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 شروح سنن الترمذي: المحاضرة األولى

 دراسة تطبيقية على عارضة األحوذي البن العربي: أوال

 التعريف بالحافظ ابن العربي وبكتابه العارضة-1

هو دمحم بن عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا المعافري، األندلسي : اسمه وكنيته ونسبه
 .المالكي، المشهور بالقاضي ابن العربي اإلشبيلي

والعين المهملة وكسر الفاء، وهي إحدى القبائل  بفتح الميم( معافر)يمتد نسبه إلى قبيلة 
القحطانية، نسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد، الذي ينتهي 

 .نسبه إلى قحطان

يع المصادر التي ترجمت له، غير أنها ال كما تذكر ذلك جم-بأبي بكر–يكنى اإلشبيلي 
تذكر له ولدا باسم بكر، ولعله تكنى بذلك لحبه لهذه الكنية التي تكنى بها أبو بكر الصديق 

 -رضي هللا عنه –

من أراضي  ، بإشبيلية(هـ864)نة ثمان وستين وأربعمائة ولد أبو بكر بن العربي س: مولده
 .األندلس صرح بذلك ابن العربي نفسه لتلميذه ابن بشكوال

رغم كثرة شيوخ القاضي ابن العربي، إال أن المصادر التي ترجمت له، ال تذكر  :شيوخه
منهم إال العدد القليل، مقتصرة على المشهورين فقط، فهذا ابن بشكوال تلميذه يقتصر على 

ميذه أيضا يعدد له أربعة وعشرين، ويذكر له الحافظ ذكر سبعة فقط، وهذا القاضي عياض تل
 .الذهبي في تذكره الحفاظ ثالثة عشر ويختار ابن فرحون منهم اثنين وعشرين شيخا

بن العربي فجمعهم في معجم ورتبهم  ض الباحثين باستقصاء، وتتبع شيوخوقد قام بع
سعين شيخا، ومن على حروف المعجم وبين مواضع ذكرهم في المراجع فبلغوا ثمانية وت

 :هؤالء الشيوخ ممن كثر ذكرهم في أغلب المصادر التي ترجمت البن العربي



 .والده أبو دمحم عبد هللا بن دمحم ابن العربي المعافري كان من أعيان إشبيلية-1

أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي شيخ الشافعية بدمشق، سمع منه -9
 .بخاري، وتقريب الغريبين ألبي عبيدابن العربي صحيح ال

طراد بن دمحم بن علي بن حسن أبو الفوارس الهاشمي العباسي البغدادي الزينبي،روى عنه -3
األحاديث العوالي :" ابن العربي عدة مرويات، منها ماهو سماع، ومنها ماهو إجازة مثل

 .شيوخوغيرهما من ال" الذكر"و" مجابي الدعوة" وكتاب " المنتقاة الصحاح

قضى ابن العربي أربعين سنة في التدريس، مما يجعل عدد األخذين عنه عدد  :تالميذه
معجم أصحاب أبي بكر بن "كثير، وهو ما حققه ابن األبار عندما ألف كتابه المسمى 

الذي ال يزال مفقودا لألسف الشديد، إال أن المصادر التي ترجمت البن العربي " العربي
 .الذين أخذوا عن ابن العربي والزموه: يل منهم، منهمتوافقت على ذكر القل

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن : القاضي عياض-1
عياض اليحصبي، سبتي الدار والميالد، اندلسي األصل الحافظ أمام أهل الحديث في وقته، 

الم العرب وأيامهم وأنسابهم، كان عالما بالتفسير وعلومه فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة وك
 "االلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"كثير التصانيف منها 

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال األنصاري : ابن بشكوال-9
 "تاريخ األندلس المشهور بالصلة"اإلمام العالم الحافظ الناقد صاحب 

 دراسة تطبيقية على شرح عارضة األحوذي البن العربي: ثانياس

 :قال اإلمام الترمذي في أبواب الصالة، باب ما جاء في اإلسفار بالفجر: نص الرواية

حدثنا عبدة عن دمحم بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود : حدثنا هناد قال
أسفروا : "يقول- عليه وسلمصلى هللا–بن لبيد عن رابع بن خديج قال سمعت رسول هللا 



يث، عن دمحم بن إسحاق ورواه دمحم وقد روى شعبة والثوري هذا الحد" ربالفجر فإنه أعظم لألج
: " بن عجالن أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبالل

 ".حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح

 الحديث عن دمحم بن إسحاق  قال الترمذي وقد روى شعبة والثوري هذا

 قال أحمد شاكر يعني أن عبلة لم ينفرد بروايته عنابن إسحاق بل تابعه شعبة والثوري 

 قال الترمذي ورواه دمحم بن عجالن أيضا عن عاصم بن عمر عن قتادة 

قال أحمد شاكر وأن ابن اسحاق لم ينفرد بروايته عن عاصم بن عمر بن قتادة بل تابعه ابن 
 عجالن 

قول الترمذي قول حديث صحيح كل من حكى كالم الترمذي حكاه هكذا من بينهم ابن تيمية 
في المنتقى والزيلعي في نصب الراية وابن الطرقماني في الجوهر الراقي والمنذري في ما 

 حكاه عنه في عون المعبود 

وم وأما حديث محمود عن رافع ففيه من عل:"... قال الحافظ ابن العربي في العارضة
صلى هللا –الحديث رواية صاحب عن صاحب، وهو محمود بن لبيد عقل عن رسول هللا 

مجها في فيه من بئر في دارهم ورافع بن خديج صاحب، رواه أبو عيسى  مجة-عليه وسلم
إسحاق عن عاصم بن قتادة وذكر أن ابن عجالن رواه عنه وعاصم في الرواية عن دمحم بن 

لك لم يصح هذا الحديث إذ مداره عليه وهو بهذه الصفة غير قوي وال قائم بالعلم، لذ
 ..."غريب

حدثنا شعبة عن : حدثنا أبو داود قال: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده: تخريج الحديث
دمحم بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن 

 "صالة الصبح فإنه أعظم لألجرأسفروا ب: " قال-صلى هللا عليه وسلم–النبي 



حدثنا أبو إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرير بن رافع بن خديج عن : حدثنا أبو داود قال: قال
أسفر بصالة الصبح حتى يرى :" لبالل-صلى هللا عليه وسلم–قال النبي : رافع بن خديج قال
 ".القوم مواقع نبلهم

حدثنا علي أنا يزيد بن عيا ضنا عاصم بن عمر بن : في مسنده وأخرجه ابن الجعد
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال

 "أسفروا بالصبح فإنه أعظم لألجر: "يقول

وأخبرنا : أخبرنا دمحم بن إسحاق قال: حدثنا يزيد قال : قال : وأخرجه أحمد في مسنده
جالن عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن رافع بن خديج ابن ع

أصبحوا بالصبح فإنه أعظم ألجوركم أو أعظم :" أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم–عن النبي 
 "لألجر

حدثنا أبو خالد األحمر أخبرنا ابن عجالن عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد 
 :يقول-هللا صلى هللا عليه وسلم سمعت رسول: عن رافع بن خديج قال

 "أسفر بالصبح فإنه أعظم لألجر"

وأخبرنا ابن : أخبرنا دمحم بن إسحاق قال: حدثنا يزيد قال: قال: وأخرجه أحمد في مسنده
صلى هللا –عجالن عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي 

أصبحوا بالصبح فإنه :" يقول-هللا عليه وسلم صلى–هللا سمعت رسول : قال يزيد-عليه وسلم
 ".أعظم لألجر أو ألجرها

حدثنا أبو سفيان عن ابن عجالن عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد 
أصبحوا بالصبح فإنه أعظم :" أنه قال-صلى هللا عليه وسلم–عن رافع بن خديج عن النبي 

 "ألجوركم أو أعظم لألجر



حدثنا أبو خالد األحمر أخبرنا ابن عجالن عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود 
أسفروا بالفجر فإنه :" -صلى هللا عليه وسلم–قال رسول هللا : بن لبيد عن رافع بن خديج قال

 "أعظم لألجر أو ألجرها

 :وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصالة باب اإلسفار بالفجر

منهال، حدثنا شعبة، عن دمحم بن إسحاق، عن عاصم بن عمر حدثنا حجاج بن : قال
:" عن النبي صلى هللا عليه وسلم قالبن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، 

 ".أسفروا بصالة الصبح، فإنه أعظم لألجر

أخبرنا دمحم بن يوسف، حدثتا سفيان، عن ابن عجالن، عن عاصم بن عمر بن : قال
:" قال رسول هللا سلى هللا عليه وسلم: بن لبيد، عن رافع بن خديج، قالقتادة، عن محمود 

 "نوروا بصالة الفجر، فإنه أعظم لألجر

 :وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصالة باب وقت صالة الفجر

أنبأنا سفيان بن عيينة، عن ابن عجالن، سمع عاصم بن : حدثنا دمحم بن الصباح قال: قال
عمر قتادة، وجده بدري، يخبر عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج أن النبي صلى هللا 

 "أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لألجر، او ألجركم " :عليه وسلم

 :الصبح وأخرجه أبو داود في كتاب الصالة باب في وقت

حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن عجالن، عن عاصم بن عمر بن : قال
قال رسول هللا صلى هللا : قتادة بن النعمان، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال

 "أصبحوا بالصبح فإنه أعظم ألجوركم أو أعظم لألجر:" عليه وسلم

 :ترجمة رجال اإلسناد-2

 "رافع بن خديج رضي هللا عنه"ابي راوي الحديث ترجمة الصح-أ



هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي الحارثي كذا نسبة أبو نعيم، وأبو عمر ونسبه 

بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم، فزاد  رافع بن خديج: ابن الكلبي، فقال
 .وهللا أعلم. زيدا الثاني وعمرا

يكنى أبا عبد هللا، وقيل أبو خديج، وأمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر بن عدي بن 
 .أمية بن بياضة

ه كان قد عرض نفسه يوم بدر، فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه استصغره، وأجاز 
في : ، وأصابه يوم أحد سهم في ترقوته وقيلشهد أحد، والخندق، وأكثر المشاهديوم أحد، ف

 .ثندوته، فنزع السهم وبقي النصل إلى أن مات

 "أنا أشهد لك يوم القيامة:" وقال له رسول هللا

 .وانتفضت جراحته أيام عبد الملك بن مروان، وكان عريف قومه

 .محمود بن لبيد، والسائب بن يزيد، وأسيد بن ظهيرابن عمر، و : روى عنه من الصحابة

مجاهد، وعطاء، والشعبي، وابن ابنه عبابة بن رفاعة بن رافع، وعمرة بنت : ومن التابعين
 .عبد الرحمان، وغيرهم

صلوا على صاحبكم : ولما توفي حضرة ابن عمر، فأخروه إلى بعد العصر، فقال ابن عمر
 .قبل أن تطفل الشمس للغروب

قب كانوا بالمدينة وبغداد، وكان يخضب بالصفرة، يحفى شاربه مات سنة أربع وسعين، وله ع
 .وهو ابن ست وثمانين سنة

 "محمود بن لبيد"ترجمة الصحابي الثاني المذكور في الحديث -ب

 "محمود بن لبيد"ترجمة الصحابي الثاني المذكور في الحديث -ب



ي، األشهلي، المدني ولد بالمدينة في حياة ابن عقبة بن رافع، أبو نعيم األنصاري، األوس
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وروى عنه أحاديث يرسلها

 .عمر، عثمان، وقتادة بن النعمان، ورافع بن خديج: وروى عن

يكبر بن األشج، ودمحم بن إبراهيم التيمي، والزهري، وعاصم بن عمر بن قتادة : حدث عنه
 .وآخرون 

 .رخصة، فيمن ال يستطيع الصوموفي أبيه نزلت آية ال

 له صحبة: قال البخاري 

 هو أسن من محمود بن الربيع: وقال ابن عبد البر

 .في سنة ست: بن لبيد في سنة سبع وتسعين ويقالتوفي ا: قال الذهبي

 :ترجمة المدار الكلي للحديث عاصم بن عمر بن قتادة-ج

 أبو عمرو المدني: الظفري، أبو عمر، وقيل ن النعمانهو عاصم بن عمر بن قتادة ب

 .جابر بن عبد هللا، ومحمود بن لبيد، وجدته رميثة ولها صحبة، وأنس بن مالك: روى عن

 .بكير بن األشج، ودمحم بن عجالن، وعبد الرحمان بن سليمان الغسيل، وجماعة: وروى عنه

 .وكان عارفا بالمغازي واسع العلم، وثقة أبو زرعة والنسائي

 .سنة أو سبع وعشرين: سنة عشرين، وهو أصح، وقيل: وقيل توفي سنة تسع عشر،

 :أقوال أهل العلم فيه

لم يعرف أحدا : صدوق : وضعفه غيرهما، فرد هذا عليه ابن القطان فقال: قال عبد الحق
 .ضعفه

 ثقة عالم بالمغازي : قال ابن حجر



 وكان ثقة كثير الحديث عالما: قال ابن سعد

 ن في كتابه الثقاتذكره ابن حبا

قال عبد الحق اإلشبيلي هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين وقد ضعفه غيرهما : حجر قال ابن
وقد رد عليه بن القطان وقال بل هو ثقة عندهما وعند غيرهما وال أعرف أحدا ضعفه وال ذكره 

 .في الضعفاء

، موالهم المدني، أحد دمحم بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المخرمي: ترجمة دمحم بن إسحاق-د
 .األئمة االعالم

 .ويسار من سبى عين التمر، من موالى قيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف

األعرج بن أبي هند، والمقبري، وعطاء، و  رأى دمحما أنسا، وابن المسيب، وروى عن سعيد
 .ونافع وطبقتهم

 .األبرش، ويزيد بن هارون، وخلقوعنه الحمادان، وإبراهيم بن سعد، وزياد الكائي، وسلمة 

 .، وخلقأبي سلمة األبرش، ويزيد بن هارون قد سمع من : وقال ابن معين

 قد سمع من أبي سلمة بن عبد الرحمان: وقال ابن معين

 هو حسن الحديث: قال أحمد بن حنبل

 ثقة، وليس بحجة: وقال ابن معين

 علي بن المديني، حديثه عنده صحيح: وقال

 ليس بالقوي : وغيرهوقال النسائي 

 ال يحتج به: وقال الدار قطني

 .ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث: سمعنا شعبة يقول: وقال يحي بن كثير وغيره



 صدوق : وقال شعبة أيضا

 رمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه: وقال دمحم بن عبد هللا بن نمير

 لم أجد له سوى حديثين منكرين: وقال ابن المديني

 قدري معتزلي: أبو داود وقال

 كذاب: وقال سليمان التيمي

 .هو كثير التدليس جدا: قال أحمد

فاطمة بنت  دمحم بن عجالن القرشي، أبو عبد هللا المدني مولى: ترجمة دمحم بن عجالن-ج
 .الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف

ل هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان كان عابدا ناسكا، فقيها، وكان له حلقة في مسجد رسو 
 .يفتي

 :شيوخه

أبان بن صالح، وإبراهيم بن عبد هللا بن حنين، أنس بن مالك، وبكير بن عبد هللا بن 
األشج، وثور بن زيد الديلي، ورجاء بن حيوة، وزيد بن أسلم، وسعيد بن إبراهيم، وسعيد بن 

أبي حازم األشجعي، وسمي مولى أبي سعيد المقبري، وأبي الحباب سيد بن يسار، وسلمان 
أبي بكر بن عبد الرحمان، وسهيل بن أبي صالح، وسويد بن وهب، وصيفي مولى أبي أيوب 

 .األنصاري، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعامر بن عبد هللا، وخلق كثير

 :تالميذه

إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي وهو من أقرانه، وأسباط بن دمحم القرشي، وإسماعيل بن 
جعفر، وبشر بن المفضل، وبشر بن منصور، وبكر بن مضر، وحاتم بن إسماعيل، والحسن 
بن الحر، وحيوة بن شريح المصري، وخالد بن الحارث، وداود ابن قيس الفراء، وروح بن 



، [د بن أبي أنيسة، وسعيد بن أبي أيوب، وسعيد بن مسلمة األمورالقاسم، وزياد بن سعد، وزي
وسفيان الثوري، وسفيان ابن عيينة، وسليمان بن بالل، وأبو خالد سليمان بن حيان األحمر، 

الحجاج، وصالح بن كيسان، وهو أكبر منه، وصفوان بن عيسى، وأبو عاصم  وشعبة بن
 .الضحاك بن مخلد وخلق كثير

 :يهأقوال العلماء ف

 .قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه ثقة

حدثنا دمحم بن عجالن، : سمعت ابن عيينة يقول: وقال عبد هللا بن أحمد بن حنبل، عن أبيه
 .وكان ثقة

سألت أبي عن دمحم بن عجالن، وموسى بن عقبة أيهما أعجب : وقال عبد هللا بن أحمد أيضا
 .بن عيينة يثنى على دمحم بن عجالنجميعا ثقة، وما أقربهما، كان ا: إليك؟ فقال

 ثقة: وقال إسحاق عن يحي بن معين

من تقدم داود بن قيس أو دمحم بن : قيل ليحي بن معين: وقال عبد هللا بن أحمد بن حنبل
 .عجالن؟ قال دمحم

وقال عباس الدوري، عن يحي بن معين، دمحم بن عجالن ثقة أوثق من دمحم بن عمرو بن 
: ، ما يشك في هذا أحد، كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجالن يتحفظ عنه، ويقولعلقمة

 .إنها اختلطت على ابن عجالن يعني في حديث سعيد المقبري 

 ابن عجالن من الثقات: وقال يعقوب بن شيبة

 ابن عجالن صدوق وسط: وقال أبو زرعة

 .ثقة: والنسائي: وقال أبو حاتم

 :تحليل الرواية-3



من خالل دراسة شجرة اإلسناد تبين لنا أن المدار األصلي لهذه الرواية هو عاصم بن 
 .عمر بن قتادة أما المدارات الفرعية فهم دمحم بن إسحاق ودمحم بن عجالن ويزيد بن عياض

وهذه الرواية هي رواية صحابي عن صحابي على الصحيح فقد أثبت البخاري وابن 
صحبة وقد قال الترمذي حديث رافع حسن صحيح وقد ضعفه حجر وغيرهما لمحمود بن لبيد 

الحافظ ابن العربي بحجة ضعف عاصم بن عمر بن قتادة بما أنه مدار للرواية إذ أنه لم 
يتابع عليها لكن عاصم وثقة غير واحد من أهل العلم كالنسائي وابن معين رغم أنهما 

ه والذي يظهر وهللا أعلم أنه ثقة، متشددين كما ذكرنا في ترجمته وقد رد ابن القطان تضعيف
وقد رواه عن عاصم دمحم بن إسحاق وهو ثقة مدلس وقد تابعه دمحم بن عجالن وغيره وهو ثقة 

 .وبهذا ارتفع التدليس

 :كالم النقاد على الرواية وترجيح القول الصحيح-4

هذا حديث يدور بهذا اإلسناد عن عاصم، وهو ثقة عن أبي : قال أبو دمحم األزدي
رعة وابن معين، وقد ضعفه غيرهما، وقد روى بإسناد آخر عن أبي رافع، وحديث عاصم ز 

 .أصح، وروى عن غير رافع، وحديث رافع من طريق عاسم أحسن

وضعفه غيرهما فأمر لم أعرفه، بل هو ثقة كما ذكر عن ابن : أما قوله: قال ابن القطان
 .معين وأبي زرعة

ضعفه وال ذكر في جملة الضعفاء، وقد ترك أن بين أنه وال أعرف أحدا : قال النسائي وغيره
من رواية ابن إسحاق، وأن يورده من رواية ابن عجالن بدال منه عند أبي داود وليس هو 
المعني في قوله، وقد روى بإسناد آخر إلى رافع، وإنما يفتدي بذلك إسناد آخر ليس من 

 .طريق عاصم، أخرجه ابن حبان في صحيحه

 أخرجه ابن حبان في صحيحه : لحنبلي في فتح الباري قال ابن رجب ا



يث هذا الباب أثبت منه، يشير إلى أن دليس في أحا: إسناده جيد، وقال األثرم: وقال العقيلي
 .في الباب أحاديث وهذا أثبتها

 :وأجاب من يرى التغليس أفضل عن هذا بأجوبة منها

مدار الحديث على : د البر، وقالتضعيفه وسلك ذلك بعض أصحابنا الفقهاء، وسلكه ابن عب
 .عاصم بن عمر بن قتادة وليس بالقوي 

 .وعاصم هذا مخرج حديثه في الصحيحين

وهذا إسناد صحيح فإن ابن عجالن ثقة وإنما : " قال الشيخ األلباني رحمه هللا تعالى
تكلم فيه بعضهم الضطرابه في حديث نافع وألنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري عن 

 "من ذلك على أنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة ي هريرة وليس هذا الحديثأب

بالنظر إلى دراسة الرواية واستنادا إلى أقوال أهل العلم فالظاهر وهللا أعلم أن الحديث 
صحيح فقد صححه غير واحد من أهل العلم كما سبق بيانه وبالتالي يرد قول من قال 

 .بالتضعيف

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة تطبيقية على تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي للمبار كفوري :الثانيةالمحاضرة 

هو عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بهادر األنصاري : التعريف بالشارح المباركفوري 
حيث كان الشارح يضيف ذلك تيمنا بهذا " دمحم" المباركفوري، وقد يضاف في أول اسمه 

جازاته لبعض تالمذته، وفي بعض مخطوطات اإلسم المبارك كما يظهر من خطه في إ
 .كتبه

وأما نسبة األنصاري فتلك أسرته األنصارية ذات االنتشار الواسع في بالد الهند والمباركفور 
 .نسبة إلى قرية مباركفور إحدى مضافات أعظم كره

 .فورولد المباركفوري سنة ثالث وثمانين ومائتين وألف من الهجرة النبوية بقرية مبارك: مولده

 .وألف من الهجرة ةوثالثمائتوفي رحمه هللا سنة ثالث وخمسين : وفاته

 تفه األحوذي بشرح جامع الترمذي ومقدمة التحفة: مؤلفاته

 .أبكار المنن في تنفيذ آثار السنن وغيرهما

قال اإلمام الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في االستنجاء : النموذج التطبيقي
 :بالحجرين

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد هللا : حدثنا هناد وقتيبة قاال
فأتيته : التمس لي ثالث أحجار قال: لحاجته فقال-هللا عليه وسلمصلى –قال خرج النبي 

 ".إنها ركس: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال بحجرين وروثة

هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن  وهكذا روى قيس بن الربيع: قال أبو عيسى
عبد هللا نحو حديث إسرائيل وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن 

 .عبد هللا



وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه األسود بن يزيد عن عبد 
حمن بن يزيد عن األسود بن يزيد هللا وروى زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الر 

 .عن عبد هللا وهذا الحديث فيه اضطراب

سألت : حدثنا دمحم بن بشار العبدي، حدثنا دمحم بن جعفر، دثنا شعبة عن عمرو بن مرة، قال
 ال؟: هل تذكر من عبد هللا شيئا؟ قال: أبا عبيدة بن عبد هللا

وايات في هذا الحديث عن أي الر : سألت عبد هللا بن عبد الرحمن: قال أبو عيسى
أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء وسألت دمحما عن هذا، فلم يقض فيه بشيء، وكأنه 
رأى حديث زهير، عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود، عن أبيه، عن عبد هللا أشبه، 

 .ووضعه في كتابه الجامع

عن أبي إسحاق  وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، وقيس،: قال أبو عيسى
عن أبي عبيدة عن عبد هللا ألن إسرايل أبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤالء، وتابعه 

 .على ذلك قيس بن الربيع

سمعت عبد الرحمن بن : دمحم بن المثنى يقول: وسمعت أبا موسى: قال أبو عيسى
ه على ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان أبي إسحاق إال لما اتكلت ب: مهدي يقول

 .إسرائيل، ألنه كان يأتي به أتم

 .وزهير في أبي إسحاق ليس بذلك؛ ألن سماعه منه بآخره: قال أبو عيسى

 :كفوري على ترجيح اإلمام الترمذير اعتراض الشارح المبا

اعلم أن الترمذي رجح :" على ترجيح اإلمام الترمذي لرواية إسرائيل فقال اعترض المباركفوري 
رواية إسرائيل على رواية زهير التي وضعها اإلمام البخاري في صحيحه وعلى روايات معمر 

 :وغيره بثالثة وجوه



 .أن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من زهير ومعمر وغيرهما: األول

تابع إسرائيل على روايته عن أبي ( أبو دمحم األسدي الكوفي)الربيع أن قيس بن : الثاني
 .إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد هللا

في آخر عمره، وسماع زهير منه في آخر ليس أن سماع إسرائيل من أبي إسحاق : الثالث
 .عمره

 في كل من هذه الوجوه الثالثة نظر(: أي الشارح)قلت 

سألت أبا داود عن زهير وإسرائيل : ألول بما قال اآلجري واستدل على االعتراض في الوجه ا
 .زهير فوق إسرائيل بكثير: في أبي إسحاق فقال

واستدل على االعتراض في الوجه الثاني من متابعة قيس لرواية إسرائيل، بأن شريكا 
القاضي تابع زهيرا وشريك أوثق من قيس، كما تابع زهيرا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، وابن 

 .د الحنفي وأبو مريم وزكرياء بن أبي زائدةحما

قال أحمد بن :" واستدل على االعتراض في الوجه الثالث بما قال الذهبي في الميزان
اآلن أنه ليس  حنبل حديث زكرياء وإسرائيل عن أبي إسحاق لين سمعا منه بآخرة فظهر

التي رجحها البخاري لترجيح رواية إسرائيل وجه صحيح بل الظاهر أن الترجيح لرواية زهير 
 .ووضعها في صحيحه

: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم قال: أما رواية اإلمام البخاري فقال
أتى :" ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه أنه سم عبد هللا يقول

 "وذكر الحديث... أحجارالغائط فأمرني أن آتيه بثالثة -هللا عليه وسلمصلى –النبي 



زهير بن معاوية الجعفي : أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، الثاني: األول: بيان رجاله
عبد الرحمن بن األسود أبو : أبو إسحاق عمرو بن عبد هللا السبيعي، الرابع: الكوفي، الثالث

 .األسود بن يزيد بن قيس الكوفي النخعي: حفص النخعي الكوفي، الخامس

– رضي هللا عنه –عبد هللا بن مسعود : السادس

في هذه الرواية التي أخرجها اإلمام البخاري نفى أبو إسحاق روايته هاهنا أي عبيدة 
: وتصريحه بأنه ال يروي هذا الحديث هاهنا إال عن عبد الرحمن بن األسود، وهو معنى قوله

ه لي، ولكن عبد الرحمن ليس أبو عبيدة ذكر : قال أبو إسحاق: أي" قال ليس أبو عبيدة ذكره" 
حدثني عب الرحمن، : بن األسود هو الذي ذكره لي، بدليل قوله في الرواية اآلتية المعلقة

وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن : وقال بعضهم
الصحيح، مع أن الرواية عن أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على 

 .فتكون منقطعة بخالف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة

غير أن العيني اعترض على القول باالنقطاع ويريد بذلك الحافظ ابن حجر وأن 
 :كالمه مردود بمايلي

مارواه الطبراني في المعجم األوسط من حديث زياد بن سعد عن أبي الزبير قال 
كنت : بيدة بن عبد هللا يذكر أنه سمع أباه يقولحدثني يؤنس بن عتاب الكوفي، سمعت أبا ع

 "وذكر الحديث...في سفر-هللا عليه وسلمصلى –مع النبي 

في مستدركه من حديث أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه في ذكر  ما أخرجه الحاكم
 .يوسف عليه السالم وصحح إسناده

لما كان يوم بدر وجيئ "وربما حسن اإلمام الترمذي عدة أحاديث رواها عن أبيه منها 
 "ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصل اإلسناد عند المحدثين" باألسرى 



البد للعيني أن يثبت أوال صحة :" واعترض الشارح المباركفوري على العيني بمايلي
رواية المعجم الوسط ثم بعد ذلك يستدل بها على صحة سماع أبي عبيدة ودونه خرط القتاد، 
وأما استدالله على سماعه من أبيه بما أخرجه الحاكم وتصحيحه فعجيب جدجا، فإن تساهله 

اما استدالله مشهور، وقد ثبت بسند صحيح عن أبي عبيدة نفسه عدم سماعه من أبيه، و 
أي )على ذلك بما حسن الترمذي عدة أحاديث رواها عن أبيه فمبني على أنه لم يقف 

 .بانقطاعه فاالعتراعلى أن الترمذي قد يحسن الحديث مع ( الشارح

وأبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود لم يسمع :" ثم أن الترمذي عقب بعد الرواية بقوله
وقال ابن " اسمه عامر لكنه مشهور بكنيته: "باركفوري قال الم"من أبيه، وال يعرف اسمه 

روى عن أبيه ولم " : "وقال في تهيب التهذيب" الراجح أنه ال يصح سماعه من أبيه:" حجر
وقال ابن أبي حاتم " لم يسمع من أبيه شيئا: " وذكره ابن حبان في الثقات وقال" يسمع منه

يقال إنه لم يسمع من أبيه على : يه؟ قالقلت ألبي هل سمع أبو عبيدة من أب: في المراسيل
 .الصحيح

والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو األرجح وبيان : " قال ابن حجر: خالصة القول
ذلك أن مجموع كالم هؤالء مشعور بأنه الراجح على الروايات كلها، أما طريق إسرائيل وهي 

 .ن اإلسناد منقطعاعن أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكو 

 

 

 

 

 



 :دراسة تطبيقية حول شرح سنن أبي داود للعيني:المحاضرة الثالثة

اسمه، نسبه لقبه وكنيته، هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن 
يوسف بن محمود القاضي بدر الدين، ويكنى أبو الثناء وأبو دمحم ويلقب ببدر الدين قاضي 

 .قضاة الحنفية

في السادس والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة،  ولد: مولده
بلدة كبيرة تبعد عن حلب بمسافة كانت تعرف بدلوك ودلوك اآلن حصن خراب )بعين تاب 

ذكر ذلك تلميذه ( والنسبة إليها عينتابي وقد تخفف فيقال العيني( وهي من أعمال حلب
 .سابع والعشرين من رمضان في العام نفسهانتغري بردي أما السخاوي فذكر أنه ولد في ال

 :شيوخه

 .عبد الرحيم بن حسين بن أبي بكر: اإلمام زين الدين العراقي-1

عمر بن رسالن بن نصير بن صالح أخذ عنه العيني غالب : سراج الدين البلقيني-9
 .محاسن االصطالح في علم الحديث

 :تالميذه

 دمحم بن عبد الرحمن: شمس الدين السخاوي -1

 الجمال أبو المحاسن بن األتابكي: ابن تغردي بردي-9

 عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : مؤلفاته

 شرح سنن أبي داود

عاش البدر الدين العيني ثالثا وتسعين عاما، مالزما الجمع والتصنيف، إلى أن توفي : وفاته
 .هـ488في ليلة الثالثاء رابع ذي الحجة سنة 



طبع الكتاب باسم شرح سنن أبي داود، وال توجد مقدمة : أبي داودمميزات شرح العيني لسنن 
المؤلف لهذا الشرح الذي لم يعثر على الورقات األولى من مخطوطته والمقدرة باثنتي عشرة 

 .ورقة، وهو شرح جيد إال أنه ناقص، وصل فيه مؤلفه إلى باب الشح وهو آخر أبواب الزكاة

 :منهج الشارح

 .زا في الغالبيشرح الترجمة شرحا موج

يترجم لرواة الحديث، ويذكر ما قيل في الراوي، لكنه ال يرجح وال يوازن بين أقوال األئمة في 
الراوي وهذا أمر مهم جدا ألن مجرد النقل ألقوال األئمة ال يعجز عنه أحد، المهم الخروج 

 .بنتيجة الدقيقة الصائبة من أقوال أهل العلم في الراوي 

 .د القسط األكبر من الشرحتأخذ دراسة األساني-

 .يذكر من أخرج الحديث مقتصرا في الغالب على العزو ألصحاب الكتب الستة-

يذكر ما يستفاد من الحديث، ويتعرض لكالم العلماء، وانحيازه لمذهبه الحنفي ظاهر، مثل -
 .صنيعه في عمدة القاري 

  



 :النموذج التطبيقي

مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن حدثنا عبد هللا بن : قال اإلمام أبو داود
سعيد بن سلمة من آل ابن األزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار، أخبره أنه 

يا رسول هللا، إنا نركب : فقال-صلى هللا عليه وسلم–سال رجل النبي : سمع أبا هريرة يقول
فقال . البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر

 ".هو الطهور ماؤه، الحالل ميتته"  -صلى هللا ليه وسلم–

 أخرجه األربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك
والشافعي والبخاري في علل الكبير وقال البيهقي في معرفة السنن واآلثار فصار الحديث 
بذلك صحيحا كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه وقال الجوزقاني هذا حديث حسن 
وقال ابن المنذر في األوسط ثابت عن رسول هللا وقال البغوي حسن صحيح وابن الملقن في 

 . جيد وصححه األلباني في اإلرواءالبدر المنير صحيح 

 .مالك هو ابن أنس اإلمام: ش: قال العيني

أبو الحارث الزهري، أبوه سليم مولى حميد بن : المدني أبو عبد هللا، ويقال: وصفوان بن سليم
عبد هللا بن عمر جابر بن عبد هللا وعبد هللا بن جعفر : عبد الرحمن بن عوف، روى عنه

 ثقة مشهور .يد بن عبد الرحمن وغيرهماوسمع أنس بن مالك وحم

وسعيد بن سلمة المخزومي من آل بني األزرق روى عن المغيرة بن أبي بردة روى 
وقال النسائي ثقة .عنه صفوان بن سليم يروى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 .وذكره ابن حبان في الثقات

يحي : روى عن أبي هريرة روى عنهوالمغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار، 
 قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقة .بن سعيد األنصاري وصفوان بن سليم وغيرهما



هو "أي المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار : وهو من بني عبد الدار: قوله
الماء إال السمك ال يؤكل من حيوان : وقال ألصحابنا: قال العيني" الهور ماءه، الحل ميتته 

: وما سوى السمك خبث والجواب عن الحديث( ويحرم عليهم الخبائث: )بأنواعه لقوله تعالى
أحلت لنا ميتتان :" -صلى هللا عليه وسلم–أن الميتة فيه محملة على السمك بدليل قوله 

 ..."ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد

مالك والشافعي وأحمد بهذا الحديث وقول العيني الذي سبق هو رد على ما احتج به 
ال : على أن جميع ما في البحر حالل إال الضفدع في رواية عن أحمد وقول الشافعي وعنهم

 .يحل في البحر ما ال يحل ماال يحل مثله في البر

وال خالف بين العلماء في حل :" قال ابن حجر في فتح الباري : الجواب على العيني
الكلب والخنزير : وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر السمك على اختالف أنواعه،

 .والثعبان فعند الحنفية وهو قول الشافعية يحرم ما عدا السمك

وعند الشافعية الحل مطلقا على األصح المنصوص، وهو مذهب المالكية إال الخنزير في 
( ماؤه الحل ميتته هو الطهور" وحديث ( أحل لكم صيد البحر: ) رواية وحجتهم قوله تعالى

 ".أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم

 (.أحل لكم صيد البحر: )قوله تعالى: " ويقول ابن بطال في شرح صحيح البخاري 

يقتضي عمومه إباحة كل ما في البحر من جميع الحيوان حوتا كان أو غيره مما صاد، 
صلى هللا عليه  –ويشهد لذلك قوله ( ش في البر والبحريعي) خنزيرا كان أو كلبا أو ضفدعا 

فأطلق على جميع ميتته وأباحها، فيسقط قول أبي " هو الطهور ماؤه الحل ميتته:"  -وسلم
 "حنيفة

كل دابة في البحر فقد ذكاها هللا لكم " وقد قال أبو بكر الصديق:" وقال ابن القصار
ا عفي عن الزكاة فيما يخرج منه عفي عن ولم يخص، وال مخالف له، وأيضا فإن البحر لم



العنبر خارجة : مراعاة صورها، وبعضها كصور الحيات، وكذلك صورة الدابة التي يقال لها
 .عن عادات السمك ولم يحرم أكلها

وأيضا فإن اسم سبع وكلب وخنزير ال يتناول حيوان الماء؛ ألنك تقول خنزير الماء 
رم مطلق ال يتناول إال ما كان في البر خاصة، وكذلك وطلب الماء باإلضافة والخنزير المح

البحري داخل في صيد البحر ولم يرو كراهته إال عن علي بإسناد ال يصح وأجازه الكوفيون؛ 
 .ألنه داخل في عموم السمك وحرموا الضفادع وبهق ال الشافعي

فقال الواحد في  181ويحرم عليهم الخبائث سورة األعراف : اآلية التي استدل بها العيني أما
 .الميتة والدم وما ذكر في سورة المائدة: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز يعني

يعني الميتة والدم ولحم الخنزير والزنا وغيرها من : أما في معالم التنزيل للبغوي قال
 .المحرمات

 .كلحم الخنزير والربا: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كثيروقال ابن 

الخبائث هي لحم : الخبائث هي المحرمات، ولذلك قال ابن عباس: وقال القرطبي
الخنزير والربا وغيره، وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها 

ال أ اللفظة عنده ليست على عمومها، ومذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم، غ
ألن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير، بل يراها مختصة فيما 
حلله الشرع، ويرى الخبائث لفظا عاما في المحرمات بالشرع وفي المتقذرات فيحرم العقارب 

 .والخنافس والوزع وما جرى هذا المجرى والناس على هذا قولين

قال قال -رضي هللا عنهما–الحديث الذي استدل به العيني فيما رواه النبي عمر أما 
أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت :" -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 

 .أخرجه ابن ماجة وأحمد وفيه ضعف" وأما الدمان فالكبد والطحال



د الرحمن بن زيد بن ألم عن أبيه عن أما سبب الضعف هذا الحديث أنه من رواية عب
عبد الرحمن بن زيد حديثه منكر، وإذا ثبت أن هذا الحديث : ابن عمر وقد قال أحمد

ضعيف، فإنه ال يصلح لالحتجاج به وال ينفع في االستدالل على األحكام إال أن ميتة 
 ".هو الطهور ماؤه الحل ميتته" السمك حالل لحديث

 -صلى هللا عليه وسلم –غزونا مع رسول هللا : ابن أبي أولى قال وأما الجراد فحالل؛ لحديث
 .رواه الجماعة إال ابن ماجة والكبد حالل وملها الطحال" سبع غزوات نأكل معه الجراد

" أن الجمهور أحلوا كل ما يسكن جوف الماء وال يعيش إال فيه بدليل اآلية : خالصة القول
فلم يفرق هللا عزوجل بين ما يسميه الناس " وللسيارة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 

وهذا " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" سمكا وما يسمونه باسم آخر كخنزير الماء أيضا حديث
دليل على حل جميع الحيوان الذي يسكن البحر سواء أخذ حيا أم ميتا وسواء أكان طافيا أم 

 .ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرح سنن أبي داود البن رسالندراسة تطبيقية على : المحاضرة الرابعة

 :ترجمة موجزة البن رسالن

هو احمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي، أبي : اسمه، نسبه، كنيته ونسبته
 .العباس، شهاب الدين الرملي المقدسي الشافعي نزيل بيت المقدس المعروف بابن أرسالن

 .قد تحذف في األكثر بل هو الذي على األلسنةبالهمزة كما بخطه و : قال السخاوي 

 .ولد سنة ثالث وسبعين وسبعمائة وقيل سنة خمس وسبعين وسبعمائة برملة ونشأتها: مولده

توفي بمدينة القدس في ويم االثنين لعشرين خلت من شهر رمضان سنة أربع وأربعين : وفاته
 .وثمانمائة

 :أبرز شيوخه

الشهاب أبي الخير بن الحافظ الصالح أبي سعيد العالئي  أحمد بن خليل بن كيلكلدي-1
 .الدمشقي ثم المقدس الشافعي

 .قرأ على الشمس القلقشندي وابن الهائم وغيرهما-9

 :من تالميذه

 دمحم بن خليل بن أحمد بن عيسى بن الصالح شمس الدين 

 .دمحم بن األمير ناصر الدين دمحم بن أبي بكر بن علي كمال الدين وغيرهما

 :دراسة وطبقات الكتاب

دراسة وتحقيق هناء بنت حمد بن ضاري  –شرح سنن أبي داود البن رسالن الرملي -1
 .م9111هـ، 1839الطالب، 



شرح اإلمام ابن رسالن الرملي لسنن أبي داود تحقيق ودراسة هيام بيت دمحم بن حماد -9
 .م9111هـ، 1831خنة، 

: ن أي العباس أحمد بن حسين الرملي، إعدادشرح سنن أبي داود البن رسالن شهاب الدي-3
 .9119هـ1833ريم بنت موسى عيسى معشي، 

هـ، من أول باب في 488شرح سنن أبي داو، للشيخ العالمة ابن رسالن الرملي ت -8
دراسة وتحقيق –المتشبع بما لم يعط إلى نهاية باب ماجاء في المطر من كتاب األدب 

 .م9119-هـ1833لقادر العوهلي، سمية بنت مساعد بنت عبد ا: إعداد

هـ من أول باب في فضل أصحاب 488شرح سنن أبي داود لإلمام ابن رسالن الرملي -8
إلى باب القرآن دراسة وتحقيق إعداد هناء بنت عبد العزيز -صلى هللا عليه وسلم–النبي 

 .م9113-1838القشعمي 

المقدسي الرملي الشافعي شهاب الدين أبو العباسي أحمد بن حسين بن علي بن رسالن -6
 .هـ183هـ ولد سنة 488ت 

 .9116-هـ1831تحقيق عدد من الباحثين بدار الخالج بإشراف خالد الرباط سنة النشر 

 مجلدا 91: عدد المجلدات

 .9114 1: ط: طبع الشرح بتحقيق ياسر كمال وأحمد سليمان-1

 :منهج الشارح في كتابه

لسنن أبي داود وبيان الفروق بينها مما أثرى عمله اعتماد الشارح على أكثر من نسخة -1
في الشرح خالفا لمن يدعي أن نسخ بن أبي داود أصبحت في ذمة التاريخ وهو محي الدين 

 .عبد الحميد



كثرة مصادره التي جمع منها مادة الشرح، من كتب السنة والتفسير والفقه واللغة وغيرها، -9
 .لم تصلنا إلى اليومفحفظ لنا نصوصا وفوائد كثيرة من كتب 

 .اهتم باللغة كثيرا وما يتعلق بها من شرح الغريب، واإلعراب وإيراد الشواهد الكثيرة-3

 .تخريجه لكثير من األحاديث المشروحة وإيراد شواهدها ومتابعاتها وبيان درجتها-3

 عنايته بالتعريف بالرواة وبيان نسبهم وأنسابهم-8

 بين الروايات المتعارضة  اهتمامه بتوضيح المشكل، والجمع-8

 عنايته بأهم اآلراء واألقوال الفقهية دون التقيد بمذهبه-6

عنايته باللطائف والفوائد التربوية للعاصي والعالم والمتعلم وكذا تنبيه على أخطاء أهل -1
 .عصره ومحاولة تصحيحها

 :الدراسة التطبيقية

 .صالة من الدعاءأخرج أبو داود في كتاب الصالة، باب ما يستفتح به ال

حديثا العقبي عن مالك عن نعيم بن عبد هللا المجمر عن علي بن يحي الزرقي عن أبيه عن 
 .رفاعة بن رافع الزرفي

فلما رفع رسول هللا صلى هللا عليه -صلى هللا علبه وسلم–كما يوما نصلي وراء رسول هللا 
صلى هللا عليه –سمع هللا لمن حمده قال رجل وراء رسول هللا :" وسلم، رأسه من الركوع قال

اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول هللا، صلى هللا : -وسلم
 ".فامن المتكلم بما آن:" عليه ويلم، قال

لقد رأيت بضعة وثالثين : "أنا يا رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فقال الرجل
 .أيهم يكتبها أول: ملكا يتبدرونها



فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من المتكلم آنفا ، زاد رفاة : )...وفي رواية 
فقال : ثثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالبن يحي، في الصالة فلم يتكلم أحد، ثم قالها ال

 .رفاعة بن رافع، أنا يا رسول هللا، فقال رسول

 .والذي نفسي بيده لقد رأيت بضعة وثالثين ملكا: كيف قلت؟ فذكره، فقال

وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى هللا عليه وسلم : "...قال ابن رسالن رحمه هللا 
أن إجابته واجبة عليه وعلى كل من سأله، وأجيب بأنه لما لم يعين  حتى كرر سؤاله ثالثا م

واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم وال من واحد بعينه، وحمله على ذلك خشية 
أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل ورحوا أن يقع العفو عنه قبل أن يعلم، 

وسلم من سكوتهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا، ويدل على ذلك وفهم النبي صلى هللا عليه 
فوددت أني خرجت : رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحي عند ابن قانع قال رفاعة
وللطبراني من رواية " من مالي وأني لم أشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه ولم تلك الصالة

 .أنا قلتها يا رسول هللا أرجو بها الخير: با فقالمن هو؟ فإنه لم يقل إال صوا" أبي أيوب 

 :شرح بعض متعلقات السند والمتن

كثير الخير اإلسناد كله (( مباركا)صفة لنعيم وألبيه كثيرا طيبا، خالصا عن الرياء : المجمر
مدنيون، يحي بن خالد والد على مذكور في الصحابة ألنه قيل إن النبي صلى هللا عليه 

 .ولدوسلم حنكه لما 

الثالث : هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخير بضعة وثالثين: قال ابن بشكوال: الرجل
 .إلى التسع

ذكر الحافظ ابن حجر كل ما ذكره الشارح ابن رسالن مع بعض االختالفات في األلفاظ فمن 
ة قال ابن حجر وألبي داود من حديث عامر بن ربيع: نعل عن اآلخر؟ وقبل رواية الطبراني

 ".أنا قلتها، لم أرد بها إال خيرا: فإنه لم يقل بأسا، فقال" من القاتل الكلمة: "قال



ويحتمل أيضا أن يكون المصلون لم يعرفوه إما إلقبالهم على صالتهم وإما : " زاد ابن حجر
 ".لكونه في آخر الصفوف فال يرد السؤال في حقهم والعذر عنه هو ماقدمناه

فليس بصحيح، ألن القائل " وقد استشكل تأخير رفاعة، وال من واحد بعينه: " قال الجيالني
متعين وهو المسؤول، نعم، نقول إن الخوف قد منعه من الجواب، ولما قول له النبي صلى 

فوددت أني : زال عنه الخوف ويدل على ذلك رواية أخرى " فإنه لم يقل إال خيرا: " عليه وسلم
 .هد مع النبي صلى هللا عليه وسلم تلك الصالةخرجت من مالي وأني لم أش

وأما المعلنون فيحتمل أنهم لم يعرفوه بعينه، إما إلقبالهم على صالتهم وإنما لكونه في آخر 
 .الصفوف فال يرد السؤال في حقهم

والصحيح في الجواب أن أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم كانوا مأذونين في أن يراجعوه 
فكان إذ أمرهم بأمر جاز لألمور أن يراجعه ثالثا، ( مسند أحمد)جابر  ثالثا كما جاء عن

فإن أمره النبي صلى هللا عليه وسلم مرة ثالثة يحتم االمتثال، فسكوت القوم عن الجواب قام 
 ".مقام المراجعة المأمون بها

 ليس لعدم االمتثال كما وجهه ابن رسالن)خالصة الطرق األخرى للرواية أزالت اإلشكال 
وإنما استشكال بسبب الخوف بدليل ما جاء في الروايات األخرى ليس من نوع المشكل من 

 .الحديث

  



 هات المعاصرة في الشروح الحديثيةاالتجا :المحاضرة الخامسة

الواو والجيم والهاء أصل واحد يدل على مقابلة شيء بشيء، والوجه : وجه:االتجاه لغة
 ".ولكل وجهة هن موليها: "ستقبلته قال تعالىمستقبل لكل شيء، والوجهة كل موضع ا

 .فاالتجاه يأتي بمعنى وجه الشيء، واإلقبال عليه، واالهتمام به والمذهب أو الطريق: ومنه

هو المنهج أو الطريقة التي يسير عليها أصحاب االتجاه أو المذهب في استنباط : اصطالحا
عنها ورد شبهات المخالفين ونقد آرائهم،  األحكام من السنة أو تأويلها أو تفسيرها، ثم الدفاع

 .ويكمن ذلك في اآلراء واألقوال التي تبونها وكتبوا عنها

 :تعريف المعاصرة

والعصر هو الرهط " والعصر إن اإلنسان لفي خسر:" من العصر وهو الدهر قال تعالى :لغة
 .والعشيرة

الحقيقي أن يتحرك بها ألن هي ما جعل في مقابل التراث واألصالة، والبد للمسلم : اصطالحا
اإلسالم يأمر اتباعه بعدم الجمود والتطور واالنفتاح، ولكنه يضع لكل هذه المقاييس ضوابط 

 ".من شأنها أن تحفظ له جوهره

 أنواعها أي االتجاهات المعاصرة وخصائصها

هو اتجاه أصولي منهجي يقوم على قاعدة منهجية بالعودة إلى أصل : االتجاه السلفي: أوال
الكتاب والسنة الصحيحة، وقواعد الفهم المعتبرة بدء من الصحابة والتابعين، وهي تقدم 
مفهوما أساسيا في العقيدة ومقومات الحياة، و؟؟؟النظر وهي دعوة متجددة ومعاصرة مع 

الشروح المعاصرة، تحفة األحوذي بشرح جامع  أصالتها في المصادر واألهداف، ومن أبرز
 .الترمذي للمباركفوري 

 :من خصائص هذا االتجاه مايلي



أن يعتمد في التخريج على الواسطة، وال يرجع لألصول وبالتالي ال ينظر في األسانيد -1
قوله حديث رفاعة بن رافع حديث حسن وأخرجه أبو داود والنسائي،  قال المباركفوري : مثاله

 .وقال ابن عبد البرو وهذا حديث ثابت نقله

المباركفوري كانت له مصادره الخاصة في الشرح على جامع الترمذي العزو والكالم في -9
 الرجال وفي الفقه ومسائله وهذه المصادر محصورة في نيل األوطار الشوكاني والتلخيص

 .الجيد الن حجر وشرح النووي على صحيح مسلم

 .لم يتوسع في موضوع العلل-

  -كما ذكرنا سابقا –كانت له تعقبات على صحاب الكتاب-

 .هو استبدال الدين الموحى به بالفكر البشري الوضعي: االتجاه العلماني: ثانيا

وذلك بادعاء أنها من لقد تعرض أصحاب هذا االتجاه إلى الطعن في السنة النبوية الشريفة، 
 .قبيل العادات والتقاليد وعدم حجيتها في التشريع، وإنما تعرضت للحريف والتزوير

 :خصائصه

لم يعرف لهذا االتجاه أي شرح لكتب الحديث ومصادره إال ما تناولوه من عدة أحاديث -1
 .حديث بدء الوحي: التي كان مدار الفقه عليها ومنها

 ال يعرف بالعناية بشرح الحدي كالشيعة النقل واإلسناد إلى من -9

 .أن غرضهم ليس شرح الحديث وإنما الطعن فيه-3

كتاب فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي دمحم عبد هللا : من أبرز الشروح المعاصرة
بن عبد الرحمن المسمى بالمسند الجامع شرحه وقابلة على األصول الخطية أبو عاصم نبيل 

 .يبن هاشم الغمد



هو نبيل أبو عاصم بن هاشم الغمري، بن عبد هللا بن أحمد، الملقب : ترجمة موجزة المؤلف
بالغمري، لغزارة علمه وفقهه، فكانوا يقولون له بعد سماعهم لدراسة قد غمرتنا حتى اشتهر 

 .بالغمري 
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بن الصديق العمزي، قرأ عليه نزهة  السيد عبد هللا: محدث طنجة العالمة األصولي :شيوخه
 :النظر مرتين

 .الزم العمزي السيد دمحم الحسن بن علوي المالكي مالزمة حقيقته استمرت ربع قرن -

مفتي الدار المصرية العالمة دمحم بن دمحم حسنين مخلوف العدوي األزهري ولمن أراد -
 .ازاالستهزاء فعليه بكتاب االعتزاز بذكر من لقيت وسمعت ومن أج

 :تالميذه

 حاتم بن عبد هللا الزهراني أستاذ اللغة العربية بجامعة أم القرى -1

 محمود دمحم سراج وهو من بين مالزمته-9

 :مؤلفاته

تحقيق لكتاب الناسخ والمنسوخ ألبي عبيد القاسم بن سالم بعد أن تحصل : أول أعماله-
 .على أصله المحفوظ

 .كتاب التقريب البن حجر وسماه تحرير النظر في تقريب الحافظ ابن حجر حرر-

مجلدات وسحاه فتلح المنان، وبقي فيه في اثنا عشرة  11شرح المسند الجامع للدارمي في -
 .سنة وغير من األعمال



لقد قسم الشارح الكالم حول المسند الجامع إلى فصول ليسهل الفهم وجاء في : منهج المؤلف
 :صولعشرة ف

قام فيه بترجمة اإلمام الدامي رحمه هللا وأقوال بعض األئمة فيه مثل البخاري : الفصل األول
 .وأحمد وغيرهما

في ذكر أسماء شيوخ المصنف الذين روى عنهم وقسم هذا الفصل إلى : الفصل الثاني
 :قسمين

 .من روى عنهم في كتابه وأوصفهم إلى مائة وواحد و تسعون شيخ-

 أما من خارج كتابههم، حوالي عشرة شيوخ -

 في ذكر أسماء من روى عن الدارمي :الفصل الثالث

 إعادة الشارح الغمري ترتيب الكتاب

لم يفصل أبواب فضائل النبي صلى هللا ( أي الدارجي رحمه هللا)يالحظ أن المصنف : فقال
واب العلم، وما يتعلق به، عليه وسلم عن أبواب العلم، وما يتعلق به، كذلك لم يفصل بين أب

ولما جرت : كذلك لم يفصل بين أبواب العلم وأبواب الطهارة، وبينهما وبين أبواب الصالة قال
العادة في التصنيف أن يفصل بين كل ذلك فمن الالئق بمكان مبينا كل تلك األبواب بعضها 

 .عن بعض بكتاب يشير اسمه وعنوانه وموضوعه إلى ما تضمنه من أبواب

فجعلت أبواب فضائل النبي صلى هللا عليه وسلم ومعجزاته في كتاب بعنوان كتاب : قال
 .فضائل سيد األولين واآلخرين وكتاب العلم وكتاب الطهارة

 في ذكر روايات الدارجي عند مسلم وأبي داود والترمذي  :الفصل الرابع

 .في بيان موضوع الكتاب وطريقة المصنف في ثبوته: الفصل الخامس

  



 :وذج تطبيقينم

يترجم لرواة السند واو راو، بترجمة موجزة تتضمن اسم : بعد إيراده لنص الحديث كامال-1
الراوي وكنيته ونسبه، مع بعض اإلضافات مثل مناقب اشتهر بها الراوي، وصفات مرتبة 

باتباع : وأقوال العلماء فيه مثل النسائي والذهبي وابن حجر وغيرهم( ثقة أو ضعيف)الراوي 
بن يسار الهاللي، اإلمام الرباني، مولى : عن عطاء: قوله: مثال( قوله)سلوب الموضعي األ

وأحد الفقهاء، وهو أخو الفقيه سليمان وعبد الملك، -رضي هللا عنها –أم المؤمنين ميمونة 
 .قال أبو حزم، ما رأيت أحدا ألزم لمسجد رسول هللا من عطاء

، فأحيانا يكتفي بشرح لفظة واحدة، وأحيانا جملة يبدأ بعد ذلك بشرح ألفاظ وجمل الحديث-9
حسب اللزوم، بشرح اللفظة شرحا لغويا بمعانيها، ثم يتبع ذلك بالمعنى االصطالحي لها 
مستشهدا على ذلك بما جاء في القرآن الكريم، أو من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .وهو الغالب على شرحه

ه واتصاله وعلله ويرجح في األخير مدعما ذلك بأقوال يناقش الحديث من حيث انقطاع-3
 .العلماء

 .إذا ورد في السند راو مبهم أتبعه بقوله أي الشارح لم أعرفه أو لم أقف على اسمه-8

عن إبراهيم بن سليمان، قال هو أبو إسماعيل المؤدب من رجال : مثل قوله: يذكر الكني-8
 .ابن ماجة

 ي اسم الراوي بينه على ذلك بقوله تنبيهإذا كان هناك خطأ أو تضعيف ف-6

مثل حديث الباب حديث صحيح، رجال إسناده على شرط الشيخين، : بينت درجة الحديث-1
 .وبذكر الحديث، ومتابعاته واختالف األلفاظ في الروايات والمقارنة مع الترجيح

 .أحكام الصالة مثال: يتطرق للمسائل الفقهية وبرز أقوال العلماء فيها-4



الكتاب هو بالتحقيق أشبه منه بالشرح، ألني رأيته يترك أحاديث كثيرة من غير : الحظاتم
 .شرح

معظمه يقول وليس لمؤلفه فيه إال السميد وفي الكتاب بياض كبير في جوانب  والكتاب
 . لنقض منه مجلدات أو ثالثة أفضلصفا و  هالصفحات، ولوصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


