصول.
العلة الرابعة :االضطراب:
واحلديث املضطرب :هو ما اختلف راويه فيه فرواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر خمالف له،
وهكذا إن اضطرب فيه راواين فأكثر فرواه كل واحد على وجه آخر خمالف لآلخر ،مث االضطراب
قد يكون يف املنت وقد يكون يف السند ،وإمنا يسمى إذا تساوت الروايتان املختلفتان يف الصحة
حبيث مل ترتجح إحدامها على األخرى ،أما إذا ترجحت إحدامها بكون راويها أحفظ أو أكثر
صحبة للمروي عنه أو غري ذلك من وجوه الرتجيح ،فإنه ال يطلق على الوجه الراجح وصف
1
االضطراب وال له حكمه"
وهو الواقع يف هذا احلديث فإن مالك ومن اتبعه حفظوا احلديث على الوجه الصحيح وأقاموا
إسناده.
كما قال البيهقي عقب ذكره لالختالف عن حيىي بن سعيد" :وهذا االختالف يدل على أنه مل
حيفظ كما ينبغي ،وقد أقام إسناده مالك بن أنس واالختالف إمنا يؤثر يف رواية حيىي بن سعيد
خاصة ال يف غريها.
فوقع يف رواية املغرية عن أبيه ...وقيل عن املغرية عن رجل من بين مدجل ...وقيل عن املغرية أن
2
رجال من بين مدجل ،وقيل عن عبد هللا بن املغرية بن أيب بردة أن رجال. ...
الرد على العلل األربع :اجلواب عن ذلك من وجوه:
الرد على العلة األوىل :دعوى جهالة سعيد بن سلمة مردودة ،فقد روى عنه ثقتان ،صفوان بن
سليم ،واجلخالح أبو كثري ،كما وثقه النسائي وابن حبان.
وكذا املغرية بن أيب بردة روى عنه مجاعه كما يف التهذيب ،1ووثقة النسائي وابن حبان وقال أبو
داود" :معروف".
 1فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ،العراقي ،ص .449
 2نصب الراية للزيلعي  ،93 ،91/4ينظر بذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أيب عبد الرمحن أليب إسحاق احلويين .444-92/1
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وقال ابن دقيق العيد" :هذا مع كونه معروفا من غري هذا احلديث يف مواقف العدو يف احلروب
ابملغرب".

2

الرد على العلة الثانية :أن االختالف يف اسم سعيد بن سلمة ليس بعلة قادحة ،وقد وهم فيه
عبد الرمح ن بن إسحاق ،فإنه هو الذي رواه ابلشك كما يف علل الدارقطين ،والصواب أنه سعيد
بن سلمة ،كما قال مالك بن أنس ،وهو أجل من كل من خالفه وأتقن ،فاملصري إىل روايته هو
املتعني.
الرد على العلة الثالثة اإلرسال:
فاإلرسال مل يقع يف رواية سعيد بن سلمة أصال ،و إمنا وقع يف رواية حيىي بن سعيد األنصاري،
فجاءت رواية سعيد بن سلمة مسندة ،قال العلماء أبن حيىي بن سعيد قد اختلف عنه يف هذا
احلديث اختالفا عظيما ،حىت من كبار تالميذه كشعبة وسفيان بن عيينة  ،مما يدل على أن الوهم
واالضطراب منه وأنه مل حيفظ إسناده .فرتجح الرواية املسندة على الرواية املرسلة ملا تقدم بيانه من
القرائن العلمية.
الرد على العلة الرابعة :دعوى االضطراب مردودة:
ألن االضطراب مل يقع أصال يف رواية سعيد بن سلمة و إمنا وقع يف رواية حيىي بن سعيد.
رواية حيىي بن سعيد اليت اتبع فيها سعيد بن سلمة عند احلاكم يف املستدرك وابن أيب شيبة أعل
احلديث من رواية حيىي بن سعيد األنصاري.
فاالختالف عليه فيه االضطراب منه ،فرواه عن املغرية عن أبيه وعن املغرية ابن أيب بردة عن
رجل من بين مدجل وعن عبد هللا بن املغرية بن أيب بردة عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص.-

 1هتذيب التهذيب131 /44 ،
 2بذل اإلحسان  ،444/1حترير وتقريب التهذيب رقم 1219
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قال اإلمام أمحد حدثنا يزيد أخربان حيىي ،عن عبد هللا بن املغرية بن أيب بردة الكناين أنه أخربه أن
بعض بين مدجل أخربه ،أهنم كانوا يركبون األرماث يف البحر للصيد ،فيحملون معهم ماء للشفة،
فتدركهم الصالة وهم يف البحر ،وأهنم ذكروا ذلك للنيب -ملسو هيلع هللا ىلص -فقالوا :إن نتوضأ مبائنا عطشنا وإن
نتوضأ مباء البحر وجدان يف أنفسنا فقال هلم" :هو الطَهور ماؤه ،احلالل ميتته"
اخلالصة :نفي العلل األربعة عن حديث " هو الطهور ماؤه احلل ميتته".
يقول اإلمام البيهقي:
" وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم ،واتبعه على ذلك الليث بن سعد عن يزيد
عن اجلخالح أيب كثري ،مث عمرو بن احلارث عن اجلالح ،كالمها عن سعيد بن سلمة عن املغرية بن
أيب بردة عن أيب هريرة عن النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -فصار احلديث بذلك صحيحا ،كما قال البخاري يف
رواية أيب عيسى عنه ،وهللا أعلم.

1

بعض الفوائد اإلسنادية
احلديث رواه مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن املغرية بن أيب بردة عن أيب هريرة
مرفوعا.
واتبع مالكا مجاعة من الرواة منهم ،أبو أويس ،عبد هللا بن دمحم املقدسي.
واتبع صفوان عن سعيد اجلخالح أبو كثري.
واتبع سعيد عن املغرية كل من يزيد بن دمحم القرشي وحيىي بن سعيد األنصاري ،لكن حيىي أرسله
واتبع املغرية عن أيب هريرة أبو هند.
شواهد احلديث:
و حلديث أيب هريرة شواهد من أحاديث :جابر بن عبد هللا وابن الفراسي ،وعلي بن أيب طالب
وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر وأنس بن مالك.
 1معرفة السنن واآلاثر .431 ،434/4
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فوائد احلديث:
األوىل :أن ماء البحر طاهر مطهر.
الثانية :أن مجيع حيواانت البحر أي ما ال يعيش إال ابلبحر حالل
وبه قال مالك والشافعي وأمحد ،قالوا :ميتات البحر حالل وهي ما خال السمك حرام عند أيب
حنيفة :وقال :املراد ابمليتة :السمك ،كما يف حديث" :أحل لنا ميتتان السمك واجلراد"
الثالثة :أن املفيت إذا سئل عن شيء ،وعلم أن للسائل حاجة إىل ذكر ما يتصل مبسألته ،استحب
تعليمه إايه ،ألن الزايدة يف اجلواب بقوله "احلل ميتته" لتتميم الفائدة ،وهي زايدة تنفع ألهل

الصيد ،وكأن السائل منهم ،وهذا من حماسن الفتوى.

درجة احلديث
قال اإلمام البيهقي يف معرفة السنن :قال البخاري :وحديث مالك أصح
اإلمام الرتمذي حيث علق عليه بقوله :حديث حسن صحيح.

1

وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -منهم أبو بكر وعمر وابن عباس ومل يروا
أبسا مباء البحر ،وقد ذكرها بعض أصحاب النيب الوضوء مباء البحر منهم ابن عمر وعبد هللا بن
عمرو.
قال :أمحد شاكر أن هذا احلديث صحيح ،صححه احلاكم وكذا صححه ابن خزمية وابن
حبان وغري واحد.
اإلمام البخاري فيما نقله عنه اإلمام الرتمذي يف كتابه العلل.

2

وصححه اإلمام ابن خزمية وابن حبان والبيهقي والدارقطين وعبد احلق االشبيلي والنووي وابن دقيق
العيد واحلاكم والطحاوي واخلطايب وابن عبد الرب يف التمهيد.

 1سنن الرتمذي ،كتاب الطهارة  ،ابب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور.444/4 ،
 2علل الرتمذي الكبري .ص 11-14
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قال اإلمام ابن عبد الرب " :وهذا احلديث ال حيتج أهل احلديث مبثل إسناده وهو عندي صحيح،
ألن العلماء تلقوه ابلقبول له والعمل به ،وال خيالف يف مجلته أحد من الفقهاء ،وإمنا اخلالف يف
1
بعض معانيه".
 تعقب احلافظ ابن عبد الرب تصحيح اإلمام البخاري للحديث " :ال أدري ما هذا من البخاري–رمحه هللا -ولو كان عنده صحيحا ألخرجه يف مصنفه الصحيح عنده ،ومل يفعل ،ألنه ال يعول
2
يف الصحيح إال على اإلسناد ،وهذا احلديث ال حيتج أهل احلديث مبثل إسناده".
وهذا الكالم متعقب ،فال يلزم البخاري يف كل حديث صححه أن يودعه يف جامعه الصحيح،
وهو الذي مساه "اجلامع املسند الصحيح املختصر من حديث رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -وسننه وأايمه"،
فهو مل يستوعب الصحيح وما ألزم نفسه بذلك و ال وعد به.
يقول احلافظ العالئي" :الذي عليه أئمة أهل الفن قدميا وحديثا ،أن ترك الشيخني إخراج حديث
ال يدل على ضعفه .ما مل يصرح أحد منهم بضعفه أو جرح خرواته ،ولو كان كذلك ملا صح
االحتجاج مبا عدا ما يف الصحيحني ،وقد صح عن كل واحد منهما أحاديث خسئل عنها وليست
3
يف كتابه"
وألجل ما سبق بيانه فقد صحح هذا احلديث مجاعة من األئمة منهم البخاري ،قال أبو عيسى
4
الرتمذي" :سألت دمحما عن حديث مالك عن صفوان..؟ فقال هو حديث صحيح"
وقد قال احلاكم عقب ذكره لرواية من اتبع مالك عن صفوان:
وإمنا محلين على ذلك أبن يعرف العامل أن هذه املتابعات والشواهد هلذا أصل الذي صدر به مالك
كتابه املوطأ وتداوله فقهاء اإلسالم يف عصره إىل وقتنا هذا ،وأن مثل هذا احلديث
ال يعلل جبهالة سعيد بن سلمة واملغرية بن أيب بردة على أن اسم اجلهالة مرفوع عنهما هبذه
املتابعات.1
 1التمهيد  114 ،149 ،1 ،2/41واالستذكار 32/4
 2التمهيد .142 / 41
 3بذل اإلحسان .444/1
 4العلل الكبري ص ,11-14
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النموذج الثالث :حق هللا على عباده :حديث معاذ بن جبل هنع هللا يضر.
حديث الباب:
رواه اإلمام مسلم يف كتاب اإلميان ،ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة
ِّّ
وحرم على النار :حديث رقم .43
قال :حدثنا َهداب بن خالد األزدي ،حدثنا مهام ،حدثنا قتادة ،حدثنا أنس بن مالك ،عن معاذ
بن َجبَل قال :كنت َردف النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -ليس بيين وبينه إال مؤخرة الرحل ،فقال" :اي معاذ بن
جبل ،قلت :لبيك رسول هللا وسعديك ،مث سار ساعة مث قال :ايمعاذ بن جبل قلت لبيك رسول
هللا و سعديك ،مث سار ساعة مث قال" :اي معاذ بن جبل قلت لبيك رسول هللا وسعديك ،قال:
هل تدري ما حق هللا على العباد؟" قال :قلت هللا ورسوله أعلم ،قال" :فإن حق هللا على
العباد ،أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا"
مث سار ساعة مث قال":اي معاذ بن جبل" قلت :لبيك رسول هللا وسعديك" قال" :هل تدري ما
حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك؟" قال :قلت :هللا ورسوله أعلم قال" :أن ال يعذهبم"
الرواية الثانية :لإلمام مسلم:
قال اإلمام مسلم :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو األحوص سالم بن خسليم ،عن أيب
إسحاق ،عن عمرو بن ميمون ،عن معاذ بن جبل قال :كنت ردف رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -على محار
يقال له :عفري قال :فقال" :اي معاذ تدري ما حق هللا على العباد؟ وما حق العباد على هللا؟ قال:
قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال " :فإن حق هللا على العباد أن يعبدوا هللا وال يشركوا به شيئا ،وحق
العباد على هللا عز وجل أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا" قال :قلت :اي رسول هللا أفال أبشر
الناس ،قال" :ال تبشرهم فيتكلوا".
الرواية الثالثة لإلمام مسلم:
قال اإلمام مسلم :حدثنا دمحم بن املثىن وابن بشار ،قال ابن املثىن :حدثنا دمحم بن جعفر ،حدثنا
شعبة عن أيب حصني واألشعث بن خسلَيم ،أهنما مسعا األسود بن هالل ،حيدث عن معاذ بن جبل
 1املستدرك على الصحيحني ،احلاكم النيسابوري .411/4
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قال :قال رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص" :اي معاذ ،أتدري ما حق هللا على العباد؟ قال :هللا ورسوله أعلم ،قال:
شرك به شيء"
"أن يخعبَ َد هللا وال يخ َ
قال " :أتدري ماحقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال :هللا ورسوله أعلم" ،أن ال يعذهبم"
الرواية الرابعة لإلمام مسلم:
قال :حدثنا القاسم بن زكرايء  ،حدثنا حسني عن زائدة عن أيب حصني عن األسود بن هالل،
قال :مسعت خمعاذا يقول :دعاين رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص ،فأجبته فقال" :هل تدري ما حق هللا على
الناس" حنو حديثهم.
رواية اإلمام البخاري
أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب التوحيد ،ابب ما جاء يف دعاء النيب أمته إىل توحيد هللا تبارك

وتعاىل" حديث رقم .3232

قال اإلمام البخاري :حدثنا دمحم بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أيب حصني واألشعث بن

سليم مسعا األسود بن هالل عن معاذ بن جبل قال :قال :النيب ملسو هيلع هللا ىلص" :اي معاذ أتدري ما حق هللا
على العباد قال هللا ورسوله أعلم قال :أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه
قال هللا ورسوله أعلم قال أن ال يعذهبم".

1

و أخرجه اإلمام البخاري أيضا يف كتاب اللباس ،ابب إرداف الرجل خلف الرجل
حديث رقم 3913و يف كتاب الرقاق ،ابب من جاهد نفسه يف طاعة هللا

2

قال اإلمام البخاري :حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن
الرحل ،فقال :اي معاذ
معاذ بن جبل هنع هللا يضر قال :بينا أان رديف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليس بيين وبينه إال أخرة ّ

قلت :لبيك رسول هللا وسعديك ،مث سار ساعة ،مث قال :اي معاذ قلت :لبيك رسول هللا

وسعديك ،مث سار ساعة ،مث قال :اي معاذ قلت :لبيك رسول هللا وسعديك قال :هل تدري ما
حق هللا على عباده؟ قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال :حق هللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا
 1فتح الباري.191/41 ،
 2املصدر نفسه122-123/41 ،
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به شيئا ،مث سار ساعة ،مث قال :اي معاذ بن جبل ،قلت :لبيك رسول هللا وسعديك ،فقال:
هل تدري ما حق العباد على هللا ،إذا فعلوه؟ قلت هللا ورسوله أعلم ،قال :حق العباد على
هللا أن ال يعذهبم".

1

أوال :الدراسة التمهيدية للحديث:
 -4املعىن اإلمجايل:
جاء يف فتح املنعم" :كثريا ما خرج املسلمون للجهاد مشاة ليس معهم ما يكفيهم من اإلبل أو
احلمري وكثريا ما كان احلمار حيمل اثنني ،وكذلك البعري ،وكثريا ما كان اجلمع منهم يتعاقب الركوب
.على دابة واحدة ،ال تكاد متيز بني صاحبها ومرافقيه
اشرتاكية فريدة ال نراها يف أرقى األمم على مر العصور ،وتكافل إسالمي ال عهد له يف أي دستور
هذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،أفضل اخللق على .عالية ال تكاد متيز بني القائد واجلنود دميقراطية أو تشريع ،و
اإلطالق ،وسيد ولد آدم وال فخر ،وقائد األمة وراعيها ،يركب محارا يف غزوة من الغزوات ،ويركب
غريه من جنده النوق واجلمال ،وليس هذا فحسب ،بل ويردف خلفه على محاره أحد الصحابة
.األجالء ،معاذ بن جبل
مث يضرب املثل األعلى يف حسن املؤانسة ،وإزالة الوحشة لدى رفيق السفر ،فيناديه :اي معاذ بن
جبل ،فيجيب معاذ -وقد امتأل سرورا حبظوة حتديث خري حمدث ،جييب -وقد مجع كل مشاعره
وأحاسيسه ملا بعد النداء ،جييب  -وكله آذان صاغية -لبيك وسعديك اي رسول هللا ،إجابة
.لندائك مث إجابة ،وسعدا خبطابك بعد سعد اي رسول هللا
ويسكت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرتة من الوقت والراحلة تسري.
يسكت حلظات متر على معاذ كساعات ،تثور فيها غريزة حب االستطالع وتتقد فيها انر التلهف
.لسماع احلديث ،ويرقب األمر ،فإذا به يسمع النداء للمرة الثانية :اي معاذ بن جبل
فيسرع ابإلجابة لبيك وسعديك اي رسول هللا ،ومتضي حلظات سكون مثل اليت مضت بعد النداء
 1فتح الباري.223/44 ،
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.األول ،والراحلة تسري ،مث يسمع النداء للمرة الثالثة :اي معاذ بن جبل
فيبادر ابإلجابة أسرع وأسرع من املرتني السابقتني ،لبيك وسعديك اي رسول هللا
فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :هل تعلم حق هللا على العباد وواجبهم حنوه؟
قال ملسو هيلع هللا ىلص :حق هللا على العباد أن يوحدوه وال يتخذوا أراباب من دونه. ،قال معاذ :هللا ورسوله أعلم
.وال يشركوا به شيئا
مث سكت ملسو هيلع هللا ىلص حلظات أخرى كالسابقة ،والقافلة تسري ،مث قال :اي معاذ بن جبل
.قال :لبيك وسعديك اي رسول هللا
.قال :هل تعلم حق العباد وما هلم عند هللا إذا وحدوه ومل يشركوا به شيئا؟ قال :هللا ورسوله أعلم
.قال :أن ال يعذهبم
.ما من عبد يشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا إال حرم هللا عليه النار
معاذ فرحا هبذه البشرى :أفأخرب الناس هبذا ،وأبلغهم ما .من لقي هللا ال يشرك به شيئا دخل اجلنة
.يسرهم اي رسول هللا؟ فأذن له ملسو هيلع هللا ىلص أن يبشر
.فحدث معاذ عمر  -رضي هللا عنهما  -هبذا احلديث فقال له عمر :ال تعجل وال خترب الناس
.مث دخل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقال :اي نيب هللا أنت أفضل رأاي
إن الناس إذا مسعوا ذلك اتكلوا عليها قال :فرده ،فرد عمر معاذا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فقال معاذ :أال
.أبشر الناس اي رسول هللا؟ قال :ال
وكتم معاذ احلديث فلم حيدث به حىت جاءه .دعهم فليتنافسوا يف األعمال فإين أخاف أن يتكلوا
هنع هللا يضر وأرضاه ،ورضي عن الصحابة .املوت ،فخاف اإلمث إن هو مات ومل يبل ما مسع ،فحدث به
أمجعني ،وجعلنا من أهل هذه البشرى".1

 1فتح املنعم شرح صحيح مسلم ،موسى شاهني الشني ،444 -449 /4 ،دار الشروق ،القاهرة ،مجهورية مصر العربية ،الطبعة األوىل،
4112هـ1441-م.
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 -2ترمجة الصحايب :ترمجة الصحايب معاذ بن جبل:
هو معاذ بن جبل بن أوس األنصاري اخلزرجي –هنع هللا يضر ،-شهد العقبة الثانية ،وغزوة بدر وما
بعدها ،آخى النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -بينه وبني عبد هللا بن مسعود –هنع هللا يضر ،-أسلم وعمره مثاين عشر سنة.
يعد من األربعة الذين قال النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -عنهم :خذوا القرآن عن أربع ،وهو من قال فيه "أعلمهم
ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل"
فهو من علماء األنصار ،وممن يفتون على عهد النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -وبعثته من طرف النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -إىل
اليمن مشهورة ،داعيا ومعلما وقاضيا ،وعاد يف خالفة أيب بكر وواله عمر على الشام بعد أيب
عبيدة ،مث مات من عامه ابلطاعون سنة سبع عشرة وقيل مثاين عشرة عن أربع وثالثني سنة.

1

 -4ترمجة رجال اإلسناد( :ترمجة رواة الرواية الثالثة ملسلم وهم رواة الرواية األوىل للبخاري ما عدا
شيخ مسلم):
* دمحم بن املثىن :هو دمحم بن املثىن بن عبيد بن قيس بن دينار ،أبو موسى العنزي البصري،
املعروف ابلزمن ،ثقة ثبت من العاشرة ،مات سنة . 31

2

* دمحم بن بشار :هو دمحم بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان ،أبو بكر العبدي البصري،

اللقب بندار ،ثقة حافظ من العاشرة ،مات سنة .3 31

* دمحم بن جعفر :هو دمحم بن جعفر أبو عبد هللا أو أبو بكر اهلذيل البصري ،اللقب :غندر ،ثقة
صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة ،من التاسعة.

4

* شعبة بن احلجاج :هو شعبة بن احلجاج بن الورد ،أبو بسطام العتكي الواسطي ،ثقة حافظ
متقن عابد ،كان الثوري يقول هو أمري املؤمنني يف احلديث ،وهو أول من فتش يف العراق عن
السنة من السابعة ،مات سنة  14ه.1
الرجال ،و أول من ذب عن ُّ
 1اإلصابة يف متييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقالين  ،449-443 /1رقم الرتمجة  ،2433حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي دمحم
عوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل4143 ،هـ.
 2تقريب التهذيب ،ابن حجر ،343 /4 ،ترمجة رقم .1111
 3املصدر نفسه ،119 /4 ،ترمجة رقم .3331
 4املصدر نفسه ،131/4 ،ترمجة رقم .3323
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* أبو حصني :هو عثمان بن عاصم بن احلصني أبو حصني األسدي الكويف ،ثقة ثبت سين ،رمبا
دلس ،من الرابعة.

2

* األشعث بن سليم :هو األشعث بن سليم بن أسود بن أيب الشعثاء احملاريب ،ثقة من السادسة.3
* األسود بن هالل :أبو سالم احملاريب ،الكويف ،خمضرم ثقة جليل من الثانية .4
 -3ختريج احلديث:
ابن حبان يف الصحيح /كتاب اإلميان ابب فرض اإلميان ،حديث رقم 144

ال :
صور َزاج  ،قَ َ
قال أَخبَـَرَان أَمحَ خد ب خن خحمَمد بن احلَ َسن بن الشرقي  ،قَ َ
ال َ :حدثـَنَا أَمحَ خد ب خن َمن خ
ت َعمَرو ب َن َمي خمون ،
اق  ،قَ َ
َحدثَـنَا النض خر ب خن خمشَيل  ،قَ َ
ال  :أَخبَـَرَان خشعبَةخ َ ،عن أَيب إس َح َ
ال َ :مسع خ
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم َ :ما َح ُّق اَّلل َعلَى العبَاد ؟ قَالخوا :
ال َر خس خ
ال  :قَ َ
َعن خم َعاذ بن َجبَل  ،قَ َ
ول اَّلل َ
ك؟
ال  :أَن يَـعبخ خدوهخ َوَال يخشرخكوا به  ،قَ َ
اَّللخ َوَر خسولخهخ أَعلَ خم  ،قَ َ
ال  :فَ َما َح ُّق خهم َعلَى اَّلل إ َذا فَـ َعلخوا َذل َ
ال أَبخو َحامت َرض َي اَّللخ َعنهخ  :يف َه َذا اخلََرب
ال  :يَـغف خر َهلخم َوَال يـخ َعذبـخ خهم قَ َ
قَالخوا  :اَّللخ َوَر خسولخهخ أَعلَ خم  ،قَ َ
ض خش َعب اإلميَان إ َذا
صَرة َغيـ خر خمتَـ َقصاة َ ،وأَن بَـع َ
بَـيَان َواضح أبَن األَخبَ َار اليت ذَ َكرَان َها قَـب خل خكلُّ َها خخمتَ َ
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم َ ،ج َع َل َحق اَّلل
ب لَهخ اجلَنةَ يف َدائم األَوقَات  ،أََال تَـَراهخ َ ،
أَتَى ال َمرءخ به َال تخوج خ
َعلَى العبَاد أَن يَـعبخ خدوهخ َوَال يخشرخكوا به َشيـئا ؟ َوعبَ َادةخ اَّلل َجل َو َع َال إقـَرار ابلل َسان َ ،وتَصديق ابل َقلب
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم َعن َحقهم َعلَى اَّلل  ،فَـ َقالخوا :
َ ،و َع َمل ابألَرَكان  .خمث ال خمسل خمو َن لَما َسأَلخوهخ َ
ك َ ،وَال أَن َكَر
ك ؟ َوَمل يَـ خقولخوا  :فَ َما َح ُّق خهم َعلَى اَّلل إ َذا قَالخوا َذل َ
فَ َما َح ُّق خهم َعلَى اَّلل إ َذا فَـ َعلخوا َذل َ
ب ل َمن أَتَى ببَـعض
يما قخـلنَا أَبـ َخ
َعلَيهم َ
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم َهذه اللفظَةَ  .فَف َ
ني البَـيَان أبَن اجلَنةَ َال َجت خ
خش َعب اإلميَان يف خكل األَح َوال  ،بَل يخستَـع َملخ خك ُّل َخ َرب يف خع خموم َما َوَرَد خطَابخهخ َعلَى َح َسب احلَال
فيه َ ،علَى َما ذَ َكرَانهخ قَـب خل.
و رواه اإلمام الرتمذي :يف كتاب اإلميان ابب ما جاء يف افرتاق هذه األمة حديث .1194
 1املصدر نفسه ،111 /4 ،ترمجة رقم .1394
 2املصدر نفسه ،221 /4 ،ترمجة رقم .1121
 3املصدر نفسه ،442 /4 ،ترمجة رقم .311
 4املصدر نفسه ،444 /4 ،ترمجة رقم .342
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اق َ ،عن
ال َ :حدثـَنَا أَبخو أَمحَ َد قَ َ
ود ب خن َغي َال َن قَ َ
ال َ :حدثـَنَا خسفيَا خن َ ،عن أَيب إس َح َ
َحدثـَنَا َحم خم خ
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم  :أَتَدري َما
ال َر خس خ
ال  :قَ َ
َعمرو بن َمي خمون َ ،عن خم َعاذ بن َجبَل  ،قَ َ
ول اَّلل َ
ال  :فَإن َحقهخ َعلَيهم أَن يَـعبخ خدوهخ َوَال يخشرخكوا به
ت  :اَّللخ َوَر خسولخهخ أَعلَ خم قَ َ
َح ُّق اَّلل َعلَى العبَاد ؟ قخـل خ
ال  :أَن َال يـخ َعذبَـ خهم
ت  :اَّللخ َوَر خسولخهخ أَعلَ خم  ،قَ َ
َشيـئا  ،قَ َ
ال  :أَتَدري َما َح ُّق خهم َعلَيه إذَا فَـ َعلَوا ذَل َ
ك قخـل خ
ي من َغري َوجه َعن خم َعاذ بن َجبَل
َه َذا َحديث َح َسن َ
صحيح َوقَد خرو َ
واإلمام أبو داود /خمتصرا يف كتاب اجلهاد "ابب يف الرجل يسمي دابته" حديث 1231

واإلمام ابن ماجة /يف كتاب الزهد "ابب ما يرجى من رمحة هللا يوم القيامة" حديث .1191
اثنيا :الدراسة التحليلية:
 -1احلديث دراسة لغوية
قال احلافظ يف الفتح " :قوله كنت ردف النيب صلى هللا عليه و سلم " الردف و الرديف الراكب
خلفه الراكب إبذنه ،و ردف كل شيئ مؤخره ،و أصله الركوب على الردف و هو العجز ،و هلذا
قيل للراكب األصلي ركب صدر الدابة ،وردفت الرجل إذا ركبت وراءه ،وأردفته إذا أركبته وراءك"،
1
و قد أفرد ابن مندة أمساء من أردفه النيب صلى هللا عليه و سلم خلفه ،فبلغوا ثالثني نفسا".
ال لَهخ خع َفيـر قَ َ
قال عظيم الدين آابدي" :يـخ َق خ
ال يف مرقاة الصعود قال اخلطايب وابن األَثري خه َو تَصغريخ
تَـرخيم ألَع َفَر م َن ال خعفَرة َوه َي الغَبَـَرةخ َولَو خن التـَُّراب َك َما قَالخوا يف أَس َوَد خس َويد َوتَصغريه َغيـ خر خمَرخم
السنَنَ :ولتَسميَة الد َواب َشكل من أَش َكال ال َعَرب َو َع َادة من َع َاداهتَا
أ َخعيفر ،قَ َ
ايب يف َم َعامل ُّ
ال اخلَط ُّ
َوَك َذل َ
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم يخ َسمى ذخو ال َف َقار َوَرايَـتخهخ
ك تَسميَةخ الس َالح َوأ ََداة احلَربَ ،وَكا َن َسيـ خفهخ َ
ض َها البَح خر
ت َوبَـع خ
ات ال خف خ
اب َودر خعهخ ذَ خ
ض أَفـَراسه السك خ
ضول َوبَـغلَتخهخ خدل خد خل َوبـَع خ
ال خع َق خ
2
انـتَـ َهى
 -2احلديث دراسة فقهية:
قال اإلمام املازري (ت321هـ):
 1فتح الباري .223/44 ،أنظر املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم ،أليب العباس القرطيب ،141/4 ،حتقيق حمي الدين ديب مستو و آخرون،
دار ابن كثري  ،دمشق بريوت ،الطبعة السادسة4122 ،ه ـ_1441م.
 2عون املعبود حديث رقم 1339
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قوله –ملسو هيلع هللا ىلص -يف حديث معاذ ":هل تدري ما حق العباد على هللا؟"
حيتمل وجهني:
أحدمها :أن يكون أراد حقا شرعيا ،ال واجبا ابلعقل كما تقول املعتزلة ،وكأنه ملا وعد به تعاىل،
ووعده الصدق صار حقا من هذه اجلهة.
والوجه الثاين :أن يكون خرج خمرج املقابلة للفظ األول ،ألنه قال يف أوله" :ما حق هللا على
العباد؟" ،وال شك أن هلل على عباده حقا ،فاتبع اللفظ الثاين األول ،كما قال تعاىل" :ومكروا
3 2
ومكر هللا"1،وقال تعاىل" :فيسخرون منهم َسخَر هللا منهم" .
قال ابن التني السفاقسي ت 144هـ" :يريد بقوله" :حق العباد على هللا" حقا خعلم من جهة
الشرع ،ال إبجياب العقل ،فهو كالواجب يف حتقق وقوعه ،أو هو على جهة املقابلة و املشاكلة،
4
كقوله تعاىل" :فيسخرون منهم ،سخر هللا منهم" التوبة ."39
قال احلافظ يف الفتح:5
قوله " هل تدري ما حق هللا على عباده " :احلق كل موجود متحقق أو ما سيوجد ال حمالة،
و يقال للكالم الصدق حق ألن وقوعه متحقق ال تردد فيه ،و كذا احلق املستحق على الغري إذا
كان ال تردد فيه ،و املراد هنا ما يستحقه هللا على عباده مما جعله حمتم عليهم ،قاله ابن التيمي يف
التحرير ،و قال القرطيب :حق هللا على العباد هو ما وعدهم به من الثواب و ألزمهم إايه خبطابه"
قوله"أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا" املراد ابلعبادة عمل الطاعات واجتناب املعاصي ،و عطف
عليها عدم الشرك ألنه متام التوحيد ،و احلكمة يف عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا
يدعون أهنم يعبدون هللا و لكنهم كانوا يعبدون آهلة أخرى فاشرتط نفي ذلك ،و تقدر أن اجلملة
حالية ،و التقدير يعبدونه يف حال عدم اإلشراك به.
 1آل عمران ()31
 2التوبة ()39
3
املعلم بفوائد مسلم ،املازري .493/4
 4فتح الباري242 /41 ،
 5املصدر نفسه.194-129/41 ،
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وقال ابن حبان :عبادة هللا إقرار ابللسان وتصديق ابلقلب وعمل ابجلوارح ،وهلذا قال يف اجلواب"
فما حق العباد إذا فعلوا ذلك" فعرب الفعل و مل يعرب ابلقول.
قوله" هل تدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوه؟" الضمري ملا تقدم من قوله " يعبدوه و ال يشركوا
به شيئا" يف رواية مسلم" إذا فعلوا ذلك".
قوله" حق العباد على هللا أن ال يعذهبم" يف رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون " أن يغفر
هلم و ال يعذهبم" و يف رواية أيب عثمان "يدخلهم اجلنة" و يف رواية أيب العوام مثله و زاد و يغفر
هلم" و يف رواية عبد الرمحن بن غنم " يدخلهم اجلنة".
قال القرطيب " :حق العباد على هللا ما وعدهم به من الثواب و اجلزاء ،فحق ذلك ووجب حبكم
وعده الصدق و قوله احلق الذي ال جيوز عليه الكذب يف اخلرب و ال اخللف يف الوعد ،و هللا
سبحانه و تعاىل ال جيب عليه شيئ حبكم األمر إذ ال آمر فوقه ،و ال حكم للعقل ألنه كاشف ال
1
موجب"
قال احلافظ ابن حجر :و متسك بعض املعتزلة بظاهره ،وال متمسك هلم فيه مع قيام االحتمال،
و قد تقدم يف العلم عدة أجوبة غري هذه ،منها أن املراد ابحلق هنا املتحقق الثابت أو اجلدير ،ألن
إحسان الرب ملن مل يتخذ راب سواه جدير يف احلكمة أن ال يعذبه ،أو املراد أنه كالواجب يف حتققه
و أتكده ،أو ذكر على سبيل املقابلة".2.
من فوائد احلديث

3

* فضل معاذ بن جبل و قرب منزلته من النيب صلى هللا عليه و سلم و حسن أدبه يف القول و يف
العلم برده ملا مل حيط حبقيقته إىل علم هللا و رسوله.
* استفسار الشيخ تلميذه عن احلكم ليخترب ما عنده ،و يبني له ما يشكل عليه منه.

 1املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم ،أليب العباس القرطيب 142/4
 2فتح الباري194-129/41 ،
 3املصدر نفسه194/41 ،
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* قال ابن رجب :من ع معاذ من تبشري الناس لئال يتكلوا أن أحاديث الرخص ال تشاع يف عموم
الناس ،لئال يقصر فهمهم عن املراد هبا ،و قد مسعها معاذ فلم يزدد إال اجتهادا يف العمل و خشية
هلل عز و جل ،فأما من مل يبل منزلته ،فال يؤمن أن يقصر اتكاال على ظاهر هذا اخلرب.

54

النموذج الرابع :حديث أيب رقية متيم بن أوس ال ّداري "الدين النصيحة"
رواية اإلمام مسلم.
أخرج اإلمام مسلم حديث "الدين النصيحة" يف كتاب اإلميان ،ابب بيان أن الدين النصيحة
حديث رقم .55
قال اإلمام مسلم:
قال اإلمام مسلم :حدثنا دمحم بن عباد املكي حدثنا سفيان قال :قلت لسهيل :إن عمرا حدثنا عن
القعقاع عن أبيك قال :ورجوت أن يسقط عين رجال قال :فقال مسعته من الذي مسعه منه أيب
كان صديقا له ابلشام ،مث حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن متيم الداري أن النيب –

ملسو هيلع هللا ىلص -قال" :الدين النصيحة" قلنا :ملن؟ قال" :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني
وعامتهم".

1

 حدثين دمحم بن حامت حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن عطاء بنيزيد الليثي عن متيم الداري عن النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -مبثله .رواه اإلمام مسلم يف كتابه اإلميان ،ابب بيان
أن الدين النصيحة.
 حدثين أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعين ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم حدثنا سهيل عنعطاء بن يزيد مسعه وهو حيدث أاب صاحل عن متيم الداري عن رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -مبثله.

2

أوال الدراسة التمهيدية للحديث:
-1املعىن اإلمجايل للحديث:
يقول اإلمام النووي يف املنهاج :فيه عن متيم الداري –هنع هللا يضر -أن النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -قال :الدين النصيحة،
قلنا :ملن؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله ،وألئمة املسلمني وعامتهم".
هذا حديث عظيم الشأن ،وعليه مدار اإلسالم
 1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب بيان أن الدين النصيحة ،ص  ، 13ترتيب و ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار األصالة ،اجلزائر ،الطبعة األوىل،
1444م ،أخرجه أبو داود رقم  1911والنسائي .1493
 2املنهاج شرح النووي على صحيح مسلم ،23/1 ،طبعة 4141هـ  4991-م.
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أما ما قاله مجاعة من العلماء أنه أحد أرابع اإلسالم أي أحد األحاديث األربعة اليت جتمع أمور
اإلسالم ،فليس كما قالوه ،بل املدار على هذا وحده ،وهذا احلديث من أفراد مسلم ،وليس لتميم
الداري يف صحيح البخاري عن النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -شيء ،وال له يف مسلم غري هذا احلديث.
كما شرح هذا احلديث فقال اإلمام أبو سليمان اخلطايب – رمحه هللا -النصيحة كلمة جامعة
معناها حيازة احلظ للمنصوح له.
قال :ويقال :هو من وجيز األمساء ،وخمتصر الكالم ،وليس يف كالم العرب كلمة مفردة يستوىف هبا
العبارة عن معىن هذه الكلمة ،كما قالوا يف الفالح ليس له يف كالم العرب كلمة أمجع خلري الدنيا
واآلخرة منه.
قال :قيل :النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه ،فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من
صالح املنصوح له مبا سيده من خلل الثوب.
وقيل مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع :شبهوا ختليص القول من الغش بتخليص
العسل من اخللط.
قال :ومعىن احلديث :عماد الدين وقوامه النصيحة ،كقوله :احلج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة.
جاء يف فتح املنعم:
" حنو جمتمع سليم يرمي اإلسالم قواعده ،ولبناء اإلنسانية الشامخ يقيم أركانه ،وللحياة الفاضلة بني
أفراده ينشر دعوته ،ولتماسك أعضائه وترابطها كاجلسد الواحد يخشرع أحكامه ،فاإلسالم للفرد
واجلماعة ،وال خري يف الفرد إن هو أحب نفسه دون غريه.
من أجل هذا عرض الشرع احلكيم على غرس احملبة بني الناس ،وبذل املعروف ليعم ابليد واللسان،
فقال النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -الدين النصيحة.
فالنصيحة مع الدين اإلسالمي كالروح مع اجلسد ،وال حياة للجسد بدون الروح ،ويسأل الصحابة
احلاضرون :من ننصح اي رسول هللا؟
فيقول :انصحوا رسول هللا وأخلصوا له ،وأطيعوه وعزروه وانصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه،
لتكونوا خملصني هلل ولكتابه ،عاملني أبوامره وتشريعه ،فتكونوا من املفلحني انصحوا أئمة املسلمني
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ووال هتم ،وأرشدوهم إىل العدل واحلق ،وساعدوهم على نشر األمن ،ساندوهم ليساندوا اإلسالم
واملسلمني"
أنصحوا عامة املسلمني ،وأخلصوا هلم ،ومتنوا اخلري لكل منهم ،وأحبوا هلم ما حتبون ألنفسكم،
واعملوا على توصيل املعروف حىت قدرمت ،وجتنبوا غشهم ،واحلقد عليهم ،وعاملوهم مبا حتبون أن
يعاملوكم به.
تكونوا مسلمني حقا ،فالدين املعاملة احلسنة ،والدين النصيحة ومن غشنا فليس منا.
 -2ترمجة الصحايب:
هو متيم بن أوس بن خارجة بن سود أو سواد بن خزمية بن ذراع بن عدي بن الدار يكىن أاب رقية،
مل يولد له غريها ،حدث النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -حديث اجلساسة ،وكان أول من قص ،استأذن عمر بن
اخلطاب يف ذلك فأذن له ،وهو أول من أسرج السراج يف املسجد ،أسلم سنة تسعة من اهلجرة
ب
كان كثري التهجد ،قام ليلة حىت أصبح آبية من القرآن ،فريكع ويسجد ويبكي وهي :أَم َحس َ

اهم َوممََاتخـ خهم َساءَ َما
آمنخوا َو َعملخوا الصاحلَات َس َواء َحميَ خ
ين َ
ين اجتَـَر خحوا السيئَات أَن ََن َعلَ خهم َكالذ َ
الذ َ
1
َحي خك خمو َن" اجلاثية .14
 -4ترمجة رجال اإلسناد:

* دمحم بن عباد :دمحم بن عباد بن الزبرقان ،أبو عبد هللا املكي ،نزيل بغداد ،قال احلافظ يف

التقريب :صدوق يهم ،من العاشرة.2

* سفيان بن عيينة :سفيان بن عيينة بن أيب عمران ،ميمون اهلاليل ،أبو عبد هللا ،الكويف مث
املكي ،قال احلافظ يف التقريب :ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،إال أنه تغري حفظه أبخرة ،وكان رمبا
دلس لكن عن الثقات ،من رؤوس الطبقة الثامنة ،وكان أثبت الناس يف عمرو بن دينار ،مات سنة
3
مثان وتسعني.

 1أسد الغابة ،اجلزري 112/ 4 ،رقم الرتمجة .343

 2تقريب التهذيب ،ص ،121رقم الرتمجة .3992
3
تقريب التهذيب ،احلافظ ابن حجر ،ص  ،113ترمجة رقم .1134
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* عمرو بن دينار :عمرو بن دينار املكي أبو دمحم األثرم اجلخمحي ،قال احلافظ يف التقريب :ثقة
ثبت ،من الرابعة .1
* القعقاع بن حكيم :القعقاع بن حكيم ،الكناين ،املدين ،قال احلافظ يف التقريب :ثقة من

الرابعة.2

* عن أبيك :ذكوان أبو صاحل السمان ،الزايت املدين ،قال احلافظ يف التقريب :ثقة ثبت ،وكان
جيلب الزيت إىل الكوفة ،من الثالثة.3

* سهيل بن أيب صاحل :سهيل بن أيب صاحل ذكوان ،أبو يزيد السمان املدين ،قال احلافظ يف

التقريب :صدوق تغري حفظه أبخرة ،روى له البخاري مقروان و تعليقا ،من السادسة.4

* عطاء بن يزيد :عطاء بن يزيد أبو يزيد الليثي املدين ،نزيل الشام ،قال احلافظ يف التقريب :ثقة،
من الثالثة. 5

 -3ختريج احلديث:
أخرجه اإلمام مسلم حديث رقم

.33

وأخرجه اإلمام أبو داود يف كتاب األدب "ابب يف النصيحة" حديث رقم

.1911

قال :حدثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا سهيل بن أيب صاحل ،عن عطاء بن يزيد عن متيم الداري
قال :قال رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص " :-إن الدين النصيحة ،إن الدين النصيحة ،إن الدين النصيحة"
قالوا :ملن اي رسول هللا؟ قال" :هلل وكتابه ورسوله وأئمة املؤمنني وعامتهم ،أو أئمة املسلمني
وعامتهم".

رواية اإلمام النسائي:

 1املصدر نفسه ،ص  ،114ترمجة رقم .3411
 2املصدر نفسه ،ص  ،131ترمجة رقم .3332
 3املصدر نفسه ،ص  ،142ترمجة رقم .4214
 4املصدر نفسه ،ص  ،139ترمجة رقم .1133
 5املصدر نفسه ،ص  ،291ترمجة رقم .1141

58

رواه اإلمام النسائي يف كتاب البيعة ابب النصيحة لإلمام حديث رقم 1142

قال أخربان دمحم بن منصور قال :حدثنا سفيان قال :سألت سهيل بن أيب صاحل قلت :حدثنا
عمرو بن القعقاع عن أبيك قال :أان مسعته من الذي حدث أيب ،حدثه رجل من أهل الشام يقال
له عطاء بن يزيد عن متيم الداري قال :قال رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص" :-إمنا الدين النصيحة ،قالوا ملن اي
رسول هللا؟ قال :هلل ولكتابه ورسوله وألئمة املسلمني وعامتهم" .الرواية الثانية:

قال :حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال :أنبأان عبد الرمحن قال :حدثنا سفيان عن سهيل بن أيب صاحل
عن عطاء بن يزيد عن متيم الداري قال :قال رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص" :-إمنا الدين النصيحة ،قالوا :ملن اي
رسول هللا؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم".
رواية اإلمام احلميدي يف مسنده:
قال :حدثنا سفيان ،قال :حدثنا سهيل بن أيب صاحل قال :أخربين عطاء بن يزيد الليثي صديق

كان أليب من أهل الشام عن متيم الداري قال :قال رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص" :-الدين النصيحة ،الدين

النصيحة ،الدين النصيحة قالوا :ملن اي رسول هللا؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني

ولعامتهم".
رواية اإلمام البيهقي يف سننه:
قال :أخربان أبو طاهر الفقيه أان أبو بكر دمحم بن احلسن القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا
دمحم بن يوسف قال ذكر سفيان عن سهيل عن أيب صاحل عن عطاء عن يزيد الليثي عن متيم
الداري قال :قال رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص" :-إمنا الدين النصيحة ،إمنا الدين النصيحة ،إمنا الدين
النصيحة ،فقيل :ملن اي رسول هللا؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املؤمنني وعامتهم".
رواه اإلمام ابن حبان يف صحيحه:
قال :أخربان احلسن بن سفيان قال :حدثنا دمحم بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن حيي بن
سعيد األنصاري عن سهيل بن أيب صاحل السمان عن عطاء بن يزيد من بين ليث عن متيم الداري
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عن رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -أنه قال :الدين نصيحة :ثالث مرات قالوا :ملن اي رسول هللا قال :هلل
ولكتابه ورسوله وألئمة املسلمني أو املؤمنني وعامتهم"
رواية اإلمام أمحد يف املسند:
قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن سهيل بن أيب صاحل ،عن
عطاء بن يزيد الليثي عن متيم الداري قال :قال رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص" :-إن الدين النصيحة  ...إمنا
الدين النصيحة" قالوا ملن اي رسول هللا؟ قال :هلل ولكتابه ورسوله وألئمة املسلمني وعامتهم"
الرواية الثانية لإلمام أمحد:
قال حدثين حيىي بن سعيد عن سفيان قال حدثين سهيل بن أيب صاحل عن عطاء بن يزيد عن متيم
الداري عن النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -قال :إمنا الدين النصيحة قيل ملن قال :هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة
املسلمني وعامتهم".
اثنيا :الدراسة التحليلية للحديث:
 -1احلديث دراسة لغوية:
قال اإلمام املازري:
" النصيحة حتتمل أن تكون مشتقة من نصحت العسل ،إذا صفيته ،وحيتمل أن تكون من النصح
وهي اخلياطة ،واإلبرة املنصحة ،والنصاح اخليط الذي خياط به ،والناصح اخلياط ،فمعناه أنه يلخم
شعث أخيه كما تلم املنصحة خرق الثوب.
َ
ص ،ونصح له القول ،أي أخلصه له ،وهذا الذي قال
قال نفطويه ،يقال :نصح الشيء ،إذا َخلَ َ
1
نفطويه يرجع إىل االشتقاق األول ألنه يصفو ألخيه كما يصفو العسل"
يقال :نصح الشيء إذا خلص ،ونصح له القول إذا خلص له.
وظاهرة العبارة القصر على الطرفني ،وليس هذا القصر ظاهره ،بل على طريق املبالغة ،وإقامة
األكثر مقام الكل ،واعترب األقل يف حكم العدم.
 1املعلم بفوائد مسلم ،املازري .493/4 ،حتقيق دمحم الشاذيل نيفر ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس ،الطبعة الثالثة1441 ،م.
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واملعىن :معظم الدين وعماده وقوامه النصيحة ،كما جاء يف احلديث" :احلج عرفة".
 -2احلديث دراسة فقهية:
قال ابن بطال يف شرحه على صحيح البخاري:
"أن النصيحة تسمى دينا وإسالما وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول .والنصيحة
فرض جيزئ فيه من قال به ،ويسقط عن الباقني قال :والنصيحة الزمة على قدر الطاقة إذا علم
الناصح أن يقبل نصحه ويطاع أمره ،وأم َن على نفسه املكروه ،فإن خشي على نفسه فهو يف
1
سعة".
يقول اإلمام النووي:
"أما تفسري النصيحة وأنواعها ،فقد ذكر اخلطايب وغريه من العلماء فيها كالما نفيسا ،أان أضم
بعضه إىل بعض خمتصرا.
قالوا :أما النصيحة هلل تعاىل فمعناها منصرف إىل اإلميان به ،ونفي الشريك عنه ،وترك اإلحلاد يف
صفاته ،ووصفه بصفات الكمال واجلالل كلها ،وتنزيهه سبحانه وتعاىل ،واالعرتاف بنعمته وشكره
عليها  ،واإلخالص يف مجيع األمور ،والدعاء إىل مجيع األوصاف املذكورة ،واحلث عليها،
والتلطف يف مجيع الناس ،أو من أمكن منهم عليها .قال اخلطايب رمحه هللا :وحقيقة هذه األوصاف
راجعة إىل العبد بنصحه نفسه ،فاهلل غين عن نصح الناصح.
وقال احلافظ ابن حجر ،وحيتمل أن حيمل على ظاهره ،ألن كل عمل مل يرد به عامله اإلخالص
فليس من الدين.
شروط النصيحة:
أوال :اإلخالص يف النصيحة :فال جيوز للناصح أن يكون قصده من النصيحة إظهار جلاجة عقل
املنصوح أو ضعف حمجته أو فضحه والتشهري به.
بل يكون قصد الناصح اإلصالح والنصيحة ،ال الفضيحة.
 1شرح صحيح البخاري ،البن بطال 419/4
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اثنيا :عدم كتم النصيحة ،بل من احلقوق بني املسلمني التناصح.
كما يف حديث مسلم" :حق املسلم على املسلم ست" وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له".
اثلثا :أن تكون النصيحة أبسلوب مناسب ،ال غلطة وال قسوة وجفاء بل حبكمة ولني تعامل:
"ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة".

1

النصيحة لرسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص-
فتصديقه على الرسالة ،واإلميان جبميع ما جاء به ،وطاعته يف أمره وهنيه ونصرته حيًّا وميتا ،ومعاداة

من عاداه ،ومواالة من وااله ،وإعظام حقه ،وتوقريه ،وإحياء طريقته وسنته ،وبث دعوته ،ونشر
شريعته ،ونفي التهمة عنها ،واستثارة علومها ،والتفقه يف معانيها ،والدعاء إليها ،والتلطف يف
تعلمها وتعليمها ،وإعظامها وإجالهلا ،والتأدب عند قراءهتا ،واإلمساك عن الكالم فيها بغري علم،
وإجالل أهلها النتساهبم إليها ،والتخلق أبخالقه والتأدب آبدابه ،وحمبة أهل بيته وأصحابه ،وجمانبة
من ابتدع يف سنته ،أو تعرض ألحد من أصحابه ،وحنو ذلك.
النصيحة لكتابه:
فاإلميان أبنه كالم هللا ،وتنزيله ،ال يشبهه شيء من كالم اخللق وال يقدر على مثله أحد من اخللق
مث تعظيمه ،مث تالوته حق تالوته.
وحتسينها واخلشوع عندها ،وإقامة حروفه يف تالوة ،والذي عنه لتأويل احملرفني ،وتعرض الطاعنني،
والتصديق مبا فيه ،والوقوف مع أحكامه ،وتفهم علومه وأمثاله ،واالعتبار مبواعظه والتفكر يف
عجائبه والعمل مبحكمه ،والتسليم ملتشاهبه والبحث عن عمومه وخصوصه ،وانسخه ومنسوخه،
ونشر علومه والدعاء إليه وإىل ما ذكران من نصيحته.
أما نصيحة عامة املسلمني
وهم من عدا والة األمر فإسنادهم ملصاحلهم يف آخرهتم ودنياهم وكف األذى عنهم ،فيعلمهم ما
جيهلونه من دينهم .ويعينهم عليه ابلقول والفعل ،وسرت عوراهتم ،بسد خالهتم ،ودفع املضار عنهم،
وجلب املنافع هلم وأمرهم ابملعروف ،وهنيهم عن املنكر برفق وإخالص ،والشفقة عليهم .وتوقري
 1سورة النحل ،اآلية .413
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كبريهم ،ورمحة صغريهم ،وختوهلم ابملوعظة احلسنة وترك غشهم وحسدهم ،وأن حيب هلم ما حيبه
لنفسه من اخلري ،ويكره هلم ما يكره لنفسه من املكروه ،والذب عن أمواهلم وأعراضهم ،وغري ذلك
من أحواهلم ابلقول والفعل ،وحثهم على التخلق جبميع ما ذكرانه من أنواع النصيحة ،وتنشيط
مهمهم إىل الطاعات ،وقد كان يف السلف – مهنع هللا يضر -من تبل به النصيحة إىل اإلضرار بدنياه ،وهللا
أعلم.
النصيحة ألئمة املسلمني:
فمعاونتهم على احلق ،وطاعتهم فيه ،وأمرهم به ،وتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف ،مبا غفلوا عنه ،ومل
يبلغهم من حقوق املسلمني وترك اخلروج عليهم ،وأتلف قلوهبم الناس لطاعتهم.
قال اخلطايب " :ومن النصيحة هلم الصالة خلفهم ،واجلهاد معهم ،وأداء الصدقات إليهم ،وترك
اخلروج ابلسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف ،أو سوء عشرة ،وأن ال يغروا ابلثناء الكاذب عليهم،
وأن يدعى هلم ابلصالح وهذا كله على أن املراد أبئمة املسلمني اخللفاء وغريهم ممن يقوم أبمور
املسلمني من أصحاب الوالايت ،وهذا هو املشهور ،وحكاه أيضا اخلطايب مث قال :وقد يتأول ذلك
على األئمة الذين هم علماء الدين وأن من نصيحتهم قبول ما رووه ،وتقليدهم يف األحكام
وإحسان الظن هبم.
رواية ابن عباس رواها اإلمام ابن حجر يف املطالب العالية وحكم بعلتها:
قال :أبو بكر حدثنا زيد بن احلباب حدثنا دمحم بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي
هللا عنهما قال :قال رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص :-الدين النصيحة قالوا :ملن اي رسول هللا؟ قال :لكتاب هللا
ولنبيه وألئمة املسلمني .قال احلافظ ابن حجر :هذا اإلسناد حسن ،إال أنه معلول.
واحملفوظ ما رواه ابن عينية عن عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن عطاء بن
يزيد عن متيم الداري هنع هللا يضر وحديث متيم هنع هللا يضر يف صحيح مسلم.
أما رواية ابن عمر فقد أخرجها اإلمام الدارمي يف سننه.
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قال :أخربان جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد وانفع عن ابن عمر قال :قال لنا رسول
هللا –ملسو هيلع هللا ىلص" :-الدين النصيحة قال :قلنا ملن اي رسول هللا ،قال" :هلل ورسوله ولكتابه وألئمة
املسلمني وعامتهم".
شواهد احلديث:
وللحديث شاهد من حديث أيب هريرة :
أوال :عند اإلمام الرتمذي يف سننه قال :حدثنا بندار حدثنا صفوان بن عيسى عن دمحم بن
عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا "الدين النصيحة،
ثالث مرارا قالوا :اي رسول هللا ملن؟ قال :هلل ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم"
قال اإلمام الرتمذي :هذا حديث حسن
ويف ابب عن ابن عمر ومتيم الداري ،وجرير وحكيم بن أيب يزيد عن أبيه وثوابن.
اثنيا عند اإلمام النسائي يف سننه:
قال أخربان الربيع بن سليمان قال :حدثنا شعيب بن الليث قال :حدثنا الليث عن ابن عجالن
عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن احلكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول هللا –صلى هللا
عليه وسلم -قال :إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا ملن اي رسول هللا؟
قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
لطائف إسنادية:
قول اإلمام مسلم" :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد هللا بن منري وأبو أسامة عن إمساعيل
بن أيب خالد عن قيس عن جرير ،وهذا إسناد كله كوفيون.
رواه اإلمام البخاري يف الصحيح معلقا يف كتاب اإلميان يف آخر ابب من أبواب كتاب اإلميان
فقال –رمحه هللا -ابب قول النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -الدين النصيحة ،هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم.
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وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف تغليف التعليق أنه رواه البخاري يف التاريخ موصوال 1،وقد ذكر
العيين يف شرح البخاري أن اإلمام البخاري مل يذكره مسندا ألن يف سنده سهيل بن أيب صاحل ،وهو
ليس من شرط البخاري.
من فوائد احلديث:
 -4أن النصيحة تسمى دينا.
 -1أن الدين يطلق على القول كما يطلق على العمل.
 -2جيوز أتخري البيان عن وقت اخلطاب ،ألن رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص مل يبني املنصوح له حىت سئل
ملن؟
 -1أن النصيحة ألئمة املسلمني أهم وأوكد من النصيحة لعامتهم ،إذ قدمت عليها ،ويرشدهم
يستقيم كثري من الرعية.

 1التاريخ الكبري ،البخاري .139/4
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النموذج اخلامس :حديث اإلميان بضع و سبعون شعبة ،حديث أيب هريرة
حديث الباب :رواه اإلمام البخاري ،1يف كتاب اإلميان ابب أمور اإلميان ،حديث رقم9 :

ابب أمور اإلميان ،و قول هللا تعاىل " :ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق و املغرب ،ولكن
الرب من آمن ابهلل و اليوم اآلخر ،و املالئكة و الكتاب و النبيني ،وآتى املال على حبه ذوي القرى
و اليتامى و املساكني وابن السبيل و السائلني ويف الرقاب و أقام الصالة و آتى الزكاة و املوفون
بعهدهم إذا عاهدوا ،و الصابرين يف البأساء و الضراء وحني البأس ،أولئك الذين صدقوا ،وأولئك
هم املتقون" البقرة .433
قال :حدثنا عبد هللا بن دمحم قال حدثنا أبو عامر العقدي قال :حدثنا سليمان بن بالل عن عبد
هللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب صلى هللا عليه و سلم -قال" :اإلميان
بضع وستون شعبة و احلياء شعبة من اإلميان"

2

رواية اإلمام مسلم :يف كتاب اإلميان ابب :شعب اإلميان الرواية األوىل حديث رقم .39
قال حدثنا عبيد هللا بن سعيد و عبد بن محيد ،قاال ::حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن
بالل عن عبد هللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال:

اإلميان بضع و سبعون شعبة و احلياء شعبة من اإلميان".
الرواية الثانية :حديث رقم 24

حدثنا زهري بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن عبد هللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة

قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :اإلميان بضع و سبعون أو بضع وستون ،فأفضلهما قول ال إله إال
هللا ،وأدانها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من اإلميان".
رواية اإلمام الرتمذي كتاب اإلميان ،ابب ما جاء يف استكمال الدين وزايدته ونقصانه

 1فتح الباري.19/1 ،
 2املصدر نفسه.19/1 ،
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قال اإلمام الرتمذي:
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن عبد هللا بن دينار عن أيب

صاحل عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :اإلميان بضع وسبعون اباب أدانها إماطة األذى
عن الطريق وأرفعها قول ال إله إال هللا".

قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح ،وهكذا روى سهيل بن أيب صاحل عن عبد هللا بن
دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة وروى عمارة بن غزية هذا احلديث عن أيب صاحل عن أيب هريرة
عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال :اإلميان أربعة وستون اباب قال حدثنا بذلك قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن

عمارة بن غزية عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
رواية اإلمام أيب داود :كتاب السنة ،ابب يف رد اإلرجاء ،حديث رقم 1131
قال اإلمام أبو داود " :حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد أخربان سهيل بن أيب صاحل عن عبد هللا بن دينار

عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمن قال :اإلميان بضع و سبعون أفضلها قول ال
إله إال هللا و أدانها إماطة العظم عن الطريق و احلياء شعبة من اإلميان"

رواية اإلمام النسائي :كتاب اإلميان و شرائعه ،ذكر شعب اإلميان
قال :أخربان دمحم بن عبد هللا بن املبارك قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان و هو ابن بالل

عن عبد هللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب-صلى هللا عليه و سلم -قال ":اإلميان
بضع و سبعون شعبة ،و احلياء شعبة من اإلميان".
كما رواه اإلمام أمحد يف مسنده ابقي مسند املكثرين.
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أوال الدراسة التمهيدية للحديث:
 -1املعىن اإلمجايل:
جاء يف فتح املنعم شرح صحيح مسلم:1
اإلميان كالشجرة ،تطلق على اجلذر واجلذع ،كما تطلق عليهما مع الفروع واألغصان واألوراق
واألزهار والثمار ،كذلك يطلق اإلميان على التصديق ابلقلب ،وعليه مع األعمال الصاحلة ،وإذا
كانت الشجرة ال تؤيت أكلها ،وال يكمل نفعها إال مبا محل جذرها وجذعها فإن اإلميان كذلك،
.ال يكون منجيا من النار ،إال مبا أوجبه واستلزمه من صاحل األعمال.
وإذا كانت الشجرة تتشعب شعبا خمتلفة ،بعضها أغلظ من بعض ،وبعضها أساس لغريه وبعضها
أهم وأنفع من الشعب األخرى ،فإن اإلميان الكامل كذلك ،يبدأ بشهادة أن ال إله إال هللا وأن
دمحما رسول هللا ،وتتدرج أوامره ومطالبه من األهم إىل املهم ،ومن املهم إىل ما هو دونه ،حىت ينتهي
إبزاحة الشوك من طريق املسلمني ،وإزالة كل ما من شأنه إيذاء املارة أو اإلضرار هبم ،أما احلياء،
أما انقباض النفس عن إتيان الفعل القبيح ،فهو من أهم خصال اإلميان ،ألنه الباعث والداعي
لكثري من صفات اخلري ،وهو املانع واحلاجز عن كثري من مزالق الشر والفساد
 -2ترمجة الصحايب :أبو هريرة (سبقت يف النموذج الثاين ترمجته)
 -4ترمجة رجال اإلسناد:
* عبيد هللا بن سعيد اليشكري :عبيد هللا بن سعيد بن حيىي بن برد أبو قدامة اليشكري ،ثقة،
مأمون ،من العاشرة.
شي :عبد احلميد بن محيد بن نصر الكشي ،ثقة ،حافظ من العاشرة.
* عبد بن محيد الك ّ
* أبو عامر العقدي :عبد امللك بن عمرو أبو عامر القيسي ،ثقة ،من التاسعة.
 1فتح املنعم شرح صحيح مسلم ،موسى شاهني الشني ، 422/4 ،دار الشروق ،القاهرة ،مجهورية مصر العربية ،الطبعة األوىل4112 ،هـ1441-
م،
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* سليمان بن بالل :سليمان بن بالل أبو دمحم القرشي ،ثقة ،من الثامنة.
* عبد هللا بن دينار :عبد هللا بن دينار ،أبو عبد الرمحن القرشي ،ثقة ،من الرابعة.
* أبو صاحل :ذكوان أبو صاحل السمان ،ثقة ،ثبت ،من الثالثة.
 -3ختريج احلديث:
سبق خترجيه

1

اثنيا :الدراسة التحليلية للحديث:
 -1احلديث دراسة لغوية:
جاء يف الفتح

2

*بضع :بكسر أوله ،و حكي الفتح لغة ،وهو عدد مبهم مقيد مبا بني الثالث إىل التسع ،كما
جزم به القزاز وقال ابن سيده :إىل العشر ،وقيل من اثنني إىل عشرة ،وقيل من أربعة إىل تسعة،
وعن اخلليلي :البضع السبع.
و يرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه املفسرون يف قوله تعاىل " :فلبث يف السجن بضع سنني" .وما
رواه اإلمام الرتمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك أليب بكر ،وكذا رواه الطربي مرفوعا
شعبة :ابلضم ،أي القطعة و املراد اخلصلة أو اجلزء.
و الشعبة يف أصلها :واحدة الشعب ،و هي أغصان األشجار ،و هي بضم الشني ،فأما َشعب

القبائل :فواحدها شعب بفتحها ،و قال اخلليل :الشعب :االجتماع و االفرتاق ،و يف الصحاح
3
هو من األضداد ،فرياد ابلشعبة يف احلديث اخلصلة.
 1أنظر ص 11

 2فتح الباري34-19 /1 ،
 3املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم.141 /4 ،
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احلياء :وهو يف اللغة تغري و انكسار يعرتي اإلنسان من خوف ما يعاب به ،وقد يطلق على جمرد
ترك الشيء بسبب ،والرتك إمنا هو من لوازمه.
 -2احلديث دراسة فقهية:
يقول أبو العباس القرطيب ت131هـ يف املفهم " :قوله و اإلميان بضع و سبعون شعبة :اإلميان يف
هذا احلديث ،يراد به األعمال ،بدليل أنه ذكر فيه أعلى األعمال ،و هو قول ال إله إال هللا ،و
أدانها أي أقرهبا ،و هو إماطة األذى ،و مها عمالن ،فما بينهما من قبيل األعمال.
وأن األعمال الشرعية تسمى إمياان جمازا و توسعا ،ألهنا عن اإلميان تكون غالبا.
ومقصود هذا احلديث أن األعمال الشرعية تسمى إمياان و أهنا منحصرة إىل ذلك العدد ،غري أن
الشرع مل يعني ذلك العدد لنا و ال فصله ،و قد تكلف بعض املتأخرين تعديد ذلك ،فتصفح
خصال الشريعة و عددها ،حىت انتهى هبا يف زعمه إىل ذلك العدد ،و ال يصح له ذلك ،ألنه
ميكن الزايدة على ما ذكر و النقصان مما ذكر ببيان التداخل ،و الصحيح ما سار إليه أبو سليمان
اخلطايب و غريه :أهنا منحصرة يف علم هللا تعاىل و علم رسوله ،و موجودة يف الشريعة مفصلة فيها،
غري أن الشرع مل يوقفنا على أشخاص تلك األبواب ،وال عني لنا عددها ،وال كيفية أقسامها،
وذلك ال يضران يف علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شريعتنا وال يف عملنا ،إذ كل ذلك مفصل مبني
يف مجلة الشريعة ،فما أمران ابلعمل به عملنا ،وما هنينا عنه انتهينا ،وإن مل حنط حبصر أعداد ذلك،
و هللا تعاىل أعلم".1
وقوله "فأفضلها ال إله إال هللا و أدانها إماطة األذى عن الطريق"
يقول القاضي عياض" :أن متام اإلميان ابألعمال و كماله ابلطاعات ،و إن التزام الطاعات و ضم
هذه الشعب من مجلة التصديق و دالئل عليه ،وإهنا خخلق أهل التصديق ،فليست خارجة عن اسم
اإلميان الشرعي و ال اللغوي ،و قد نبه عليه السالم على أفضلها ابلتوحيد املتعني على كل مسلم،
والذي ال يصح شيء من هذه الشعب إال بعد صحته ،و أدانها ما يتوقع ضرره ابملسلمني من
 1املصدر نفسه.143 /4 ،
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إماطة األذى عن طريقهم ،و إن مل يقع األذى بعد ،وبقي بني هذين الطرفني من أعداد أبواب
اإلميان ما لو تكلف حصرها بطريق االجتهاد و تعينها بغلبة الظن إىل حصر عدته ألمكن ،و عليه
1
بىن الفقيه إسحاق بن إبراهيم القرطيب كتابه املسمى ابلنصائح"
احلياء شرعا :خلق يبعث على اجتناب القبيح ،و مينع من التقصري يف حق ذي احلق ،و هلذا جاء
يف احلديث اآلخر " احلياء خري كله"

2

و عرف اإلمام القرطيب احلياء بقوله " :انقباض وحشمة جيدها اإلنسان من نفسه عندما يطلع منه
على احلياء ما يخستقبح و يخذم عليه ،و أصله غريزي يف الفطرة ،و منه مكتسب لإلنسان ،كما قال
بعض احلكماء يف العقل:

رأيت العقل عقلني

فمطبوع و مصنوع

و ال ينفع مصنوع

إذا مل يك مطبوع

كما ال تنفع العني

وضوء الشمس ممنوع

و هذا املكتسب هو الذي جعله الشرع من اإلميان ،وهو الذي يكلف به ،وأما غريزي فال يكلف
هبن إذ ليس ذلك من كسبنا وال يف وسعنا ،وال يكلف هللا نفسا إال وسعها ،وغري أن هذا الغريزي
مل على املكتسب و يخعني عليه ،لذلك قال عليه الصالة و السالم" احلياء ال أييت إال خبري" و
خحي خ
"احلياء خري كله" ،وأوىل احلياء و أوله احلياء من هللا ،وهو أن ال يراك حني هناك ،وذلك ال يكون
إال عن معرفة ابهلل تعاىل كاملة ،ومراقبة له حاصلة ،وهي املعرب عنها بقوله" :أن تعبد هللا كأنك
تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،وقد روى الرتمذي من حديث ابن مسعود :أنه عليه الصالة
والسالم قال ":استحيوا من هللا حق احلياء" فقالوا :إان نستحي واحلمد هلل ،فقال :ليس ذلك،
ولكن االستحياء من هللا حق احلياء ،أن حتفظ الرأس وما حوى ،والبطن وما وعى وتذكر املوت
3
والبلى ،فمن فعل ذلك فقد استحىي من هللا حق احلياء"
 1إكمال املعلم بفوائد مسلم ،القاضي عياض.131 /4 ،

 2فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر.34 /1 ،
 3املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم ،أبو العباس القرطيب .142 -143 /4
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قال النووي:1
صالح َعن
َه َك َذا َرَواهخ َعن أَيب َعامر ال َع َقدي َعن خسلَي َما َن بن ب َالل َعن َعبد اَّلل بن دينَار َعن أَيب َ
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم
أَيب خهَريـَرةَ َعن النيب َ -
صالح َعن أَيب خهَريـَرَة بضع
َويف رَوايَة خزَهري َعن َجرير َعن خس َهيل َعن َعبد اَّلل بن دينَار َعن أَيب َ
َو َسبـ خعو َن أَو بضع َوستُّو َن َك َذا َوقَ َع يف خمسلم من رَوايَة خس َهيل بضع َو َسبـعخو َن أَو بضع َوستُّو َن َعلَى
الشك
ي يف أَول الكتَاب من رَوايَة ال َع َقدي بضع َوستُّو َن ب َال َشك
َوَرَواهخ البخ َخار ُّ
ي من طَريق
ي َو َغيـ خرخمهَا من رَوايَة خس َهيل بضع َو َسبـعخو َن ب َال َشك َوَرَواهخ الرتمذ ُّ
َوَرَواهخ أَبخو َد خاوَد َوالرتمذ ُّ
ال فيه أَربَـ َعة َوستُّو َن َاباب
آخَر َوقَ َ
َ
ال ال َقاضي عيَاض
ف ال خعلَ َماءخ يف الراج َحة م َن الرَوايَـتَـني فَـ َق َ
:واختَـلَ َ
الص َو خ
اب َما َوقَ َع يف َسائر َ
ال الشي خخ أَبخو َعمرو ب خن الص َالح
الرَواة بضع َوستُّو َن َوقَ َ
َرمحَهخ اَّللخ  -تَـ َع َ
َحاديث َول َسائر ُّ
اىل - :األ َ
ك ال َواق خع يف رَوايَة خس َهيل خه َو من خس َهيل قاله احلافظ أبو بكر البيهقي.
َه َذا الش ُّ
ي َعن خس َهيل بضع َو َسبـعخو َن من َغري َشك
َوقَد خرو َ
َوأَما خسلَي َما خن ب خن ب َالل فَإنهخ َرَواهخ َعن َعمرو بن دينَار َعلَى ال َقطع من َغري َشك َوه َي الرَوايَةخ
يما
يما عن َ
يحةخ أَخَر َج َ
اها يف الصح َ
الصح َ
دان من كتَاب خمسلم بضع َو َسبـعخو َن َوف َ
يحني َغيـَر أَنـ َها ف َ
دان من كتَاب البخ َخاري بضع َوستُّو َن
عن َ
ت
َوقَ َ
ام احلَاف خ
ت َمع َىن َه َذا احلَديث خمدة َ ،و َع َدد خ
ظ أَبخو َحامت ب خن حبا َن ب َكسر احلَاء  :تَـتَـبـع خ
ال اإل َم خ
اعة َعد َها
ت إ َىل ُّ
اعات فَإ َذا ه َي تَز خ
ت خكل طَ َ
الط َ
السنَن فَـ َع َدد خ
يد َعلَى َه َذا ال َع َدد َشيـئا َكثريا  ،فَـَر َج َع خ

ني  ،فَـَر َج َعت
َر خس خ
ص َعن البضع َوالسبع َ
ول اَّلل َ -
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم  -م َن اإلميَان فَإ َذا ه َي تَـنـ خق خ
ص
اعة َعد َها اَّللخ تَـ َع َ
ت خكل طَ َ
إ َىل كتَاب اَّلل تَـ َعا َىل فَـ َقَرأَتهخ ابلت َدبُّر َو َع َدد خ
اىل م َن اإلميَان فَإ َذا ه َي تَـنـ خق خ

اب إ َىل ُّ
ني  ،فَ َ
َعن البضع َوالسبع َ
ض َمم خ
ت الكتَ َ
السنَن َ ،وأَس َقطَت ال خم َع َاد فَإذَا خك ُّل َشيء َعد خه اَّللخ
ص،
تَـ َع َ
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم  -م َن اإلميَان تسع َو َسبـ خعو َن خشعبَة َال يَز خ
اىل َونَبيُّهخ َ -
يد َعلَيـ َها َوَال تَـنـ خق خ
صلى اَّللخ َعلَيه َو َسل َم
 .أَن َه َذا ال َع َد َد يف الكتَاب َوا ُّ
لسنَن  -فَـ َعلم خ
ت أَن خمَر َاد النيب َ -
وذَ َكَر أَبخو َحامتيع ذَل َ
َرمحَهخ اَّللخ َ -مج َ
ك يف كتَاب َوصف اإلميَان َو خش َعبه َوذَ َكَر أَن رَوايَةَ َمن َرَوى َ
1
ضل َها َوأَد َان َها َوفَضيلَة احلَيَاء َوَكونه من اإلميَان
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاح ،كتاب اإلميان ،ابب بيَان َع َدد خش َعب اإلميَان َوأَف َ
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ب قَد تَذ خك خر للشيء َع َددا َوَال تخر خ
يد نَـف َي َما س َواهخ
يحة ; فَإن ال َعَر َ
بضع َوستُّو َن خشعبَة أَيضا َ
صح َ
َحاديث اإلميَان َواإلس َالم
َولَهخ نَظَائ خر أَوَرَد َها يف كتَابه منـ َها يف أ َ
اىل أَعلَم
َواَّللخ تَـ َع َ
)واحلَيَاءخ خشعبَة م َن اإلميَان (  :قَـولخهخ
(ويف الرَوايَة األخخَرى َ
(ويف األخخَرى )احلَيَاءخ م َن اإلميَان َ
احلَيَاءخ َ
)ال َأييت إال خبَري
احلَيَاءخ َمم خدود َوخه َو االستحيَاءخ )احلَيَاءخ َخيـر خكلُّهخ أَو قَ َ
(ويف األخخَرى َ
ال خكلُّهخ َخيـر َ
ي
ال أَه خل اللُّغَة االستحيَاءخ م َن احلَيَاة َ ،واستَحيَا الر خج خل  :من قخـوة احلَيَاة فيه -قَ َ
قَ َ
ام ال َواحد ُّ
ال اإل َم خ
لشدة علمه مبََواقع ال َعيب
ال  :فَاحلَيَاءخ من قخـوة احلس َولخطفه َوقخـوة احلَيَاة
قَ َ
َرض َي َ -وخروينَا يف ر َسالَة اإل َمام األخستَاذ أَيب ال َقاسم ال خق َشريي َعن السيد اجلَليل أَيب ال َقاسم اجلخنَـيد
اَّللخ َعنهخ  -قَ َ
ال  :احلَيَاءخ خرؤيَةخ اآلَالء أَي الن َعم َ ،وخرؤيَةخ التـقصري  ،فَـيَـتَـ َول خد بـَيـنَـ خه َما َحالَة تخ َسمى احلَيَاءخ
ال ال َقاضي عيَاض َو َغيـ خرهخ م َن الشُّراح  :إمنَا خجع َل احلَيَاءخ م َن اإلميَان َوإن َكا َن َغر َيزة ألَنهخ قَد يَ خكو خن
َوقَ َ
اج إ َىل
َختَلُّقا َواكت َسااب َك َسائر أَع َمال الرب َ ،وقَد يَ خكو خن َغر َيزة َولَكن استع َمالَهخ َعلَى قَانخون الشرع َحيتَ خ
 .اكت َساب َونية َوعلم فَـ خه َو م َن اإلميَان هبَ َذا َ ،ول َكونه َابعثا َعلَى أَفـ َعال الرب َ ،وَمانعا م َن ال َم َعاصي
ب
َوأَما َكو خن احلَيَاء َخيـرا خكلهخ َ ،وَال َأييت إال خبَري فَـ َقد يخشك خل َعلَى بَـعض الناس من َحي خ
ث إن َ
صاح َ
 .احلَيَاء قَد يَستَحيي أَن يـخ َواجهَ ابحلَق َمن خجيلُّهخ  ،فَـيَـتـ خرخك أَمَرهخ ابل َمع خروف َونـَهيَهخ َعن ال خمن َكر
ك مما خه َو َمع خروف يف ال َع َادة
َ .وقَد َحيملخهخ احلَيَاءخ َعلَى اإلخ َالل ببَـعض احلخخقوق َو َغري ذَل َ
اعة م َن األَئمة منـ خه خم الشي خخ أَبخو َعمرو ب خن الص َالح
اب به َمجَ َ
َج َ
و َج َو خاب َه َذا َما أ َ
َرمحَهخ اَّللخ  -أَن َ
س حبَيَاء َحقي َقة بَل خه َو َعجز َو َخ َور َوَم َهانَة َوإمنَا تَسميَـتخهخ َحيَاء من
َه َذا ال َمان خع الذي ذَ َكرَانهخ لَي َ
ث
إط َالق بَـعض أَهل ال خعرف أَطلَ خقوهخ َجمَازا ل خم َشابَـ َهته احلَيَاءَ احلَقيقي َوإمنَا َحقي َقةخ احلَيَاء خخلخق يَـبـ َع خ
َعلَى تَـرك ال َقبيح َ ،وَمينَ خع م َن التـقصري يف َحق ذي احلَق َ ،وَحنو َه َذا َ ،ويَ خد ُّل َعلَيه َما ذَ َكرَانهخ َعن
.اجلنيد

قال القاضي عياض:
بعدما خلص ما حصره اإلمام ابن حبان " وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب  ،وأعمال
اللسان ،وأعمال البدن ،فأعمال القلب فيه :املعتقدات والنيات

73

وتشتمل على أربع و عشرين خصلة :اإلميان ابهلل ،ويدخل فيه اإلميان بذاته وصفاته وتوحيده أبنه
ليس كمثله شيء ،واعتقاد حدوث ما دونه ،و اإلميان مبالئكته و كتبه ورسله والقدر خريه
وشره واإلميان ابليوم اآلخر ،ويدخل فيه املسألة يف القرب و البعث والنشور واحلساب وامليزان
والصراط واجلنة والنار ،وحمبة هللا واحلب والبغض فيه ،وحمبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص
واعتقاد تعظيمه ،ويدخل فيه الصالة عليه و إتباع سنته ،واإلخالص ويدخل فيه ترك الرايء و
النفاق ،والتوبة واخلوف والرجاء والشكر.....
وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال :التلفظ ابلتوحيد ،وتالوة القرآن ،تعلم العلم  ،تعليم
هو الدعاء والذكر ويدخل فيه االستغفار واجتناب اللغو.
وأعمال البدن وتشتمل على ثالث وثالثني خصلة ،التطهر سرت العورة ،الصالة ،الزكاة ،الصوم
احلج...
لطائف إسنادية:
يف اإلسناد املذكور رواية األقران و هي :عبد هللا بن دينار عن أيب صاحل ألهنما اتبعيان ،و رجاله
1
من سليمان إىل منتهاه من أهل املدينة و قد دخلها الباقون.
قال اإلمام املباركفوري يف شرحه على الرتمذي:
وقد صنف يف تعيني هذه الشعب مجاعة منهم اإلمام أبو عبد هللا احلليمي صنف فيها كتااب فسماه
"فوائد املنهاج"  ،واحلافظ أبو بكر البيهقي ومساه "شعب اإلميان"  ،والشيخ عبد اجلليل أيضا مساه
"شعب اإلميان"  ،وإسحاق بن القرطيب ومساه "كتاب النصائح"

 1فتح الباري.34 /1 ،
 2حتفة األحوذي ،املباركفوري ،241/4 ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
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النموذج السادس :حديث عبد هللا بن مسعود "إن الصدق يهدي إىل الرب"...
حديث الباب:
أوال رواية اإلمام البخاري :كتاب األدب ،ابب قول هللا تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا و
كونوا مع الصادقني" التوبة  ،119و ينهى عن الكذب.
قال اإلمام البخاري :حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد هللا
الصدق يهدي إىل الرب ،و إن الرب يهدي إىل اجلنة ،و
هنع هللا يضر عن النيب صلى هللا عليه و سلم " :إن ّ
إن الرجل ليصدق حىت يكون صديقا ،وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل
النار ،وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا ك ّذااب".1
اثنيا :رواية اإلمام مسلم:
رواه اإلمام مسلم يف كتاب الرب و الصلة ،ابب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله
حديث رقم 1143

قال اإلمام مسلم :حدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم -قال إسحاق:
أخربان .وقال اآلخران :حدثنا  -جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد هللا قال :قال :رسول هللا
الصدق يهدي إىل الرب ،و إ ّن الرب يهدي إىل اجلنة ،وإ ّن الرجل ليصدق حىت يكتب
ملسو هيلع هللا ىلص " :إن ّ

ص ّديقا ،وإ ّن الكذب يهدي إىل الفجور ،و إ ّن الفجور يهدي إىل النار ،و إن الرجل ليكذب

حىت يكتب كذااب".2

الرواية الثانية لإلمام مسلم:
قال :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وهناد بن السري قاال :حدثنا أبو األحوص عن منصور عن أيب
وائل عن عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " :إن الصدق بر ،و إن
 1فتح الباري.119 /44 ،
 2إكمال املعلم بفوائد مسلم.24 /2 ،
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الرب يهدي إىل اجلنة و إن العبد ليتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا ،و إن الكذب
فجور وإن الفجور يهدي إىل النار ،وإن العبد ليتحرى الكذب حىت يكتب كذااب"
الرواية الثالثة:
قال :دمحم بن عبد هللا بن منري حدثنا أبو معاوية ووكيع قاال حدثنا األعمش ،ح و حدثنا أبو كريب
حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن شقيق عن عبد هللا قال :قال :رسول هللا صلى هللا عيه
وسلم " :عليكم اب لصدق ،فإن الصدق يهدي إىل الرب ،و إن الرب يهدي إىل اجلنة ،وما يزال
وإايكم و الكذب ،فإن الكذب
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقاّ ،
يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،وما يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب

حىت يكتب عند هللا ك ّذااب".1
رواية اإلمام ابن حبان:
جل
يف كتاب الرب واإلحسان ،ابب الصدق واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ذكر كتبة هللا ّ
وعال املرء عنده من الص ّديقني مبداومته على الصدق يف الدنيا.
قال اإلمام ابن حبان :أخربان احلسني بن دمحم بن أيب معشر حبَران قال حدثنا بشر بن خالد قال
حد ثنا دمحم بن جعفر عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا
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عليه وسلم قال :ال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا ،وال يزال
يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا كذااب"

1

الرواية الثانية البن حبان :قال :ذكر رجاء دخول اجلنان للدوام على الصدق يف الدنيا.
قال :أخربان أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد هللا
قال :قال :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :إن الصدق ليهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،وإن الرجل
ليصدق حىت يكتب عند هللا صديقا وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل
النار ،وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذااب".2
رواية احلاكم النيسابوري يف املستدرك :وفيه زايدة يف أول احلديث مل تذكر يف الرواايت األخرى.
أخرجه يف كتاب العلم ،حديث رقم 114

قال احلاكم :أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير
عن إدريس األودي عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا رفع احلديث إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم " إن الكذب ال يصلح منه جد وال هزل ،وال أن يَع َد الرجل ابنه مث ال ينجز له ،إن

الصدق يهدي إىل الرب ،وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور

 1اإلحسان بتقريب ابن حبان ،عالء الدين الفارسي ابن بلبان ،343 /4 ،رقم .131
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يهدي إىل النار ،إنه يقال للصادق صدق وبر ،ويقال للكاذب كذب وفجر ،و إن الرجل ليصدق
حىت يكتب عند هللا صديق ،أو يكذب حىت يكتب عند هللا كذااب"

1

أوال الدراسة التمهيدية للحديث:
 -1املعىن اإلمجايل:
يقول القاضي عياض " :إن الرجل يصدق حىت يكتب عند هللا صديقا ،ويكذب حىت يكتب عند
هللا كذااب" فيه حتريض على حتري الصدق وجتنب الكذب وترك التساهل فيه ،فإن ذلك يؤدي إىل
أمثاله ،ويقع فيه ويكثر منه فيه حتريض على حتري الصدق وجتنب الكذب وترك التساهل فيه ،فإن
ذلك يؤدي إىل أمثاله ،ويقع فيه ويكثر منه ذا مل يتحفظ من الكذب حىت يعرف به و يكتب عند
هللا ابملبالغة يف الصدق إذا اعتاده أو ابلكذب إذا اعتاده ،فإن فعيل و فعال من صديق وكذاب من
أبنية املبالغة و الكثرة ،ومعىن كتبنا هنا أي حكم عليه و له بذلك وحق له منزلة الصديقني و ثواهبم
أو بصفة الكذابني و عقاهبم ،وقيل يف قوله "كتب هللا ألغلنب" أي حكم ،و يكون هذا إظهار
حكمه فيها و إنفاذ قدرة له ابلشقاوة والسعادة مبقتضى الصفتني يف املأل األعلى ،أو يلقى ذلك
يف ألسنة الناس  ،كما يوضع القبول و البغضاء ،وإال فقضاؤه املتقدم وكتابه السابق قد سبق فيه مبا
كان و يكون فيه هذا".2
 -2ترمجة الصحايب :عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر:
" عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن
احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار .
اإلمام احلرب  ،فقيه األمة ،أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري ،حليف بين زهرة .
كان من السابقني األولني ،ومن النجباء العاملني ،شهد بدرا  ،وهاجر اهلجرتني  ،وكان يوم الريموك
 1املستدرك على الصحيحني ،احلاكم النيسابوري ،143 /4 ،قال احلاكم عقب روايته :هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ،وإمنا
تواترت الرواايت بتوفيق أكثر هذه الكلمات.
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على

النفل،

غزيرة

ومناقبه

روى

،

علما

.

كثريا

حدث عنه أبو موسى  ،وأبو هريرة  ،وابن عباس  ،وابن عمر  ،وعمران بن حصني  ،وجابر ،
وأنس  ،وأبو أمامة  ،يف طائفة من الصحابة  ،وعلقمة  ،واألسود  ،ومسروق  ،وعبيدة  ،وأبو
وائلة  ،وقيس بن أيب حازم  ،وزر بن حبيش  ،والربيع  ،بن خثيم  ،وطارق بن شهاب  ،وزيد بن
وهب  ،وولداه أبو عبيدة وعبد الرمحن  ،وأبو األحوص عوف بن مالك ،
روى

عنه

أبو

الشيباين

عمرو

و

خلق

.
كثري

وروى عنه القراءة أبو عبد الرمحن السلمي  ،وعبيد بن نضيلة  ،وطائفة .
اتفقا له يف الصحيحني على أربعة وستني  ،وانفرد له البخاري إبخراج أحد وعشرين حديثا ،
ومسلم إبخراج مخسة وثالثني حديثا  ،وله عند بقي ابملكرر مثاين مائة وأربعون حديثا .
قال قيس بن أيب حازم :رأيته آدم خفيف اللحم  ،وعن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال  :كان
عبد هللا رجال حنيفا  ،قصريا  ،شديد األدمة  ،وكان ال يغري شيبه .
وروى األعمش  ،عن إبراهيم قال  :كان عبد هللا لطيفا  ،فطنا .
كان

معدودا

يف

أذكياء

العلماء

.

وعن ابن املسيب قال  :رأيت ابن مسعود عظيم البطن  ،أمحش الساقني .
قلت  :رآه سعيد ملا قدم املدينة عام ت ويف سنة اثنتني وثالثني وكان يعرف أيضا أبمه  ،فيقال له :
ابن أم عبد قال دمحم بن سعد :أمه هي أم عبد بنت عبد ود بن سوي من بين زهرة .
وروي عن علقمة :عن عبد هللا  ،قال  :كناين النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أاب عبد الرمحن قبل أن يولد يل .
وروى املسعودي عن سليمان بن مينا  ،عن نويفع موىل ابن مسعود  ،قال  :كان عبد هللا من
أجود الناس ثواب أبيض  ،وأطيب الناس رحيا .
وقال ابن إسحاق :أسلم ابن مسعود بعد اثنني وعشرين نفسا  ،وعن يزيد بن رومان قال  :أسلم
عبد هللا قبل دخول النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -دار األرقم .1وعن عبيد هللا بن عبد هللا  ،قال :مات ابن
 1سري أعالم النبالء ،111-111 /4 ،مؤسسة الرسالة ،طبعة 4111هـ1444-م.
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مسعود ابملدينة  ،ودفن ابلبقيع سنة اثنتني وثالثني  ،وكان حنيفا  ،قصريا شديد األدمة  .وكذا أرخه
فيها مجاعة.1
 -4ترمجة رجال اإلسناد:
* عثمان بن أيب شيبة :هو عثمان بن دمحم بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت أبو احلسن العبسي،
ابن أيب شيبة احلافظ.
* جرير :هو جرير بن عبد احلميد بن جرير بن قرط بن هالل بن أقيس بن أيب أمية بن زحف بن
النضر أبو عبد هللا الضيب ،ثقة من الثامنة.
* منصور بن املعتمر :هو منصور بن املعتمر بن عبد هللا بن ربيعة بن حريث بن مالك بن رفاعة
بن احلارث بن هبثة بن سليم ،أبو عتاب ،منصور بن املعتمر السلمي ،ثقة ،ثبت من اخلامسة.
* أبو وائل :شقيق بن سلمة أبو وائل األسدي ،خمضرم ،من الثانية.
 -3ختريج احلديث:
ابإلضافة إىل ما سبق خترجيه مع سوق الرواايت ،فقد أخخرج احلديث يف:
سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ابب ما جاء يف الصدق والكذب حديث
رقم 4934
سنن أيب داود ،كتاب األدب ،حديث رقم .1929

سنن ابن ماجة ،املقدمة.
سنن الدارمي ،كتاب الرقاق.
مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة.
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شواهد احلديث :حلديث ابن مسعود هنع هللا يضر شاهد من حديث أيب بكر الصديق عند اإلمام ابن
حبان .ومن حديث عبد هللا بن عمر عند اإلمام الرتمذي.
درجة احلديث :يعترب هذا احلديث يف أعلى درجات الصحة ،التفاق اإلمامني البخاري ومسلم
على خترجيه ،كما علق اإلمام الرتمذي عقب روايته للحديث بقوله :هذا حديث حسن صحيح.
اثنيا :الدراسة التحليلية للحديث:
 -1احلديث دراسة لغوية:
قوله " :إن الصدق يهدي " بفتح أوله من اهلداية و هي الداللة املوصلة إىل املطلوب"

1

قوله " :إىل الرب :بكسر املوحدة :أصله التوسع يف فعل اخلري ،وهو اسم جامع للخريات كلها ،و
يطلق على العمل اخلالص الدائم"

2

قوله إن الكذب يهدي إىل الفجور" :قال الراغب :أصل الفجر الشق ،فالفجور شق سرت الداينة،
و يطلق على امليل إىل الفساد ،و على االنبعاث إىل املعاصي ،وهو اسم جامع للشر".3
يتحرى :يقصد و يتعمد ،و احلرى انحية الشيء" .4
 -2احلديث دراسة فقهية:
قال القاضي عياض ":إن الصدق يهدي إىل الرب و إن الرب يهدي إىل اجلنة ،و إن الكذب يهدي
إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار :معناه :أن الصدق يهدي إىل الرب ابلعمل الصاحل اخلالص
من اإلمث ،و الرب اسم جامع للخري كله ،و قيل الرب اجلنة ،وقيل ذلك يف قوله تعاىل "لن تنالوا الرب"
و يوصل إليه و الرب يوصل إىل اجلنة و يرشد إليها"

5
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قال اإلمام النووي :قال العلماء :يف هذا احلديث حث على حتري الصدق و هو قصده االعتناء
به وعلى التحذير من الكذب و التساهل فيه ،فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف به.
" وما يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق " و قوله " ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب "
يف هذه الزايدة إشارة إىل أن من توقى الكذب ابلقصد الصحيح إىل الصدق صار له الصدق
سجية حىت يستحق الوصف هبا ،و كذلك عكسه وليس املراد أن احلمد والذم فيهما خيتص مبن
يقصد إليهما فقط و إن كان الصادق يف األصل ممدوحا و الكاذب مذموما"
" ما يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب " قال ابن بطال :إذا كرر الرجل الكذب حىت استحق
اسم املبالغة ابلوصف ابلكذب ،مل يكن من صفات كملة املؤمنني ،بل من صفات املنافقني ،يعين
فلهذا عقب البخاري حديث ابن مسعود حبديث أيب هريرة " ،آية املنافق ثالث إذا حدث
كذب" يف صفة املنافق يشمل الكذب يف القول و الفعل ،والقصد األول يف حديثه و الثاين يف
أمارته و الثالث يف وعده ،قال :وقال يف حديث مسرة" :الذي رأيته يشق شدقه الكذاب" بعقوبة
الكاذب أبنه يشق شدقه ،وذلك يف موضع املعصية وهو فمه الذي كذب به ،قلت أي احلافظ
ابن حجر :و مناسبته للحديث األول أن عقوبة الكاذب أطلقت يف احلديث األول ابلنار ،فكان
يف حديث مسرة بياهنا"

1

قوله " إن الرب يهدي إىل اجلنة" قال ابن بطال :مصداقه يف كتاب هللا "إن األبرار لفي نعيم"
االنفطار .42
قوله " إن الرجل ليصدق " زاد يف رواية األعمش " ويتحرى الصدق" وكذا زادها يف الشق الثاين"
حىت يكون صديقا يف رواية األعمش حىت يكتب عند هللا صديقا" قال ابن بطال :املراد أنه يتكرر
منه الصدق حىت يستحق اسم املبالغة يف الصدق.

2
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قائمة املصادر واملراجع:
مرتبة على حروف املعجم دون اعتبار "ال"
* اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،دمحم بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد
التميمي ،أبو حامت الدارمي البسيت ،ترتيب األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،حققه و
خرج أحاديثه وعلق عليه ،شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 4142ه-
4922م.

* أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد
الواحد ،املعروف ابألثري ،حتقيق علي دمحم معوض ،عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
الطبعة4143 ،ه4991-م,

* اإلصابة يف متييز الصحابة ،أبو الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر العسقالين،
حتقيق عادل أمحد عبد املوجود و علي دمحم عوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت الطبعة األوىل
4143هـ
* إكمال املعلم بفوائد مسلم ،القاضي عياض بن موسى اليحصيب ،حتقيق حيىي إمساعيل ،دار
الوفاء ،مجهورية مصر العربية ،الطبعة الثالثة4111 ،هـ1443-م.
* الباعث احلثيث اختصار علوم احلديث البن كثري ،مشس الدين السخاوي ،دار الكتب العلمية،
بريوت لبنان ،الطبعة األوىل 4142هـ 4922م.
* البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري ،اإلمام أبو حفص عمر بن علي بن أمحد األنصاري
الشافعي ،املعروف اببن امللقن ،حتقيق مجال دمحم السيد ،دار العاصمة ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة األوىل4124 ،هـ1449-م.
* حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،دمحم عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت لبنان.
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* تدريب الراوي يف تقريب النواوي ،جالل الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،
الطبعة الثانية4299 ،هـ4939-م.

* تقريب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر العسقالين ،حتقيق دمحم
عوامة ،دار الرشيد ،سوراي ،الطبعة األوىل 4141هـ 4921 -م.

* التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين و األسانيد ،لإلمام احلافظ يوسف بن عبد هللا بن دمحم ابن عبد
الرب القرطيب ،حتقيق دمحم عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،الطبعة الثالثة،
1444م.
* جامع األصول يف أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،جمد الدين أيب السعادات املبارك بن دمحم ابن األثري
اجلزري ،حتقيق عبد القادر األرانؤوط وآخرون ،دار ابن كثري ،دمشق ،سوراي ،الطبعة األوىل،
4121هـ1444-م.

* جامع بيان العلم وفضله ،احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب القرطيب،
حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة انشرون ،دمشق سوراي ،الطبعة األوىل 4122ه-
1441م

* سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ،املكتبة العصرية.
* سنن الرتمذي ،أبو عيسى دمحم بن عيسى بن سورة ،حتقيق أمحد شاكر ،دار الكتب العلمية،
بريوت لبنان.
* سري أعالم النبالء ،مشس الدين الذهيب ،مؤسسة الرسالة4111 ،ه1444 -م.

* شرح صحيح البخاري ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك املعروف اببن بطال ،حتقيق أبو
متيم ايسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،الرايض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية4112 ،هـ-
1442م.
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* عون املعبود شرح سنن أيب داوود ،العظيم أابدي ،دار الفكر ،بريوت4143 ،هـ 4993 -م
* صحيح مسلم ،ترقيم وترتيب دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار األصالة اجلزائر ،الطبعة األوىل1444 ،م.
* فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق دمحم فؤاد عبد
الباقي ،عبد العزيز بن ابز ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة1443 ،م
* فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ،زين الدين عبد الرحيم العراقي ،حتقيق حممود ربيع ،مؤسسة
الكتب الثقافية ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل4141 ،هـ4993 -م.
* فتح املنعم شرح صحيح مسلم ،موسى شاهني الشني ،دار الشروق ،القاهرة ،مجهورية مصر
العربية ،الطبعة األوىل4112 ،هـ 1441-م.
* الكفاية يف علم الرواية ،اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن اثبت البغدادي ،أبو بكر اخلطيب،
حتقيق حس ن عبد املنعم شليب ،مؤسسة الرسالة انشرون ،دمشق سوراي ،الطبعة األوىل4124 ،ه-
1449م.

* املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويه بن نعيم بن
احلكم الضيب الطهماين النيسابوري ،املعروف اببن البيع ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل4144 ،ه4994-م.

* املعلم بفوائد مسلم ،أيب عبد هللا املازري ،حتقيق دمحم الشاذيل النيفر ،دار الغرب اإلسالمي،
تونس ،الطبعة الثالثة1441 ،م.

* املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،اإلمام احلافظ أيب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم
القرطيب ،حتقيق حمي الدين ديب مستو ،وآخرون ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة السادسة،
4122ه-ـ1441م.
* املنهاج شرح النووي على صحيح مسلم ،طبعة 4141هـ 4991-م

* املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،املطبعة املصرية ابألزهر ،الطبعة األوىل4213 ،هـ -
4919م.
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* نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،مجال الدين الزيلعي ،دار احلديث ،الطبعة األوىل،
4143ه4993 -م
* النهاية يف غريب احلديث ،جمد الدين أبو السعادات املبارك ،ابن األثري اجلزري ،حتقيق طاهر
أمحد الزاوي ،حممود دمحم الطناحي ،املكتبة العلمية  ،بريوت 4299ه4939 -م

* النهاية يف غريب احلديث ،جمد الدين أبو السعادات املبارك ،ابن األثري اجلزري ،حتقيق صالح بن
عويضة ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان.
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