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 اب الثالثالب
 صورة اعبانبية عن ىاشم أشعرى

 مذكرات للهاشم أشعريأ. 

  1.. سَتة عن ىاشم أشعري۱
دمحم ىاشم أشعرى بن عبد  ىاشم أشعرى الذي إظبو كامل

ون يعٍت الرابع عبد اغبامل الذى يولد يف يوم الثالاثء كليو  الواحد بن
الرابع والعشرون أو الف وشبانيمائة وواحدة وسبعُت  عشر من فرباير سنة

ىاشم  لقب م. و مائة وسبعة وشبانُتو ذو القعدة سنة الف اثنتان 
َتان بناوا بن عبد العزيز بن عبد الفتيح بن موالان إسحق بفاقب أشعري

 2سوانن كَتي. يقُت ىو المن رادين عُت
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ىاشم أشعري ىو مؤسس اؼبعهد من كَتاس جومبانج الذي 
ذرية الذرية عبد الواحد من قرية تنجكَت. وىذه أىل العلماء يولد من 

" وملكية مثل سلسلة اؼبلكية اإلسالمية من جاوا "جوكو تنجكَت
فرابو براوجيااي ىو اآلمر فاىيت يعٍت يف ساعة أمَت اؽبندوسي من ماجا

ي حليمة ىى اإلبنة ر وأما أم ىاشم أشع 3الرابع من ماجافاىيت ".
تنكح ؽبا أبشعري ؼبهارتو وذكائو  األوىل من الشيخ عثمان الذي ىو

. الشيخ عثمان ىو مؤسس اؼبعهد من كدانج وكذالك ووعلمو وأخالق
براس،  موروثو يعٍت الشيخ صحة ىو مؤسس اؼبعهد من اتمباك

جومبانج. وبذالك، أن ىاشم أشعري ليس من العلماء فقط ولكن 
  4من ذرية شريفة.

اليزال يف تربية والديو وجده  منذ ولد ىاشم أشعري الذى ىو
م أشعري يف يف اؼبعهد كدانج حىت عمره طبس سنوات. وكان ىاش

عمر ىاشم  كانىذا اؼبعهد يتعلم علوم اإلسالم ويريد يف عملهم. إذا  
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أشعري ست سنوات وبٌت أبوه اؼبعهد يف كراس جومبانج الذي يتأثر 
ؽبمتو أن حييي علوم اإلسالم يف ىذه الدنيا حيث أنو مًتّج نفسو أن 

ن مها يكواند قدديا. بعد أن يتعلم ىاشم مع أبيو وجده و يبٍت اؼبعه
طباع النفس لو لكى يتعلم اإلسالم أكثر علما. إذا كان طبس عشرة 

يف عدة اؼبعهد  يو لطلبة العلم. وتعلم ىاشمسنوات وىو يستأذن والد
خصوصا يف جاوا كبو اؼبعهد سيواال بودوران واؼبعهد القبيتان طوابن 

أن  وقد جهد ىاشم. كاال واؼبعهد فاقبي سيدوىارجوواؼبعهد ابقب
عهد من من الشيخ يعقوب ىو مؤسس اؼب يةم اإلسالمعلو اليتعلم 

ينكح ىاشم أشعري ببنتو خدجية. وزوج  فاقبي سيدوىارجو حبيث أنو
ىاشم أشعري سبع مرات مدة حياتو. سبعة أزواج؛ أوال، خدجية. 
والثاين، نفيسة بنت الشيخ رملي من كمورينج كديري. والثالث، انفقة 

بع، مسرورة بنت الشيخ إلياس بنت الشيخ إلياس من ماديؤون. والرا
    5من كديري.

نكح ىاشم أشعري خدجية سنة ألف شبانيمائة وواحدة وتسعُت 
ة حج معها وضبوه وضباتو يف مكة ومكث معهم فيها مدة سبع ٍب

ُت عمره ح الذي تويفدت إبنها عبد هللا بعد ول أشهر. توفيت خدجية
ىدوء يف نفسو. وبعد ذلك  إىل وطنو لنيل شهران حىت رجع ىاشم
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ة وثالثة وتسعُت ٍب إىل مكة مع أختو أنس سنة ألف شبانيمائ ذىب
مكث يف مكة  عد تلك الواقعة كان ىاشموب 6يف مكة. ىى توفيت

مع العلماء مشهورين فيو خصوصا الشيخ ؿبفوظ  تعبد إىل هللا وتعلملل
الًتمسي. وتعلم ىاشم أشعري علم اغبديث مع الشيخ إمام البخاري 
جهدا حىت زبرج وانل الشهادة منو وصار واراث أخَتا مثل التسلسل يف 

وليس أن يتعلم ىاشم  7داث قبلو.إسناد اغبديث من واحدة وعشرين ؿب
أشعري إىل الشيخ ؿبفوظ فقط، ولكن إىل الشيخ شعيب بن عبد 
الرضبن والشيخ اػباطب اؼبنانج كاابوى والشيخ أضبد أمُت األطار 

وسيد ين والشيخ رضبة هللا والشيخ إبراىم عريب والشيخ سعيد اليما
وسيد سلطان ىاشم وسيد عبد هللا الزواوي وسيد أضبد عباس اؼبالكي 

وسيد حسُت اغببسي. ولكن بُت  العطاس وسيد علوىبن حسن 
مشاييخو الذين أكثر التأثر لنشوء ذكائو عن علوم الدينية يف اإلسالم 
ىم الشيخ علوى بن أضبد وسيد حسُت اغببسي والشيخ ؿبفوظ 

  اؼبيماينالشيخ سعد هللا. وأما تالميذه مشهورون ىم وغَتىم الًتمسي
والشهاب اضبد بن عبد هللا من سوراي والشيخ  يخ عمر ضبدانوالش
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عبد الوىاب حسب هللا من اتمكباك براس جومبانج والشيخ أسنوي 
من قدس والشيخ دحالن من قدس والشيخ بصري من جومبانج 

  8والشيخ من اتيو.
بعد ذلك . و تعلم ىاشم أشعري اؼبكة اؼبكرمة يف عدة سنوات

، أراد ىاشم أشعري لبناء  وطنو لتعليم العلم وعملو. لذالكرجع إىل
اؼبعهد يف تبو إيرنج مثل عملية التعليم عن علوم اإلسالم. ولكنو أن 

عوائق جيدا حىت أنو من حاصل أن جيتذب اغبنون من يغلب كل ال
ق العلمي يف تعليم علموم األخروي ؾبتمعو حولو، بل ىو سبا

حبيث ان شهرتو قد ارتفع على األخص يف جاوا. منذ  والدنياوي
مكان تعليمو صار اؼبعهد الكبَت الذي اليزال ان ينتصب حىت األن. 

و إيرنج إبدارة الًتبية فيو إما ؼبا كان ىو عامل كابر ومؤسس اؼبعهد يف تب
 تربية الرظبي )إيتاء التعليم لطالبو( أم غَت الرظبي )إيتاء التعليم جملتمعو(

ومن غَت ذلك ىو انشط يف منظمة الديٍت مع العلماء األخري يف 
جاوا مثل الشيخ عبد الوىاب والشيخ بصري مشسوري وغَتمها حىت 

 م يف التاريخ اغبادى والثالثُتمعه اخَتا كان ىو أن يبٍت هنضة العلماء
 . ىوى۱ٖٗٗم أوالسادس عشر من رجب عام ۱ٜٕٙمن ينايرسنة 
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انشط ايضا يف عدة عملية األخرى مثل السياسي واإلجتماعي 
خصوصا يف  حىت صار إظبو مشهورا بُت اؼبسلمُت والًتبوي وغَتذلك

  9جاوا.
 تويف ىاشم أشعري يف التاريخ اػبامسة والعشرين من يوليو عام

أبمل ضغط الدم. ووقع  ى۱ٖٙٙالسابعة من رمضان سنة م أو ۱ٜٗٚ
ذلك ؼبا كان ىاشم أشعري يعلم طالبو إذ ىو جييء إليو مبعواثن من 

ديرمان وبونج تومو الذيِن مها يبلغاه الرسالة أبن جيوش جنزال سو 
ي ألهنم منتصرون إىل إندونيس دي بقائد جنزال سفور أن يرجعاؽبولن

ماالنج. وبتلك الواقعة أصيب  يف أن يكافحوا جيوش السنجوساري
 ىاشم أشعري غارة قلبية حىت أخَتا انو وفاة يف عمره ستة وسبعُت. 

 

 أشعري  . الكتب العلمية ؽباشم۲
ليس مثل الشيخ من مؤسس ىاشم أشعري ىو العامل الذي 

زعيم سياسي فقط، ولكنو من مفكر اإلسالمي حبيث أنو أن اؼبعهد أو 
 :10حيصل الكتب العلمية اإلسالمية كما اؼبذكور األٌب
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( كتاب أداب العامل واؼبتعلم الذي حيمل فيو الشرح عن أمهية ۱
فيو  ة مرتبة من الذي يطلب العلم. وشرحطلبة العلم وأفضلي

 عدة أداب التعلم والتعليم ؼبعلم واؼبتعلم.

بدهللا بن عدة إنتقاد الشيخ ع زايدة تعليقات. أجاب فيو( ٕ
 ىو قد نقد ما عن هنضة العلماء.و  ايسُت الفاسورواىن

ىى كتاب ؿبتمل عن الرسالة الدينية يف الرسالة التوحيدية. ( ٖ
 عقيدة أىل السنة واعبماعة.

فيو كل ما يتعلق ابؼبوتى الذي يقع  ( الرسالة اعبامعة. وّضحٗ
وما يتعلق دبفهوم لكل اإلنسان وما يتعلق بعالمة الساعة 

 السنة والبدعة.

( التنبيهات الواجبات ؼبن يصنع اؼبولد ابؼبنكرات. إحتوي فيو ٘
 البيان عن النصائح اؼبهمة ؼبن الذين أن حيتفلوا مولد النيب 

 لتكرديو بغَت أفعال منكرين الذين دينعهم اإلسالم.

ان ما جيب من العقائد. شرح فيو صبيع ( كتاب القوائد يف بيٙ
 أربعُت أحاديث النبوي عن فرائض العقيدة.
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( كتاب حديث اؼبوات وأشراط الساعة. وىو كتاب ؿبتمل ٚ
 عن الساعة. أحاديث النيب 

( التبيان يف النهي عن مقاطعة اإلخوان. وشرح ىاشم أشعري ٛ
 نقطاع القرابة واإلخوان والزمالة.فيو النهي عن إ

( القنون األساسي عبمعية هنضة العلماء، الذي يُبحث فيو ٜ
 قواعد األساسي عن هنضة العلماء.

لكي  فيو نصائح لكل األشخاص( كتاب اؼبوائز الذي كان ۱ٓ
 يتوحدوا ويتعاونوا.

وأتباعو يعٍت  إرشاد اؼبؤمنُت الذي بُت فيو سَتة النيب ( ۱۱
 صحابة واتبعُت اصبعُت.

( الدرر اؼبنتثرة يف اؼبسائل التسع عشرة. بُت فيو تسعة عشر ۱ٕ
بياانت كمسئلة الطريقة والوالية وما يتعلق هبما من األمور 

 اؼبهمة ألىل الطريقة.                 

ا يتعلق برمضان لكل أوضح البيان الذي حيتوى فيو التعليم عم( ۱ٖ
 األمة طوعا.

. رد فيو تعليق الشيخ اإلسالم زكراي ية على فتح الرضبنحاش(  ۱ٗ
 األنصاري.
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ضوع اؼبصباح الذي يبحث يف حكم النكاح وأركانو مع بيان ( ۱٘
 اغبقوق والوجوب للزوجُت.

 عن مسألة النكاح. فيو أحاديث النيب و  (  مفتاح الفالح.۱ٙ

( كتاب النور اؼببُت يف ؿببة سيد اؼبرسلُت. وشرح فيو مفهوم ۱ٚ
مع بيان الثواب لشخص الذي لو اؽبمة  احملبة لرسول هللا 

        11يف ؿببة رسول هللا والو واتباعو.
 اللقطة عن كتاب أداب العامل واؼبتعلمب. 

 . خلفية الكتابة۱
ي يعٍت على الغالب أن كل كتاب للعلماء ذو وجوه اػبصوص

تنوعات. وبكذا ايضا أن يف كتاب اػبلفية واؼبميزة والطريقة الليت ىن م
 ة الكتابة ىذه ىى:يخلفأداب العامل واؼبتعلم 

( نشأ ىذا الكتاب من رحم الًتبية اإلسالمية التقليدية يعٍت ۱
. ى۱ٖٖٗم أو سنة ۱ٜٕٖ سنة اؼبعهد الذي قد ترتب

ثروا لًتبية وابن يف ىذا العصر كل التغَت الذين ان أي
 اإلسالمية على األخص يف واقعة اكبالل أداب األمة.
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( عرض ىاشم اشعري ماىية يعٍت منظومة القيمة اليت ؽبا ٕ
وىو  ة خبلفية تصوفو من العلماء السٍتنوعية خصوصي

حصل قيم الصويف بتطبيقهم يف أداب الًتبية اإلسالمية 
مية حىت أنو حصل قيم أخالق الصويف يف الًتبية اإلسال

 .لمُت يف اؼبعهد وعبميع األمةعلى األخص للمس

 يف خلفية ىذا الكتاب أربعة وجوه كما يلي: فكان
 ( أمهية مسألة األداب يف حياة اإلنسان.۱

 ( لزوم الًتبية لألداب.ٕ

 ( كان األداب ينبغي أن يًتتب فيو ترتيبا جيدا.ٖ
 .ث ىذا الكتاب عن األداب الذي يفهم لو الطالبحب (ٗ

أن كتابة ىذا الكتاب تسبب فيها غبال الًتبية  يان القدًنيف الب
  تصيب التطور نضَتا من عادة التقليدي إىليف تلك الساعة اليت

ىذا العصري لتأثَت منظومة الًتبية يف إستعمار اؽبولندي الذي 
يف بقيم أداب الصو  مستعمل يف اإلندونيسي. فهكذا أن كتابتو ؿبتمل

 لطرف اؼبعهد.    بية اإلسالمية وجو الًت يف أن يستدفع بناء التقليدي
 

 . ماىية العلمي۲
كتب ىاشم أشعري كتابو بنية خالصة لكي أن يتقدم ويغٍت 
علوم اإلسالم على األخص أن ذالك متعلق ابلًتبية األخالقية 
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السيما علوم اإلسالمي. ألن كرامة العلم اليزال وجودىا  للطالب
دية الذين البد عليهم لكي ينال للمتعلم والعامل ومن لو أخالق الكر 

 رتبة األكرم يف الدينا واألخرة.
م والعامل فيما قدديا إذا نظر الباحث أمهية وجود األداب للمتعل

يتوجو إىل أصول مسائلو الىت أداب العامل واؼبتعلم أن  فماىية العلمي يف
تعلق وجوه العلمي دبسائل الًتبية األخالقية. ولكن ابإلصبال أن تعليم ت

 :12ىذا الكتاب ينقسم على أربعة أحباث كالتايل
 ( أمهية الًتبية۱

آبايت القرأن  يف ىذا الباب كان ىاشم أشعري أن يشتدل
تعلقون أبمهية العلمي والعامل الذيِن واغبديث وما من العلماء الذين ي

ور يف كتابو أن القصد األول شرحا جليا لطالبو كما اؼبذك اهمشرح
فعل الوجوب عليو ألن يعملو حبيث  ي للعاملاإلسالم فيما يتعلق ابلعلم

 خرة. مع ذلكأن علمو اليزال أن ينشأ وينفع لسعادتو يف الدينا واأل
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ذالك إذا وبرىان اؽبويّة لو أيضا. فمن  أن العلم مفتاح السعادة غبياتو
  13لو صورة جانبية ووضعية اإلجتماعي. لو العلم فال ليس

يف ىذا البحث ما يتعلق بطلبة العلم   وشرح ىاشم أشعري
لى اؼبتعلم أن كعملية التعلم والتعليم للمتعلم والعامل. أوال، ينبغي ع

. ينوي يف كل التعلم أو طلبة العلم بنية خالصة يعٍت ؼبرضاة هللا تعايل
 فلذا، الينبغي عليو أن ينوي لنيل متاع الدنيا. ىكذا، وجب على

متعلم ألن يهتم نيتو واليستخفو يف طلبة العلم. اثنيا، ينبغي على العامل 
ا الدنيوي أو متاعو يف كل التعليم أن حيسن نيتو مقدما واليًتجي إىل م

وحده. ألن العامل ىو قدوة للمتعلم حيت أن كل ما الذي يتعلمو العامل 
 مذكوران سابقان قوالند يف كل عملو وفعلو وقولو. و إىل اؼبتعلم الب

يف نتيجة واحدة أبن عملية التعليم  اهيوجّ أن  بد للعامل واؼبتعلم ألهنماال
حياة  أن ىذه واصلة لنيل اة هللا تعايل حيتوالتعلم من عبادة ؼبرض

   14السرور واعبليل يف الدنيا واألخرة.
 

 

 ( الوظيفة واؼبسؤولية للمتعلمٕ

 ينبغي للمتعلم أن يهتم عدة الوظيفة واؼبسؤولية كالتايل: 
 إىتم اؼبتعلم عدة األخالق يف التعلم.أ( 
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أوال، كان يف التعلم للمتعلم عشرة قواعد األخالق يعٍت: 
تنظيف القلب من صبيع ضراء اإلديان والدنيوي. واثنيا، تقوًن القلب. 
واثلثا، تسويف الفرصة يف التعلم. ورابعا، الزم علي اؼبتعلم أن يصرب 
ويتواضع يف التعلم. ٍب خامسا، ينبغي على اؼبتعلم أن حيسن يف تدبَت 
الوقت. وسادسا، تبسيط األكل والشرب. وسابعا، الزم عليو أن 

ا ذبنب من األكل والشرب الذيِن مهأي شيء. واثمنا، تورع يف ي
اتسعا، تقليل الوقت يف النوم حينما يسببان يف الكسل والغباء. و 

 15اليفسد الصحة. وعاشرا، ترك ما الذي الينفع يف التعلم.
 أداب اؼبتعلم لعامل. ب( 

علم اب اؼبتشرح ىاشم أشعري يف أداب العامل واؼبتعلم أبن يف أد
: أوال، ينبغي على اؼبتعلم أن يهتم ويسمع ما لعامل اثنا عشر قواعد يعٍت

من بيان العامل. واثنيا، ينبغي على اؼبتعلم أن خيتار العامل اؼبتورع 
واؼبمتهن. واثلثا، إتباع سبيل العامل. ورابعا، إكرام العامل. وخامسا، الزم 

. وسادسا، وكان العامل أن على اؼبتعلم أن يهتم ما الذي حيقو العامل
يصرب لشوكة العامل وإنضباطو. وسابعا، ينبغي على اؼبتعلم أن يزور لعامل 

اثمنا، إذا  س كذالك فيستأذن مقدما إليو. و قدر اؼبكان واحملال وإما لي
َت أن جيلس خب كان اؼبتعلم مواجهة لعامل فالزم عليو
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وخفيف. وجدير.واتسعا،كان اؼبتعلم أن يقول لعامل بقول خَت 
وعاشرا، ظبع اؼبتعلم على ما يقولو العامل. واغبادي عشر، الينبغي على 

الثاين عشر، إستعمال عضو يقاطع العامل حُت يبُت إليو. اؼبتعلم أن 
  16اليمٍت حُت اؼبتعلم أن يعطي شيأ إليو.

 أداب اؼبتعلم لدراستو أوعلموج( 

إىل علمو أودراستو كما اؼبذكور كان للعامل قواعد األداب 
اآلٌب: األول، إىتمام العلم، ألن حكمو فرض عُت لكل مسلم أن 
يتعلمو. والثاين، وجب اؼبتعلم أن يتعلم العلوم الذين يؤيدون علم فرض 

ماء. عُت. والثالث، احتذر اؼبتعلم يف أن يقبض اإلختالف بُت العل
التعلم إىل من يؤسبن يعرض حصيل والرابع، كان اؼبتعلم أن يتباحث و 

لو. واػبامس، وزال اؼبتعلم أن يسمع العلم وحيللو ويبحثو من عاؼبو. 
والسادس، ارتبط اؼبتعلم إىل بغيتو رفيع. والسابع، تعامل اؼبتعلم دبن 
الذين ؽبم علما رافعا. والثامن، قال اؼبتعلم قول السالم حُت يبلغ يف 

عهد. والتاسع، إذا كان ما ية أواؼبؾبلس التعليم مثل اؼبدرسة أواعبمع
أن يسأل عنو لعامل. والعاشر، ينبغي على  اليفهمو اؼبتعلم فينبغي عليو

اؼبتعلم أن اليتقدم التتابع إذا كان العامل أن اليعطي اإلذن إليو مع يف 
الدفًت والقلم ذلك زمالئو. واغبادي عشر، الزم على اؼبتعلم أن حيمل 
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علم الدراسة من العامل ترتيبا عشر، طلع اؼبت يف أي شيء. والثاين
وإستقامة. والثالث عشر، مازال اؼبتعلم أن ينشط وجياىد يف كل طلبة 

   17العلم.

 ( الوظيفة واؼبسؤولية للعامل.ٖ

يف كتاب أداب العامل واؼبتعلم البيان عن عدة الوظيفة كان 
 :واؼبسؤولية يف أداب العامل كما اؼبذكور اآلٌب

 األداب الذي يصَت ارشادات للعامل ( أ

الزم علي العامل أن يهتم إىل قواعد األداب كما يلي: األول، 
مازال العامل أن يتقرب إيل هللا تقراب وخشوعا. والثاين، مازال العامل أن 
خيشى إيل هللا. والثالث، كان اؼبتعلم رزينا وتورعا. والرابع، وكان اؼبتعلم 

مس، ليس اؼبتعلم أن ينتفع علمو لتحصيل متاع توضعا وخشوعا. واػبا
الدنيا فقط. والسادس، وكان اؼبتعلم اليغنج والخيشن واليشدد طالبو. 

الدنيا. والثامن، ذبنب العامل فبا  بع، ينبغي على العامل أن يزىد منوالسا
الذي ينزل وقاره. والتاسع، ذبنب العامل من مكان لئيم وسافل ورذيل. 

امل القرأن ترتيبا وجيدا. واغبادي عشر، كان العامل أنسا والعاشر، قرأ الع
كره هللا ومسرورا ومهذاب. والثاين عشر، تنظيف النفس فبا الذي ي

العامل مهتو ألن ينمي العلم ؼبرضاة هللا.  تعايل. والثالث عشر، نشأ
                                                 

17
 .۱ٕ٘-۱ٕٗ، ص: اؼبرجع نفس 



 55 
 

والرابع عشر، ليس العامل أن يتفاخر لعلمو. واػبامس عشر، عّود العامل 
 18والكتابة والتأليف والتلخيص. نفسو القراءة

 أداب العامل يف التعليمب( 

كان العامل أن يهتم قواعد األداب يف التعليم كما يلي: األول، 
العامل اؼبالبس بلبس  س من اغبدث اػببث. والثاين، إرتدىزكية النف

بو ؼبرضاة أن يتعلم طال طر. والثالث، نوي العامل حُتخَت ونظيف وعا
هللا تعاىل. واػبامس، عّود العامل مطلعة الكتب لزايدة العلم. والسادس، 
سّلم العامل حينما ىو أن يدخل الفصل. والسابع، دعا العامل أوال قبل 

ووقورا ومروءة. والتاسع، ذبنب عليم. والثامن، كان العامل تواضعا الت
  الجيوز أن يتعلمالعامل نفسو من اؼبزح والضحوك. والعاشر، كان العامل

العامل أن جيلس . واغبادي عشر، إنبغي جوعا وغضبا ونعاسا وغَتىم
 وقور ومتواضعوالثاين عشر، العامل يف جلوسو  يف التعليم. جلوسا ىنيأ

. والثالث عشر، ينبغي على العامل أن يتعلم أوال بعلوم ولكنو جسورا
وز العامل أن يتعلم ، الجيالرئيسي الذين يتعلقون دبا كان لو. والرابع عشر

ىو رذيل ومبهم. واػبامس عشر، إىتم العامل قوة الفكر من كل و  ما
يف  يل مع أنو أن خيًتع اؽبدوءعلم يف وقت طو التعلم وىو الياؼبتعلم يف 

غرفة التعلم. والسادس عشر، نصح العامل ؼبتعلم عنيد بنصيحة جيدة. 
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قعة. والثامن عشر، والسابع عشر، كان العامل منفتحا إىل اؼبسائل الوا
إيطاء الفرصة ؼبتعلم متأخر لكي أن يكرر العامل بيان الدراسة يف 
التعليم. والتاسع عشر، إذا إنتهي تبيُت العلم فوجب على العامل أن 

   19يعطي الفرصة لطالبو الذين يستفهمون عما يتعلق بعلم اؼبذكور.
 أداب العامل لطالبو.ج( 

: بو كما أيٌبعلى العامل أن يهتم قواعد األداب لطالوجب 
األول، نوي العامل يف التعليم أن أيدب طالبو وينشر العلم مع أن حييي 

ؼبتاع  وال ةاإلسالم. والثاين، نوي العامل أن يعلم طالبو بنية خالص
 ى العامل أن يفكر نفسو. والرابع، إستعملالدنيا. والثالث، ينبغي عل

ؼبتعلم فهما سهال. واػبامس، مازال العامل الذي يفهمو ا اؼبنهجالعامل 
العامل لطالبو  اعبهد عبميع طالبو. والسادس، أعطىأن يعطي النشط و 

سبرينات مساعدة. والسابع، اىتم العامل لطالبو عن قوهتم. والثامن،  
كان العامل أن يعادل بُت طالبو. والتاسع، كان العامل أن يوجو وينمي 

ورغبتو. والعاشر، كان اؼبتعلم منفتحا وظبيحا لطالبو.  موىبة اؼبتعلم
واغبادي عشر، انصر العامل صعوبة اؼبتعلم. والثاين عشر، إذا كان 
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والثالث عشر، كان  شيأ من أصحابو. حيضر يف التعليم فسألواؼبتعلم مل 
  20راضبا عبميع طالبو. والرابع عشر، وكان العامل تواضعا.العامل حاكما 

 

 األداب إىل الكتاب وآلة العلم لتحصيل التعلم وما يتعلق بو.  ( ٗ

كتااب يتحققان خبَت إذا كان ؽبما   عملية التعلم والتعليم اللذين
. وأما ودفًتا وآلة العلم الذين يتعلقون دبادة العلم الىت يعلمها العامل

و العامل. عد األداب يعٍت: اوال، كان للمتعلم الكتاب كما يعلمقوا
اؼبتعلم أن يستعَت الكتاب ؼبتعلم أخر فأن يعَته إليو  واثنيا، إذا كان

اؼبستعار منو. واثلثا، ضوع الكتاب يف  َت الزم عليو أن يتحفظومستعو 
يشًتيو أويعَته، حُت ىو  الكتابمكان سانح. ورابعا، تفحص اؼبتعلم 

أن يناسخ علم ال؟. وخامسا، ؼبا كان اؼبت ىل يف ىذا الكتاب علة ام
  21بسملة.الكتاب فأن يطهر نفسو ويبدأ  بقراءة ال

 
 

 . تيظيم البحثٖ

 22ٌب:ؼبتعلم شبانية أبواب كما أيأداب العامل وايف  كان
 لباب األول يف فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو.( ا۱
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أداب اؼبتعلم يف نفسو وفيو عشرة انواع من  ( الباب الثاين:ٕ
 اآلداب.

أداب اؼبتعلم مع شيخو وفيو إثنا عشر نوعا  ( الباب الثالث:ٖ
 من األداب.

 روسو وما يعتمده مع الشيخأداب اؼبتعلم يف د ( الباب الرابع:ٗ
 عشر نوعا من األداب.وفيو ثالثة 

أداب العامل يف حق نفسو وفيو عشرون  ( الباب اػبامس:٘
 أدااب.

 أداب العامل يف دروسو. ( الباب السادس:ٙ

عشر نوعا اب العامل مع تالميذه وفيو أربعة اد الباب السابع:( ٚ
 من األداب.

العلم وما يتعلق  ألة ( الباب الثامن: األداب مع الكتب منٛ
 ابتها وفيو طبسة انواع من األداب.وكت بتحصيلها

 

 ج. األحاديث اؼبكتوبة يف كتاب أداب العامل واؼبتعلم.     
كان الباحث قبل أن يبحث األحاديث عن غَت الصحيحُت 
بشرح إسناد الرواية واؼبنت فيذكرىا من مصدر الصحيحُت متقدما. 

ة ألن قد إتفق العلماء من أىل اغبديث أبن األحاديث منهما يف درج
الصحيح دبا اؼبذكور سابقا يف الباب األول. فلذا، الباحث مل يبحث 
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األحاديث عن غَت الصحيحُت الىت ىى مكتوبة يف كتاب أداب العامل 
واؼبتعلم. وأما تلك األحاديث من مصدر الصحيحُت كلهم أربعة عشر 

 حديثا كما اؼبذكور اآلٌب:
َا اأَلْعَماُل اِبلنِّيماتِ ( ۱ )ىذا اغبديث من الباب اػبامس  23.ِإَّنم

  حق نفسو(الذي يبُت عما يتعلق يف أداب العامل يف

                                                 
23

، )بَتوت: دار صحيح البخاريصدر الكتاب لذلك اغبديث، البخاري: م أنظر 
، كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا  ابب، الوحيكتاب بدء    (،ٖٕٓٓالكتب العلمية، 

حدثنا اغبميدي عبد هللا ، أما ذلك اغبديث كامل يعٍت: ٘، ص: ٔاعبزء األول، رقم اغبديث 
 بن صاري قال: أخربين دمحمنِت بن سعيد األدثنا سفيان قال: حدثنا حي: حبن الزبَت قال

على   ظبعت عمر بن اػبطاب ول:بن وقاص الليثي يق إبراىيم التيمي أنو ظبع علقمة
امرئ ما نوى فمن   لنيات وإَّنا لكلّ اب يقول: إَّنا األعمال  اؼبنرب قال: ظبعت رسول هللا

نفس  .امرأة ينكحها، فهجرتو ِإىل ما ىاجر إليو  دنيا يصيبها أو إىلىلكانت ىجرتو إ
، وأن لكل امرىء ما نوى يف اإلديان وغَتىا؛ يف ترك اغبيل ابب، اغبيل كتاب،..... اؼبرجع

 ، وانظر كتابة ذلك اغبديث كامال: حدثنا أبوٜٖٓ، ص: ٖٜ٘ٙاعبزء الرابع، رقم اغبديث 
النعمان حدثنا صباد بن زيد عن حيِت بن سعيد عن دمحم بن إبراىيم عن علقمة بن وقاص قال: 

يقول: "ايأيها الناس إَّنا األعمال  خيطب قال: ظبعت النيب  ظبعت عمر بن اػبطاب 
نوى فمن كانت ىجرتو إىل هللا ورسولو، فهجرتو إىل هللا ورسولو ومن  ابلنية وإَّنا إلمرئ ما

كتاب ،.....، نفس اؼبرجعىاجر إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرتو إىل ما ىاجر إليو. 
، وأما ٜٜٕ، ص: ٜٛٙٙ، اعبزء الرابع، رقم اغبديث النية يف اإلديان ابب، والنذور اإلديان

: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوىاب قال: ظبعت حيِت بن ذلك اغبديث كامل كما يلي
سعيد يقول أخربين دمحم بن إبراىيم: أنو ظبع علقمة بن وقاص الليثي يقول: ظبعت عمر بن 
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إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعو من العباد ولكن يقبض ( ٕ
العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاؼبا ازبذ الناس رءوسا 

)ىذا اغبديث  24جهاال فسئلوا فأفتوا بغَت علم فضلوا وأضلوا.
                                                                                              

األعمال ابلنية وإَّنا إلمرئ ما نوى  إَّنا يقول: " يقول: ظبعت رسول هللا  اػبطاب 
فمن كانت ىجرتو إىل هللا ورسولو، فهجرتو إىل هللا ورسولو ومن ىاجر إىل دنيا يصيبها أو 

، )بَتوت: صحيح مسلمامرأة يتزوجها فهجرتو إىل ما ىاجر إليو". وانظر ايضا، اإلمام مسلم: 
، اعبزء إَّنا األعمال ابلنيات:  قول النيب ابب، اإلمارة كتاب  (، ٕ٘ٓٓدار الكتب العلمية، 
، حبديث أكمالو: حدثنا عبد هللا بن مسلمة بن ۱ٕٛ، ص: ۱ٜٓٚالثاين، رقم اغبديث 

قعنب حدثنا مالك عن حيِت بن سعيد عن دمحم بن إبراىيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن 
  قال، قال رسول هللا : إَّنا األعمال ابلنية وإَّنا إلمرئ ما نوى فمن كانت ىجرتو إىل

هللا ورسولو، فهجرتو إىل هللا ورسولو ومن ىاجر إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرتو إىل 
  ما ىاجر إليو".

، اعبزء األول، رقم يقبض العلم ابب كيف، العلم كتاب، اؼبرجع السابقالبخاري..... 24
 قال: أويس أيب بن إظباعيلا حدثن، وأنظر ذلك اغبديث كامال: ٗ٘، ص: ٓٓٔاغبديث 

 ظبعت: قال العاص بنو عمر  بن هللا عبد عن أبيو عن عروة بن ىشام عن مالك حدثٍت
 بقبض لمالع يقبض ولكن العباد من ينتزعوا انتزاع العلم يقبض ال هللا يقول: إن  هللا رسول

 علم فضلوا وأضلوا. بغَتا فأفتو وائلسف جهاالا رءوس الناس ازبذا عاؼب يبق ملا إذ حىت العلماء
.....، نفس اؼبرجع .كبوهام ىش عن جريرا حدثن قتيبةا حدثن: قال عباسا حدثن: الفربري قال

ابع، ، اعبزء الر ابب ما يذكر من ذم الرأى وتكلف القياس، كتاب اإلعتصام ابلكتاب والسنة
 حدثٍت تليد بن سعيدا ، أما ذلك اغبديث كّلي يعٍت: حدثنٜٓ٘ص:  ،ٖٚٓٚرقم اغبديث 

 بدا ععلين حج: قال عروة عن األسود أيب عن وغَته شريح بن الرضبن عبد حدثٍت وىب ابن
 أعطاكموه أند بع العلم عال ينز  هللا يقول: إن  النيب ظبعت: يقول فسمعتوو عمر  بن هللا
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من الباب األول الذي يبحث عن فضل العلم والعلماء وفضل 
 تعليمو وتعلمو(

( إذا مات العبد انقطع عملو إال من ثالث: صدقة جارية وعلم ٖ
)ىذا اغبديث من الباب  25ينتفع بو وولد صاحل يدعو لو.

 السادس يف أداب العامل مع تالمذتو(

                                                                                              

 برأيهم فيفتون يستفتون جهال انسى فيبق بعلمهم العلماء قبض مع منهم ينتزعو ولكن انتزاعا
: فقالت بعد حجو عمر  بن هللا عبد إن ٍب  النيب زوج عائشة بو فحدثت ويضلون فيضلون

 بو فحدثٍت فسألتو فجئتو عنو حدثتٍتي الذ منو يل ستثبتفا هللا عبد إىل انطلق أخيت ابن اي
 و.عمر  بن هللا عبد حفظ لقد وهللا: فقالت فعجبتا فأخربهت عائشة فأتيت حدثٍتا كنحو م

، ابب رفع العلم وقبضو وظهور اعبهل والفنت، كتاب العلم، اؼبرجع السابقاإلمام مسلم.....و 
 قتيبةا حدثنأكمل ذلك اغبديث كالتايل: ، و ٕٜٗ، ص: ٖٕٚٙاعبزء الثاين، رقم اغبديث 

: العاص يقول بنو عمر  بن هللا عبد ظبعت أبيو عن عروة بن ىشام عن جريرا حدثن سعيد بن
 العلم يقبض ولكن الناس من ينتزعوا انتزاع العلم يقبض ال هللا يقول: إن  هللا رسول ظبعت
م فضلوا لع بغَتا فأفتو وا فسئل جهاالا رءوس الناس ازبذ عاؼبا يًتك ملا إذ حىت العلماء بقبض

  .وأضلوا
25

، ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتو ابب، كتاب الوصية،.....نفس اؼبرجع 
، أما أكمل حديثو يعٍت: حدثنا حيِت بن أيوب ٗٗ، ص: ۱ٖٙٔاعبزء الثاين، رقم اغبديث 

قتيبة يعٍت ابن سعيد وابن حجر، قالوا: حدثنا اظباعيل ىو ابن جعفر عن العالء عن أبيو عن 
قال: إذا مات اإلنسان انقطع عنو عملو إال من ثالثة: إال من  أيب ىريرة أن رسول هللا 

 صدقة جارية أو علم ينتفع بو أوولد صاحل يدعوا لو.
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)ىذا اغبديث  26من ظبع ظبع هللا بو ومن راءى راءى هللا بو.( ٗ
عما يتعلق يف أداب العامل يف  من الباب اػبامس الذي يبُت

 حق نفسو(
( يؤتى ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنو ٘

)اغبديث من الباب األول يف  27فيدور هبا كما يدور اغبمار.
 فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(

                                                 
26

رقم  ، اعبزء الرابع،ابب الرايء والسمعة، كتاب الرقاق، لسابقاؼبرجع ا.....البخاري 
 نسدد حدثنا حيِت عا محدثن، أما ذلك اغبديث كامل يعٍت: ٕٚٗ، ص: ٜٜٗٙاغبديث 

سلمة قال: ظبعت  بن كهيل ح وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سفيان حدثٍت سلمة
نو فسمعتو م غَته فدنوت  أحدا يقول قال النيب ومل أظبع  جنداب يقول: قال النيب

اؼبرجع .....اإلمام مسلم. و : من ظبع ظبع هللا بو ومن يرائي يرائي هللا بو يقول: قال النيب
، اعبزء الثاين، رقم اغبديث ن اشرك يف علمو غَت هللاابب م، الزىد والرقائقكتاب   ،السابق

حفص بن غياث  نحدثنا عمر ب: ، أنظر ذلك اغبديث۱ٚٙ، ص: ٜٕٚٛو ٜٕٙٛ
بن عباس قال: ا عن سعيد بن جبَت عن يع عن مسلم البطُتأيب عن إظباعيل بن ظب حدثٍت

بو بكر بن أيب شيبة ا أحدثنو  راءى راءى هللا بو  بو ومن: من ظبع ظبع هللا هللا ولقال رس
 ي قال: قال رسول هللاقن عن سلمة بن كهيل قال: ظبعت جنداب العلاحدثنا وكيع عن سفي

.من ظبع يسمع هللا بو ومن يرائي يرائي هللا بو : 

27
، اعبزء صفة النار وأهنا ـبلوقةابب ، اػبلق كتاب بدء، اؼبرجع السابق.....البخاري 

ي حدثنا لحدثنا ع يلي:، أما أكمل حديثو كما ٜٖٙ، ص: ٕٖٚٙالثاين، رقم اغبديث 
 و قال: إنكم لًتونتلو أتيت فالان فكلم وائل قال قيل ألسامة عمش عن أيباأل سفيان عن

ال و  أكون أول من فتحو  السر دون أن أفتح اباب العكم إين أَكّلمو يفظبأين ال أكلمو إال أ
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لشيطان جيري من اإلنسان ؾبرى الدم وإين خشيت أن إن ا( ٙ
الباب  )اغبديث من 28يقذف يف قلوبكما شرا أو قال شيئا.

 اػبامس الذي يبُت عما يتعلق يف أداب العامل يف حق نفسو(

                                                                                              

قالوا: وما   أقول لرجل أن كان علي أمَتا إنو خَت الناس بعد شيء ظبعتو من رسول هللا
: قال: ظبعتو يقول: جياء ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابو يف النار ولظبعتو يق

قولون: أي فالن ما شأنك؟ أليس  ير اغبمار برحاه فيجتمع أىل النار عليو فو فيدور كما يد
هناكم عن أنكر؟ قال: كنت آمركم ابؼبعروف وال آتيو و اؼب ابؼبعروف وتنهاان عن كنت أتمران

كتاب  ،اؼبرجع السابق.....اإلمام مسلم . رواه غندر عن شعبة عن األعمش.يواؼبنكر وآت
، اعبزء الثاين، عقوبة من أيمر ابؼبعروف واليفعلو وينهي عن اؼبنكر ويفعلوابب ، والرقائقالزىد 

 بن عبد بكر بن أيب شيبة ودمحم وحيِت وأب حدثنا حيِت بن. ۱ٛٙ، ص: ٜٜٕٛرقم اغبديث 
وإسحاق: أخربان  وأبو كريب واللفظ أليب كريب قال حيِت يمَت وإسحاق بن إبراىهللا بن َّن

و: ل امة بن زيد قال: قيلسعمش عن شقيق عن أا األوقال اآلخرون: حدثنا أبو معاوية حدثن
لقد كلمتو فيما   أظبعكم؟ وهللاالأال تدخل على عثمان فتكلمو؟ فقال: أترون أين ال أكلمو إ

 يون أول من فتحو وال أقول ألحد يكون علكبينو ما دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أ و بيٍت
ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف  ىيقول: يؤت  هللا أمَتا: إنو خَت الناس بعد ما ظبعت رسول

هبا كما يدور اغبمار ابلرحى فيجتمع إليو أىل النار فيقولون:  ورنو فيدلق أقتاب بطدالنار فتن
قول: بلى قد كنت آمر ابؼبعروف يتكن أتمر ابؼبعروف وتنهى عن اؼبنكر ف اي فالن ما لك؟ أمل

 .هنى عن اؼبنكر وآتيوأوال آتيو و 

ىل خيرج اؼبعتكف غبوائجو ابب ، كتاب اإلعتكاف ،اؼبرجع السابق.....البخاري 28
كتاب   ،.....،نفس اؼبرجع. ٛٙٙ، ص: ٖٕ٘ٓ، اعبزء األول، رقم اغبديث إىل ابب اؼبسجد

، ص: ٖٕٛٓ، اعبزء األول، رقم اغبديث وجها يف إعتكافوزايرة اؼبرأة ز  ابب، اإلعتكاف
ٍت حدث: قال الليث حدثٍت: قال عفَت بن سعيدا حدثن، أما ذلك اغبديث كّلي يعٍت: ٜٙٙ
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 زوج صفية أن عنهما هللا رضي ُتاغبس بن علي عن شهاب ابن عن خالد بن الرضبن عبد
 الزىري عن معمر أخربان يوسف بن ىشاما حدثن دمحم بن هللا عبدا وحدثن ح أخربتو  النيب

 حيي بنت لصفية فقال فرحن أزواجو وعنده اؼبسجد يف  النيب كان: سُتاغب بن علي عن
 رجالن فلقيو معها  النيب فخرج أسامةار د يفا بيته وكان معك أنصرف حىتي تعجل ال

 إهنا صفية بنت حييا : تعالي النيبا ؽبم وقال أجازا ٍب  النيب إىلا فنظر  األنصار من
 خشيت وإين الدمى ؾبر  نساناإل مني جير  الشيطان هللا اي رسول هللا قال: إن سبحان: قاال

ىل يدرأ اؼبعتكف  ابب، اإلعتكافكتاب .....، نفس اؼبرجع. قي يف أنفسكما شيئالي أن
، ذلك اغبديث كامل كما يلي: ٓٚٙ، ص: ٜٖٕٓ، اعبزء األول، رقم اغبديث عن نفسو

ثَ َنا ِإظْبَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللمِ، قَاَل: َأْخبَ َرين  ِد ْبِن َأيب  َمانَ ُسَليْ َعْن  َأِخيَحدم َعِن اْبِن  َعِتيقٍ َعْن ؿُبَمم
ُهَما: أَنم َصِفيمَة بِْنَت  ِشَهابٍ  ثَ َنا َعِليُّ  ُحَييٍّ َعْن َعِليِّ ْبِن اغُبَسُْتِ َرِضَي اَّللمُ َعن ْ َأْخبَ َرْتُو ح وَحدم

ثَ َنا  اَّللمِ ْبُن َعْبِد  ْعُت  ُسْفَيانُ َحدم ُ  اغُبَسُْتِ  َعْن َعِليِّ ْبِن خُيْربُ  الزُّْىرِيم قَاَل: ظبَِ َأنم َصِفيمَة َرِضَي اَّللم
َها ا َرَجَعْت َمَشى مَ  ُمْعَتِكفٌ َوُىَو  أََتِت النميبم  َعن ْ ا  األَْنَصارِ فَأَْبَصَرُه َرُجٌل ِمَن  َعَهافَ َلمم فَ َلمم

ْيطَاَن جَيْرِي ِمَن اْبِن تَ عَ  :أَْبَصَرُه َدَعاُه فَ َقالَ  َا قَاَل ُسْفَياُن: َىِذِه َصِفيمُة، فَِإنم الشم اَل ِىَي َصِفيمُة َوُردبم
كتاب .....، نفس اؼبرجع ليل. ِإال ُىو َوَىل قَاَل: اللَيْ  أَتَ ْتوقُ ْلُت ِلُسْفَياَن:  الدم،رى ؾبَ آَدَم 

، اعبزء قضاء أو قبل ذلك للخصمالشهادة تكون عند اغباكم يف واليتو ال ابب، األحكام
ثَ َنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد  ، أما أكمل حديثو يعٍت:ٗٙٗ، ص: ۱ٚ۱ٚالرابع، رقم اغبديث  َحدم

ثَ َنا إِبْ رَاِىيُم ْبُن  ْيِسيُّ اَّللمِ اأُلوَ  أَتَ ْتوُ  َأنم النميبم  ُحَسُْتٍ َعْن َعِليِّ ْبِن  ِشَهابٍ َعِن اْبِن  َسْعدٍ َحدم
ا َرَجَعِت اْنطََلَق  َا ِىَي فَ َقا َفَدَعامُهَاَفَمرم ِبِو َرُجاَلِن ِمَن األَْنَصاِر  َمَعَهاَصِفيمُة بِْنُت ُحَييٍّ فَ َلمم َل: ِإَّنم

ْيطَاَن جَيْرِي مِ اَل: ُسْبَحاَن اَّللمِ، قَاَل: قَا َصِفيمةُ  ِم،َن اْبِن آِإنم الشم َواْبُن  ُشَعْيبٌ َرَواُه  َدَم ؾَبَْرى الدم
َعْن َصِفيمَة َعِن  ُحَسُْتٍ َعْن َعِليٍّ يَ ْعٍِت اْبَن  الزُّْىرِيِّ َعِن  حَيَِْت َوِإْسَحاُق ْبُن  َعِتيقٍ َواْبُن َأيب  ُمَساِفرٍ 

، اعبزء الثاين، رقم ابب صفة إبليس وجنوده، اػبلقكتاب بدء ،.....، نفس اؼبرجع. النميبِّ 
ثَ َنا َعْبُد ، وذلك اغبديث يعٍت: ٓٓٗ، ص: ۱ٕٖٛاغبديث  َثٍِت ؿَبُْموُد ْبُن َغْياَلَن، َحدم َحدم

، قَ  ، َعْن َصِفيمَة بِْنِت ُحَييٍّ ، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسُْتٍ اَلْت: َكاَن الرمزماِق، َأْخبَ َراَن َمْعَمٌر، َعِن الزُّْىرِيِّ
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ثْ ُتُو ٍُبم ُقْمُت فَانْ َقَلْبُت، فَ َقاَم َمِعي لِيَ ْقِلَبٍِت، وََكاَن  َرُسوُل اَّللمِ  ُتُو أَُزورُُه لَْياًل، َفَحدم ُمْعَتِكًفا فَأَتَ ي ْ
ا رَأاََي النميبم َمْسَكنُ َها يف َداِر ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َفَمرم َرُجاَلِن مِ  َأْسَرَعا، فَ َقاَل  َن األَْنَصاِر، فَ َلمم

،َعَلى رِْسِلُكَما إِ : النميبُّ  ِإنم َل: " اَي َرُسوَل اَّللمِ قَافَ َقااَل ُسْبَحاَن اَّللمِ  ن مَها َصِفيمُة بِْنُت ُحَييٍّ
ِم، َوِإيّنِ َخِشيُت أَْن يَ ْقِذَف يف قُ ُلوِبُكَما ُسوًءا، أَْو قَاَل:  ْيطَاَن جَيْرِي ِمَن اإِلْنَساِن ؾَبَْرى الدم الشم

ًئا". ابب ىل خيرج اؼبعتكف غبوائجو إىل ابب ، كتاب اإلعتكاف.....، نفس اؼبرجع َشي ْ
، أما أكمل حديثو كما يلي: حدثنا ٛٙٙ، ص: ٖٕ٘ٓ، اعبزء األول، رقم اغبديث اؼبسجد

أبو اليمان أخربان شعيب عن الزىري قال: أخربين علّي بن اغبسُت رضي هللا عنهما: أن 
جد يف عشر تزوره يف إعتكافو يف اؼبس أخربتو: أهنا جاءت رسول هللا  صفية زوج النيب 

معها يقلبها حىت  األواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ٍب قامت تنقلب، فقام النيب 
 إذا بلغت ابب اؼبسجد عند ابب أم سلمة، مر رجالن من األنصار، فسّلما على رسول هللا

 ،نيبفقال ؽبما ال  على رسلكما إَّنا ىى صفية بنت حيي", فقال: سبحان هللا اي" :
: "إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم وإين رسول هللا، وكرب عليهما، فقال النيب 

كتاب ، .....اؼبرجع السابقا اإلمام مسلموانظر ايض خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيأ".
ىذه : بيان أنو يستحب ؼبن رؤي خاليا ابمرأة وكانت زوجتو اوؿبرما لو أن يقول ابب، السالم

، أما ٜٕٛ، ص: ٕ٘ٚٔو ٕٗٚٔ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث فالنة ليدفع ظن السوء بو
ثَ َنا َعْبُد هللِا ْبُن َمْسَلَمَة أكمل حديثو كما يلي:  ثَ َنا ضَبماُد ْبُن  قَ ْعَنبٍ ْبِن َحدم َعْن اَثِبٍت  َسَلَمةَ َحدم

اَي َفَدَعاُه، َفَجاَء، فَ َقاَل:  َفَمرم ِبِو َرُجلٌ  ِنَسائِوِ َكاَن َمَع ِإْحَدى   أَنم النميبم  أََنسٍ َعْن  اْلبُ َناينِّ 
فَ َقاَل َرُسوُل  ِبكَ فَ َلْم َأُكْن َأُظنُّ  ِبوِ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َمْن ُكْنُت َأُظنُّ  ةُ ُن َىِذِه َزْوَجيِت ُفاَلنَ ُفاَل 

ْيطَاَن جَيْرِي مِ : هللِا  ِم، واغبديث؛ ِإنم الشم ْنَساِن ؾَبَْرى الدم ثَ َنا ِإْسَحاُق ْبُن َن اإْلِ  ِإبْ رَاِىيمَ َوَحدم
َعْن َعِليِّ  الزُّْىرِيِّ َعِن  َمْعَمرٌ َأْخبَ َراَن  الرمزماقِ قَاال: َأْخبَ َراَن َعْبُد  َوَعْبُد ْبُن ضُبَْيٍد َوتَ َقاَراَب يف اللمْفظِ 

ُتُو أَُزورُُه ُمْعتَ  قَاَلْت: َكاَن النميبُّ  ُحَييٍّ َعْن َصِفيمَة بِْنِت  ُحَسُْتٍ ْبِن  ثْ ُتوُ  لَْياًل ِكًفا، فَأَتَ ي ْ ٍُبم  َفَحدم
ِن ِمَن َرُجالُقْمُت أِلَنْ َقِلَب، فَ َقاَم َمِعَي لِيَ ْقِلَبٍِت، وََكاَن َمْسَكنُ َها يف َداِر ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َفَمرم 

ا رَأاََي النميبم األَ   ن مَها َصِفيمُة بِْنُت ُحَييٍّ َعَلى رِْسِلُكَما، إِ : َأْسَرَعا، فَ َقاَل النميبُّ  ْنَصاِر، فَ َلمم
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ُ بِِو َطرِيًقا ِمْن طُُرِق ٚ ( َمْن َسَلَك َطرِيًقا َيْطُلُب ِفيِو ِعْلًما، َسَلَك اَّللم
)اغبديث من الباب األول يف فضل العلم والعلماء  29اعْبَنمِة.

 وفضل تعليمو وتعلمو(

                                                                                              

ِم، َوِإيّنِ  اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: : ُسْبَحاَن هللاِ فَ َقاال ْنَساِن ؾَبَْرى الدم ْيطَاَن جَيْرِي ِمَن اإْلِ ِإنم الشم
ًئايُت أَْن يَ ْقِذَف يف قُ ُلوِبكُ َخشِ  كتاب الذكر والدعاء .....، نفس اؼبرجع. َما َشرًّا أَْو قَاَل َشي ْ

، اعبزء الثاين رقم ابب فضل اإلجتماع على تالوة القرأن وعلى الذكر ،والتوبة واإلستغفار
ثَ َنا حَيَِْت ْبُن حَيَِْت التم ، وأنظر أكمل حديثو: ۱ٓ٘، ص: ٜٜٕٙاغبديث  ، َوأَبُو َبْكِر َحدم ِميِميُّ

ُد ْبُن اْلَعاَلِء اؽْبَْمَداينُّ َواللمْفُظ لَِيْحَِت، قَاَل حَيَِْت: َأْخبَ َراَن وَقاَل اآْل  َبَة، َوؿُبَمم َخرَاِن: ْبُن َأيب َشي ْ
ثَ َنا َمْن :  قَاَل َرُسوُل هللاِ َة قَاَل: َعْن َأيب ُىَريْ رَ  َصاِلحٍ َعْن َأيب  اأْلَْعَمشِ َعِن  ُمَعاِويَةَ أَبُو  َحدم

َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب  نْ َيانَ فم َس هللُا َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم  الدُّ َر َعَلى  اْلِقَياَمةِ نَ فم َوَمْن َيسم
نْ َيا  ُمْعِسرٍ  َر هللُا َعَلْيِو يف الدُّ نْ َيا  ُمْسِلًماَوَمْن َستَ َر  َرةِ َواآلخِ َيسم َوهللُا يف  َواآْلِخَرةِ َستَ َرُه هللُا يف الدُّ

َل هللُا َلُو ِبِو  ِعْلًماَوَمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِو  َأِخيوِ َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يف َعْوِن  َسهم
ُلوَن ِكَتاَب  هللاِ ْوٌم يف بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوِت َوَما اْجَتَمَع ق َ  اعْبَنمةِ َطرِيًقا ِإىَل  نَ ُهمْ َويَ َتَداَرُسونَُو  هللاِ يَ ت ْ  ِإال بَ ي ْ

ِكيَنةُ نَ زََلْت َعَلْيِهِم  ُهُم  السم ت ْ ُهُم الرمضْبَُة َوَحفم  بو ومن بطأ عنده فيمنَوذََكَرُىُم هللُا  اْلَماَلِئَكةُ َوَغِشيَ ت ْ
 .عملو مل يسرع بو نسبو

29
ابب فضل اإلجتماع ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلشتغفار.....، نفس اؼبرجع 

. وانظر أكمل ۱ٓ٘، ص: ٜٜٕٙ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث لى الذكرعلى تالوة القرأن وع
ثَ َنا حيَْ  حديثو كما يلي: َبةَ َوأَ  َِت ْبُن حَيَِْت التمِميِميُّ َحدم ُد بْ  بُو َبْكِر ْبُن َأيب َشي ْ ُن اْلَعاَلِء َوؿُبَمم

ثَ نَ  قَاَل حَيَِْت: َأْخبَ َراَن وقَالَ  اؽْبَْمَداينُّ. َواللمْفُظ لَِيْحَِت  َعْن  و ُمَعاِويََة َعِن اأْلَْعَمشِ أَبُ ا اآْلَخَراِن: َحدم
َس َعْن ُمْؤِمٍن  : قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َصاِلٍح َعْن َأيب ُىَريْ َرةَ  َأيب  نْ يَاَمْن نَ فم  ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ

َس هللُا َعْنُو ُكْربَةً  رَ  ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ  نَ فم نْ َيا َواآْل  َعَلى ُمْعِسرٍ  َوَمْن َيسم َر هللُا َعَلْيِو يف الدُّ ِخرَِة َيسم
نْ َيا َواآْلِخَرةِ َستَ َرُه هللاُ  َوَمْن َستَ َر ُمْسِلًما  َن اْلَعْبُد يف َعْوِن َأِخيوِ َوهللُا يف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكا  يف الدُّ
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ِت اعْبَنمُة اِبْلَمَكارِِه.ٛ ديث من الباب اػبامس )ىذا اغب 30( ُحفم
 الذي يتعلق يف أداب العامل يف حق نفسو(

َفُعَك، َواْسَتِعْن اِبهلِل تَ َعاىَل.ٜ )اغبديث من  31( اْحِرْص َعَلى َما يَ ن ْ
 الباب اػبامس الذي يتعلق يف أداب العامل يف حق نفسو(

                                                                                              

َل هللُا َلوُ  رِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِو ِعْلًماَسَلَك طَ َوَمْن  يف بَ ْيٍت  َوَما اْجَتَمَع قَ ْومٌ  ِبِو َطرِيًقا ِإىَل اعْبَنمةِ  َسهم
ُلوَن ِكَتاَب هللاِ  نَ ُهْم ِإالَوي َ  ِمْن بُ ُيوِت هللِا يَ ت ْ ِكيَنةُ  ن َ َتَداَرُسونَُو بَ ي ْ ُهُم الرم  زََلْت َعَلْيِهِم السم ُة ضبَْ َوَغِشيَ ت ْ

ُهُم اْلَماَلِئَكةُ  ت ْ  .ُو مَلْ ُيْسرِْع ِبِو َنَسُبوُ َوَمْن َبطمأَ ِبِو َعَملُ  َكَرُىُم هللُا ِفيَمْن ِعْنَدهُ َوذَ  َوَحفم

30
، اعبزء ابب حجبت النار ابلشهوات ،كتاب الرقاق  ،لسابقاؼبرجع ا.....البخاري 

َثٍِت ، أما أكمل حديثو: ٖٕٗ، ص: ٚٛٗٙالرابع، رقم اغبديث  ثَ َنا ِإظْبَاِعيُل، قَاَل: َحدم  َحدم
ِجَبِت النماُر حُ قَاَل:  َعْن َأيب ُىَريْ َرَة: َأنم َرُسوَل اَّللمِ  يب الّزاَِنِد َعِن اأَلْعرَجِ َعْن أَ  َماِلكٌ 

َهَواتِ  كتاب اعبنة وصفة ، اؼبرجع السابق.....اإلمام مسلم .ِجَبِت اعبَنمُة اِبْلَمَكارِهِ َوحُ  اِبلشم
، وأنظر ذلك اغبديث كامال: ٙ٘٘، ص: ٕٕٕٛ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث نعيمها وأىلها

ثَ َنا َعْبُد هللاِ  ثَ َنا ضَبم  َمْسَلَمَة ْبِن قَ ْعَنبٍ  ْبنُ  َحدم ْيٍد َعْن أََنِس ْبِن َوضبَُ  اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن اَثِبتٍ َحدم
ِت اعْبَنمُة اِبْلَمَكارِِه، وَ : قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َماِلكٍ  َهَواتِ ُحفم ِت النماُر اِبلشم  .ُحفم

ابب األمر ابلقوة وترك العجز واإلستعانة ابهلل  ،كتاب القدر.....نفس اؼبرجع31
ا أكمل حديثو يعٍت: ، أمٛٛٗ، ص: ٕٗٙٙ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث وتفويض اؼبقادير هلل

ثَ َنا أَ  َبةَ َحدم ثَ َنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدرِيسَ َْتٍ َقاالَواْبُن َّنَُ  بُو َبْكِر ْبُن َأيب َشي ْ  َعْن َربِيَعَة ْبِن ُعْثَمانَ  : َحدم
ِد ْبِن حَيَِْت  : "اْلُمْؤِمُن ُل هللِا َعْن َأيب ُىَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسو  ْبِن َحبماَن َعِن اأْلَْعرَجِ َعْن ؿُبَمم

ٌر َوَأَحبُّ ِإىَل هللِا ِمَن اْلُمْؤِمِن الضمِعيِف، اْلَقِويُّ  ٌر اْحِرْص عل َخي ْ ما ينفعك ى َويف ُكلٍّ َخي ْ
 ا وكذا ولكن قل قدرذن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كان كإعن ابهلل وال تعجز و تواس

  .وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هللا
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( َوِإّن هللا أوحى إيل أن تواضعوا وما ان تواضعوا أحدا االرفعو ۱ٓ
يف أداب العامل مع  )اغبديث من الباب السابع 32هللا.

 .(تالمذتو
الباب  )اغبديث من 33من يرد هللا بو خَتا يفقهو يف الدين.( ۱۱

 األول يف فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.

                                                 
ابب الصفات اليت يعرف هبا ، وصفة نعيمها وأىلها اعبنة كتاب.....، نفس اؼبرجع32

، أنظر أكمل ٜٙ٘، ص: ٕ٘ٙٛ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث أىل اعبنة وأىل الناريف الدنيا 
الفضل بن موسى عن اغبسُت عن مطر  اسُت بن حريث حدثنح حدثٍت أبو عمارحديثو: 

ال: ق ضبار أخي بٍت ؾباشع نن الشخَت عن عياض بب عن مطرف بن عبد هللا قتادة حدثٍت
ديث دبثل حديث ىشام ن هللا أمرين وساق اغبإذات يوم خطيبا فقال:   قام فينا رسول هللا

يفخر أحد على أحد وال يبغي أحد   أن تواضعوا حىت اليلعن قتادة وزاد فيو وإن هللا أوحى إ
اب ؟ اي أيبغوَن أْىال وال ماال فقلت: فيكون ذلك على أحد وقال يف حديثو. وىم ِفيكم تبعا ال

لَتعى على اغبي ما بو إال وليدهتم  اىلية وإن الرجل اعبوهللا لقد أدركتهم يف عبد هللا قال: نعم
  ا. يطؤى

33
، خَتا يفقهو يف الدينابب من يرد هللا بو  ،كتاب العلم  ،اؼبرجع السابق.....البخاري 

ب ىحدثنا سعيد بن عفَت قال: حدثنا ابن و  ٕٗ-۱ٗ، ص: ٔٚاعبزء األول، رقم اغبديث 
 ية خطيبا يقول ظبعتاو بد الرضبن ظبعت معع اب قال: قال ضبيد بنهعن يونس عن ابن ش

ين وإَّنا أان قاسم وهللا يعطي ولن تزال ىذه قهو يف الدفيرد هللا بو خَتا ي نيقول: م  نيبّ ال
كتاب .....نفس اؼبرجع .ال يضرىم من خالفهم حىت أيٌب أمر هللا األمة قائمة على أمر هللا

، ص: ٖٙٔٔ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث فإن هلل طبسة: ابب قول هللا تعاىل ،فرض اػبمس
عن يونس عن  بد هللا عحبان بن موسى أخربانا حدثن، أنظر ذلك اغبديث كامال: ٖٚٗ
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يرد هللا بو  : من يقول: قال رسول هللا ةالزىري عن ضبيد بن عبد الرضبن أنو ظبع معاوي
من خالفهم ى ىذه األمة ظاىرين عل وأان القاسم وال تزالي ؼبعطا خَتا يفقهو يف الدين وهللا

يف كتاب ابإلعتصام ابلكتاب والسنة .....، نفس اؼبرجع. مر هللا وىم ظاىرونأ حىت أيٌب
، اعبزء الرابع، رقم اغبديث قاطعة من أميت ظاىرين على اغبق التزال: وابب قول النيب

 حدثنا ابن وىب عن يلحدثنا إظباع ، أما ذلك اغبديث كامل يعٍت:۱۱٘، ص: ٕٖٔٚ
خيطب قال: ظبعت  يانمعاوية بن أيب سف ين ضبيد قال: ظبعترب ونس عن ابن شهاب َأخي

لن يزال أمر و  أان قاسم ويعطي هللاا قهو يف الدين وإَّنفيرد هللا بو خَتا ي نيقول: م  النيب
اؼبرجع ...... اإلمام مسلممر هللاأ لساعة أو: حىت أيٌبا ة مستقيما حىت تقوممىذه األ

، ٜٖٓٔو ٖٚٓٔ، اعبزء األول، رقم اغبديث ن اؼبسألةابب النهي ع ،كتاب الزكاة، السابق
ٍب أكمل حديثو كاألٌب: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن اغبباب ، ٕٗٗص: 

أخربين معاوية بن صاحل حدثٍت ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد هللا بن عامر اليحصيب قال: 
هد عمر، فإن عمر كان خييف ظبعت معاوية يقول: إايكم وأحاديث إال حديثا كان يف ع

هللا بو خَتا يفقهو يف الدين، ٍب  من يرد: يقول الناس يف هللا عز وجل، ظبعت رسول هللا 
: حدثٍت اليونس عن ابن شهاب ق بن حيِت أخربان ابن وىب أخربين ةحدثٍت حرمل اغبديث:

: إين ولسفيان وىو خيطب يق عت معاوية بن أيبالرضبن بن عوف قال: ظب دضبيد بن عب
. قاسم ويعطي هللا د هللا بو خَتا يفقهو يف الدين وإَّنا أانر يقول: من ي  ظبعت رسول هللا

قاطعة من أميت ظاىرين على اغبق  التزال: ابب قول النيب ،كتاب اإلمارة.....، نفس اؼبرجع
وحدثٍت ، وأما حديثو: ۱ٛٚ، ص: ٖٕٜٔ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث من خالفهماليضرىم 

األصم  ثنا جعفر وىو ابن برقان حدثنا يزيد بندإسحاق بن منصور أخربان كثَت بن ىشام ح
  ن النيبأظبعو روى ع مل  حديثا رواه عن النيب ركقال: ظبعت معاوية بن أيب سفيان ذ 

: من يرد هللا بو خَتا يفقهو يف الدين وال تزال  على منربه حديثا غَته قال: قال رسول هللا
 . ظاىرين على من انوأىم إىل يوم القيامة قعصابة من اؼبسلمُت يقاتلون على اغب
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)ىذا اغبديث من الباب  34( ال يستطاع العلم براحة اعبسم.۱ٕ
 اػبامس الذي يتعلق يف أداب العامل يف حق نفسو(.

)اغبديث من الباب  35اؼبتشبع دبا مل يعط كالبس ثويب زور.( ۱ٖ
 السادس الذي يتعلق يف أداب العامل إىل دروسو(.

)اغبديث من  36( ان العلماء يوم القيامة على منابر من نور.۱ٗ
 الباب األول يف فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.

                                                 
، ابب أوقات الصلوات اػبمس ،كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة.....،نفس اؼبرجع34

ِت حدثنا حي، وأكمل ذلك اغبديث كما يلي: ٕ٘٘، ص: ٕٔٙاعبزء األول، رقم اغبديث 
قال: ظبعت أيب يقول: ال يستطاع  بن حيِت بن أيب كثَت ربان عبد هللابن حيِت التميمي قال: أخ

 .براحة اعبسم مالعل

35
ما ينهي من ابب اؼبتشبع دبا مل ينل و  ،كتاب النكاح  ،اؼبرجع السابق.....البخاري 

 بحدثنا سليمان بن حر ، ٛٙٗ، ص: ٕٛٔ٘، اعبزء الثالث، رقم اغبديث افتخاري الضرة
بن اؼبثٌت  ح حدثٍت دمحم   عن ىشام عن فاطمة عن أظباء عن النيب دحدثنا ضباد بن زي

 لهللا إن يل ضرة فه : اي رسولفاطمة عن أظباء أن امرأة قالت  عن ىشام حدثتٍتِتحدثنا حي
 يعط  ا مل: اؼبتشبع دب طيٍت؟ فقال رسول هللاعمن زوجي غَت الذي ي تعلي جناح إن تشبع

ابب النهي  ،كتاب اللباس والزينة، اؼبرجع السابق...... وانظر اإلمام مسلموركالبس ثويب ز 
، ص: ٖٕٓٔ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث والتشبع دبا مل يعطي عن التزوير يف اللباس وغَته

عبدة حدثنا ىشام عن فاطمة عن أظباء جاءت ا هللا بن َّنَت حدثن دعب حدثنا دمحم بن, ۱ٕٛ
 زوجي دبا مل اح أن أتشبع من مالنيل ضرة فهل علي ج نفقالت: إ  امرأة إىل النيب

 .  ور: اؼبتشبع دبا مل يعط كالبس ثويب ز  فقال رسول هللا يعطٍت؟
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أداب العامل واؼبتعلم من غَت الصحيحُت  األحاديث يف أما
األحاديث فسيبحثهم بشرح إسناد الرواية واؼبنت. ولكن قبل أن يبحث 

من منهج اإلسناد فيبنب مقدما إعتبار إسنادىم تبيينا ترتيبا كما يف 
 البحث اؼبذكور اآلٌب:

)اغبديث من ى أَْداَنُكْم. َكَفْضِلي َعلَ   ُل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبدِ َفضْ (  ۱٘
  الباب األول يف فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.

 صدر كتب اغبديث كالتاىل:م ذُكر ىذا اغبديث كامال من
 ( اغبديث من الًتمذى بسند دمحم بن عبد األعلي يعٌت:أ

حدثنا دمحم بن عبد األعلى الصنعاين قال: حدثنا سلمة بن      
رجاء قال: حدثنا الوليد بن صبيل قال: حدثنا القاسم أبو 
                                                                                              

وعقوبة اعباشر واغبث  ابب فضيلة اإلمام العادل، كتاب اإلمارة.....، نفس اؼبرجع36
، ص: ۱ٕٛٚ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث على الرفق ابلرعية والنهي عن ادخال اؼبشقة عليهم

شيبة وزىَت بن حرب وابن َّنَت  أبو بكر بن أيب احدثنأكمال حديثو ىذا ىو: وأما  .۱ٜٗ
 بن نار عن عمرو بن أوس عن عبد هللايعن عمرو يعٍت ابن د نةحدثنا سفيان بن عييوا: قال

: إن  ويف حديث زىَت قال: قال رسول هللا  بكر: يبلغ بو النيبو عمرو قال ابن َّنَت وأب
 ديُت الذين يعدلون يف ا يديووكلت ن نور عن ديُت الرضب نند هللا على منابر مع اؼبقسطُت

. ىذا اغبديث برواية اؼبعٌت الذي معٌت لفظ اؼبقسطُت يعٍت من كمهم وأىليهم وما ولواح
القاف  اإلقساط والقسط بكسرو  واؼبقسطون ىم العادلون وقد فسره يف آخر اغبديثالذين 

يقسطوا شرائع ا َعَدَل، كما فعل العلماء الذين أن إقساطا فهو مقسط إذ طالعدل يقال: أقس
 اإلسالمية ويفعلوا علومهم وينشرىم لكل اؼبسلمُت على اػباصة لطالب العلم.
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 عبد الرضبن عن أيب أمامة الباىلي قال: ذكر لرسول هللا 
: فضل العامل  عابد واآلخر عامل فقال النيب رجالن أحدمها

: إن على العابد كفضلي على أدانكم. ٍب قال رسول هللا 
هللا ومالئكتو وأىل السموات واألرضُت حىت النملة يف 

ىذا  وت ليصلون على معلم الناس اػبَت.ا وحىت اغبجحرى
حديث حسن صحيح غريب ظبعت أاب عمار اغبسُت بن 
حريث اػبزاعي يقول: ظبعت الفضيل بن عياض يقول: عامل 

   37عامل معلم يدعى كبَتا يف ملكوت السموات.
بُدأ ذلك اغبديث بلفظ حدثنا الذي يقال لو الًتمذي. ألن 
ىو ـبرج اغبديث والراوى األخَت. ورواه الًتمذي بسند دمحم بن عبد 

اوى األول أبو أمامة األعلى كالسند األول. فلذا، السند األخَت والر 
إبسم الشهرة صدي بن عجالن الباىلى. ألن ىو صحايب الذي يروى 

. فبكذا، أن ترتيب السند والراوى اغبديث مباشرة من رسول هللا 
 مذكور كما يلى: 

                                                 
، )بَتوت: دار الفكر، سنن الًتمذيأنظر مصدر ىذا اغبديث، دمحم عيسى الًتمذي:  37
، اعبزء اػبامس، رقم ابب ما جاء يف فضل الفقو على العبادة، كتاب العلم  م(، ۱ٜٜٗ

  .ٛٗ، ص: ٕٕٛٙاغبديث 
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ك اغبديث أن خيرج بصغة حدثنا الذي ايين أبن الًتمذي وذل

أن يرويو من شيخو مباشرة. ولكن فيو كثَت صغة الرواية سوى حدثنا  
كعن وقال الذيِن معنامها فبيزان حبدثنا. أما حدثنا من السماع وحكمو 

جواز يف إستعمال الرواية. بل معٌت عن وقال ليسا يف إستعماؽبا ولو  
رتب الباحث إعتبار  ٍبكذا كما قالو احملدثون. كاان من السماع. ى

 سنده من حديث الًتمذي كالتاىل:

 

 

 

 
 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى
 السند اػبامس ألولالراوى ا صدي بن عجالن الباىلي

 السند الرابع الراوى الثاين القاسم بن عبد الرضبن
 السند الثالث الراوى الثالث الوليد بن صبيل
 السند الثاين الراوى الرابع سلمة بن رجاء

 السند األول الراوى اػبامس دمحم بن عبد األعلى الصنعاين
 ـبرج اغبديث الراوى السادس دمحم عيسى الًتمذي
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قال 
 قال

 حدثنا

 عن

 

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

بثالث طرق اإلسناد   حاديث من كتاب فوائد سبام الرازىب( واأل
 كالتاىل:

أخربان أبو سعد عمرو بن دمحم بن حيِت بن الدينوري قراءة ( ٔ
عليو سنة أربعُت وثالث مائة ثنا أبو جعفر دمحم بن عبد هللا 

غبضرمي ابلكوفة ثنا دمحم بن أيب رجاء ثنا سلمة بن سليمان ا
بن رجاء عن الوليد بن صبيل عن القاسم عن أيب أمامة قال: 

 رسول هللا 

 صدي بن عجالن الباىلي

 القاسم بن عبد الرضبن

 الوليد بن صبيل

 

 سلمة بن رجاء

 دمحم بن عبد األعلى

 الًتمذي
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فضل العامل على العابد كفضلي على : قال رسول هللا 
 38أدانكم.

 ترتيب الراوي والسند لذلك اغبديث مذكور األٌب:  

 
 

كان بيان الًتتيب قدديا فأن الرازى ـبرج اغبديث والراوى 
األخَت. وعمرو يف السند األول. ٍب الراوى األول والسند األخَت أبو 

. وُروي اغبديث بصيغ الرواية كأخربان وثنا وعن وقال وىم  أمامة
                                                 

38
)الرايض: دار النشر  ،فوائد سبام الراويأنظر مصدر ىذا اغبديث، سبام بن دمحم الرازي:  

 .ٖٗ، ص:۱ٗمكتبة الرشد، د ت(، اعبزء األول، رقم اغبديث 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى
 السند السابع الراوى األول صدي بن عجالن الباىلي

 السند السادس الراوى الثاين القاسم بن عبد الرضبن
 السند اػبامس الراوى الثالث لوليد بن صبيلا

 السند الرابع الراوى الرابع سلمة بن رجاء
 السند الثالث الراوى اػبامس دمحم بن أيب رجاء

 السند الثاين الراوى السادس دمحم بن عبد اَّلّل اغبضرميّ 
 السند األول الراوى السابع عمرو بن دمحم الدينوري

 ـبرج اغبديث وى الثامنالرا سبام بن دمحم الرازى
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 ثنا

 ثنا

 ثنا

 قال

 عن

 

 عن

 

 عن

 

 أخربان

يف إستعمال خيتلفون معٌت روايتهم. وأخربان وثنا من السماع وجوازىم 
الرواية. وحكم عن وقال غَت جواز ولو السماع اال بشروط. وبيان 

 إعتبار الرواية لذلك اغبديث فيما يلي: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الرازى سبام 

 رسول هللا 

 صدي بن عجالن 
 

 القاسم بن عبد الرضبن

 الوليد بن صبيل

 سلمة بن رجاء

 ؿبّمد بن أيب رجاء

 ؿبّمد بن عبد اَّلّل 

 عمرو بن دمحم  
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أخربان أبو اغبسن أضبد بن جعفر بن دمحم البغدادي ( ٕ
الصيدالين ثنا إبراىيم بن ىاشم البغوي ثنا أبو أيوب سليمان 

د الشاذكوين ثنا سلمة بن رجاء ثنا الوليد بن صبيل بن بن داو 
قيس الدمشقي عن القاسم عن أيب أمامة قال: ذكر لرسول 

رجالن: أحدمها عامل واآلخر عابد. فقال رسول هللا  هللا 
39ضلي على أدانكم.: فضل العامل على العابد كف 

بُدأ ذلك اغبديث أبخربان من قول الرازى يف فوائد سبام الرازى. 
الذي يسند  سبام بن دمحم الرازىفلذا، أن ـبرج اغبديث والراوى األخَت 

 الراوى األول والسند ٍبألضبد بن جعفر وىو يف ؿبل السند األول. 
مباشرة  األخَت أبو أمامة وىو صحايب الذي يروى من رسول هللا 

أما أصرح البيان اية اغبديث عبميع تالميذه. لذالك، لكى يرسل رو 
 عن ترتيب الراوى والسند الذيِن يسذكرمها الباحث فيما أيٌب:

 
 
 

                                                 
 .ٜٛ، ص: ۱۱ٗٛ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث نفس اؼبرجع 39

 



 55 
 

 
وكان يف ذلك اغبديث إختالف الرواية. ألن يرويو الرواة بعدة 
الفاظ الرواية كأخربان وثنا وعن وقال. وأما أخربان وثنا من السماع كما 

عن وقال  رواية األعلى. أماقواه احملدثون، بل السماع يف ؿبل اليتف
يتفقوامها العلماء أبهنما منقطع يف رواية اغبديث. ولكن صبهور 
احملدثُت أهنما من صغة رواية اغبديث إذا كاان ؽبما شروط يعٍت: ليس 

إذا نظر الباحث إىل رواة، وكانت الرواة ثقاة. فيهما تدليس، ولقاء ال
 لسابق فسيبُت إعتبار ذلك اغبديث يف البيان اآلٌب: البيان ا

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى
 السند السابع الراوى األول ي بن عجالن الباىليصد

 السند السادس الراوى الثاين القاسم بن عبد الرضبن
 السند اػبامس الراوى الثالث الوليد بن صبيل
 السند الرابع الراوى الرابع سلمة بن رجاء

 السند الثالث الراوى اػبامس سليمان بن داود الّشاذكوينّ 
 السند الثاين الراوى السادس إبراىيم بن ىاشم البغويّ 

 السند األول الراوى السابع أضبد بن جعفر البغداديّ 
 ـبرج اغبديث الراوى الثامن سبام بن دمحم الرازى
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 أخربان

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 عن

 

 عن

 

 قال

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

( أخربان أبو بكر حيِت بن عبد هللا بن اغبارث ثنا أبو علي ٖ
إظباعيل بن دمحم بن قَتاط ثنا بكر بن خلف ثنا سلمة بن 

ن مكحول عن أيب رجاء عن الوليد بن صبيل الدمشقي ع

 الرازى سبام

 رسول هللا 

 صدي بن عجالن 
 

 القاسم بن عبد الرضبن

 الوليد بن صبيل

 سلمة بن رجاء

 سليمان بن داود

 إبراىيم بن ىاشم

 أضبد بن جعفر
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: فضل العامل على اعباىل  أمامة قال: قال رسول هللا 
كفضلي على أدانكم وإن أىل السماء وأىل األرض حىت 

 40اغبوت يف البحر ليستغفروا لطالب العلم.
ـبرج اغبديث والراوى األخَت يعٍت سبام الرازى  ُروى اغبديث من

حيِت بن عبد هللا يف السند األول. وأبو أمامة يف السند األخَت بطريق 
 والراوى األول. وبيان ترتيب الراوى والسند فيما يلي:

 
 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السابع الراوى األول صدي بن عجالن الباىلي

 السند السادس الراوى الثاين ن أيب مسلم مكحول ب

 السند اػبامس الراوى الثالث الوليد بن صبيل 

 السند الرابع الراوى الرابع سلمة بن رجاء

 السند الثالث الراوى اػبامس بكر بن خلف

 السند الثاين الراوى السادس اظباعيل بن دمحم

 السند األول الراوى السابع حيي بن عبد هللا

 ـبرج اغبديث الراوى الثامن بن دمحم الرازيسبام 
 

                                                 
 .ٜٜ، ص: ۱۱٘ٓ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث نفس اؼبرجع 40
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 أخربان

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 عن

 

 عن

 

 عن

 

 قال

وُروى اغبديث بصيغ الرواية كأخربان وثنا وعن وقال الذين 
ٍب بيان إعتبار الرواية هم الباحث فيما اؼبذكور القدًن. بينهم قد صرح

 عن ذلك اغبديث فيما سيبينو اآلٌب:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الرازى سبام

 رسول هللا 

 صدي بن عجالن 
 

 مكحول

 الوليد بن صبيل

 سلمة بن رجاء

 بكر بن خلف

 اظباعيل بن دمحم

 حيي بن عبد هللا
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 عن

 

 عن

 

 عن

 

 عن

 

 عن

 

 عن

 

 عن

 

 عن

 

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 أخربان

 قال

 ثنا

ث األحادث إذا نظر الباحث يف البيان قدديا عن إعتبار ثال
 فَتيد أن يوحدىم يف إعتبار واحد كما أيٌب:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرازى سبام 

 رسول هللا 

 صدي بن عجالن 
 

 القاسم 

 الوليد 

 سلمة 

 سليمان 

 إبراىيم 

 أضبد بن جعفر

 مكحول

 بكر 

 اظباعيل 

 حيي 

 بن أيب رجاءا

 بن عبد اَّلّل ا

  عمرو  



@9 

 

 عن

 

 عن

 

 حدثنا
 

 

 عن

 

 عن

 

 عن

 

 عن

 

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 قال

 أخربان

 حدثنا

 حدثنا

 ثنا

 حدثنا
 

 عن 

 

 
 

 
 
 

  
 

 رسول هللا 

 صدي بن عجالن 
 

 القاسم 

 الوليد 

 سلمة 

 سليمان 

 إبراىيم 

 أضبد بن جعفر

 مكحول

 بكر 

 اظباعيل 

 حيي 

 جاءابن أيب ر 

 ابن عبد اَّلّل 

 عمرو   

 سبام الرازى

 دمحم بن عبد األعلى

 
 الًتمذي

 

 عن

 طريق الًتمذي إبسناد دمحم بن عبد األعلى=

 طريق سبام الرازي إبسناد عمروبن دمحم=

 سناد أضبد بن جعفر=طريق سبام الرازي إب



@: 

 

ول هللا وما ( اغبديث: إذا رايتم رايض اعبنة فارتعوا، فقيل اي رس۱ٙ
)اغبديث من الباب األول يف  رايض اعبنة؟، قال حلق الذكر.

 فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.

 خرج ذلك اغبديث من كتب اغبديث كما يلي:
أ( اغبديث من سنن الًتمذي بطريقة عبد الوارث يعٍت: حدثنا 
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثٍت أيب 

: حدثنا دمحم بن اثبت ىو البناين قال: حدثٍت أيب عن قال
قال: إذا مررًب برايض اعبنة  أنس بن مالك أن رسول هللا 

ىذا  فارتعوا قالوا: وما رايض اعبنة؟ قال: حلق الذكر.
حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث اثبت عن 

 41أنس.
ُروى اغبديث الذي ـبرجو الًتمذي بطريقة عبد الوارث وىو يف 
السند األول، ٍب الراوى األخَت الًتمذي. والراوى األول والسند األخَت 

ك. وأكثر البيان عن ترتيب الراوى أنس بن مال لصحايب رسول 
 والسند يف البحث األٌب:

 
                                                 

41
اعبزء اػبامس، رقم اغبديث  ،كتاب الدعوات، اؼبرجع السابق...أنظر الًتمذي.. 

 .ٖٗٓ، ص: ٖٙ٘ٗ
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روى الًتمذي اغبديث بصغة حدثنا الذي يرشد أبن الًتمذي 
أن يسمع اغبديث مباشرة من شيخو. ولكن بُت الرواة ـبتلف يف 

 وعن وأن الذين كلهم إرسال الرواية إبختالف صغتها كحدثنا وحدثٍت
إختالف اؼبعٍت يف إرسال الرواية. أما معٌت عنهم كما يذكره الباحث 

 سابقا. وأما إعتبار ذلك اغبديث سيصوره الباحث يف البيان األٌب: 
 

 

 

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى
 السند اػبامس الراوى األول أنس بن مالك

 السند الرابع الراوى الثاين اثبت بن اسلم 
 السند الثالث الراوى الثالث دمحم بن اثبت

 سند الثاينال الراوى الرابع عبد الصمد بن عبد الوارث
 السند األول الراوى اػبامس عبد الوارث بن عبد الصمد

 ـبرج اغبديث الراوى السادس دمحم عيسى الًتمذي
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 حدثنا

 حدثٍت

 أن
 

 عن

 

 حدثنا

 حدثٍت

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ب( اغبديث من مسند أيب يعلى كما أيٌب: حدثنا عبد هللا بن 
عون اػبراز حدثنا أبو عبيدة اغبداد حدثنا دمحم بن اثبت 

: و عن أنس بن مالك قال، قال رسول هللا البناين عن أبي
إذا مررًب برايض اعبنة فارتعوا.قيل: اي رسول هللا وما رايض 

 42اعبنة؟ قال: حلق الذكر.
                                                 

42
 . ٗٛٛ، ص: ٖٖٛٚ، اعبزء الثالث، رقم اغبديث اؼبرجع السابقأبو يعلى..... 

 رسول هللا 

 أنس بن مالك
 

 سلماثبت بن أ

 دمحم بن اثبت

 عبد الصمد بن عبد الوارث  

 عبد الوارث بن عبد الصمد

 

 الًتمذي 
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و أبو يعلى بطريق عبد هللا بن أن اغبديث مذكور قدديا أن يروي
عون مثل السند األول. وأما أبو يعلى ـبرج اغبديث والراوى األخَت. 
والسند األخَت والراوى األول أنس بن مالك صحايب الذي يرويو من 

يرسل روايتو لكل تالميذه. وأكثر البيان عن ترتيب  ٍبمباشرة  النيب 
 راوى والسن لذالك اغبديث سيبينو الباحث يف البحث األٌب:ال

 

 

ست حدثنا وُروى اغبديث إببتداء حدثنا. ولكن صغة الرواية لي
وقع فيو إختالف يف إرسال الرواية بُت  فقط، بل عن وقال. وىكذا،

ر ذلك الرواة. وأما معناىم يف البحث قبلو. وىذا البيان عن إعتبا
 اغبديث كما اؼبذكور التايل: 

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول أنس بن مالك

 السند الرابع الراوى الثاين اثبت بن أسلم

 السند الثالث الراوى الثالث دمحم بن اثبت

 ينالسند الثا الراوى الرابع عبد الواحد بن واصل

 السند األول الراوى اػبامس عبد هللا بن عون 

 ـبرج اغبديث الراوى السادس أبو يعلى
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 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 

 عن

 

 قال

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

حدثنا يوسف القاضي ثنا ب الطرباين يعٍت: اغبديث من كتا ج(
دمحم بن أيب بكر اؼبقدمي ثنا زائدة بن أيب الرقاد عن زايد 

قال: إذا مررًب  النمَتي عن أنس بن مالك عن النيب 

 رسول هللا 

 أنس بن مالك
 

 اثبت بن أسلم

 دمحم بن اثبت

 عبد الواحد بن واصل

 هللا بن عونعبد 

 

 أبو يعلى
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ة يف برايض اعبنة فارتعوا قالوا: اي رسول هللا وأين رايض اعبن
  43الدنيا؟ قال: حلق الذكر.

ُروى اغبديث بطريقة يوسف بن يعقوب وىو يف السند األول. 
نس بن الراوى األخَت وـبرجو الطرباين. السند األخَت والراوى األول أ

  بيان ترتيب الراوى والسند فيما أيٌب:و . مالك
 

 

 
ُروى ذلك اغبديث بصغة حدثنا الذي يرشد أن الطرباين أن 
يسمع رواية اغبديث مباشرة من شيخو يوسف القاضي. ولو وقع فيو 

                                                 
43

م(، ۱ٜٜٙ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، الدعاءسليمان بن اضبد الطرباين:  أنظر 
 .ٕٛ٘، ص: ۱ٚٛٓاعبزء األول، رقم اغبديث 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول أنس بن مالك

 السند الرابع الراوى الثاين زايد بن عبد هللا

 السند الثالث الراوى الثالث زائدة بن ايب الرقاد

 الثاين السند الراوى الرابع دمحم بن أيب بكر

 السند األول الراوى اػبامس يوسف بن يعقوب

 ـبرج اغبديث الراوى السادس سليمان بن أضبد  الطرباين



 55 
 

 نع

 

 عن

 

 عن

 

 حدثنا

 ثنا

 ثنا

ن فيو عدة الصغة  إختالف عن إرسال رواية اغبديث بُت الرواة. أل
كحدثنا وثنا وعن وقال الذين ؽبم إختالف اؼبعٌت يف إرسال الرواية بُت 

ٍب البيان عن إعتبار ذلك أما معٌت تلك الصغة مذكور سابق. الرواة. و 
 اغبديث سيذكره الباحث فيما أيٌب:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رسول هللا 

 أنس بن مالك
 

 زايد بن عبد هللا

 زائدة بن أيب الرقاد

 دمحم بن أيب بكر

 يوسف بن يعقوب

 

 الطرباين
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أخربان أبو : د( اغبديث من البيهقي يف شعب اإلديان كما يلي
ن سعد سعيد بن دمحم الشعييب أخربان أبو اغبسن علي ب

ىارون السمسار اغبريب ببغداد حدثنا موسى بن ىارون 
اغبمال حدثنا عبد هللا بن عون اػبراز حدثنا أبو عبيدة 
اغبداد حدثنا دمحم بن اثبت قال: ظبعت أيب يذكر عن أنس 

: إذا مررًب برايض اعبنة بن مالك قال: قال رسول هللا 
ا: اي رسول هللا وما رايض اعبنة؟ قال: حلق فارتعوا. قالو 

 44الذكر.
روى البيهقي اغبديث بسند سعيد بن دمحم وىو يف السند 

ذلك اغبديث إلمام البيهقي. وأنس  األول. وأما الراوى األخَت وـبرج
بن مالك يقع يف ؿبل السند األخَت والراوى األول. ألنو صحايب 

يرسل الرواية لكل تالميذه كزبَت بن اػبريت و  الذي يرويو من النيب 
وابن سَتين وزايد وأبو عمار واسحاق وغَتىم. ىكذا أراد الباحث 

 ترتيب الراوى والسند يف الشرح األٌب:سيبُت 
 

 
 

                                                 
44

)بَتوت: دار الكتب  ،شعب اإلديان :أنظر كتاب اؼبصدر لذالك اغبديث البيهقي 
 .ٜٖٛ، ص: ٕٛ٘اعبزء األول، رقم اغبديث  م(،۱ٜٜٓالعلمية، 
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 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند الثامن الراوى األول أنس بن مالك

 السند السابع الراوى الثاين اثبت بن أسلم

 السند السادس الراوى الثالث دمحم بن اثبت

 السند اػبامس الراوى الرابع عبد الواحد بن واصل

 السند الرابع الراوى اػبامس ن عون عبد هللا ب

 السند الثالث الراوى السادس موسى بن ىارون

 السند الثاين الراوى السابع علّي بن ىارون

 السند األول الراوى الثامن سعيد بن دمحم

 ـبرج اغبديث الراوى التاسع البيهقي

 
وذلك اغبديث أن يُبدأ أبخربان من قول البيهقي. وأما كان 

صغة الرواية كأخربان وحدثنا وظبعت وعن وقال الذين كلهم  فيو عدة
فبيزون يف إرسال رواية اغبديث. ألن ؽبم إختالف اؼبعٍت يف إرساؽبا. 
وأما معٍت تلك عدة الصغة فذكر الباحث يف البيان السابق. وىذا ىو 

 إعتبار ذلك اغبديث فيما أيٌب:
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 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 أخربان

 أخربان

 عن

 

 ظبعت

 

 قال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رسول هللا 

 أنس بن مالك
 

 اثبت بن أسلم

 دمحم بن اثبت

 عبد الواحد بن واصل

 هللا بن عونعبد 

 

 موسى بن ىارون

 علي بن ىارون

 

 سعيد بن دمحم 

 

 البيهقي 
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( اغبديث من حلية األولياء أليب نعيم بطريقتُت يعٍت اغبديث ى
علّي بن أضبد كما اؼبذكور من طريقة حبيب بن اغبسن وطريقة 

 األٌب:
( حدثنا حبيب بن اغبسن ثنا يوسف القاضي ثنا دمحم بن أيب ۱

بكر ثنا زائدة بن أيب الرقاد ثنا زايد النمَتي عن أنس بن 
قال: إذا مررًب برايض اعبنة فارتعوا قالوا:  عن النيب مالك 

اي رسول هللا وأىن لنا برايض اعبنة يف الدنيا قال: حلق 
 45الذكر.

وذلك اغبديث أن يرويو مصنف حلية األولياء أبو نعيم إبسم  
كاملو أضبد بن عبد هللا األصبهاين الذي يسند إىل حبيب اغبسن 

ذلك اغبديث والراوى نعيم ـبرج  ىو يف موقع السند األول. وأما أبوو 
مباشرة.  أنس بن مالك ىو صحايب الذي يرويو من النيب األخَت. و 

ذالك، أن أنس يف رتبة الراوى األول والسند األخَت. وإعتبار ذلك ل
 اغبديث كالتايل:

 

                                                 
45

ابب زايد بن عبد هللا  (،م۱ٜٚٗ ، )بَتوت: دار الفكر،حلية األولياءأنظر أبو نعيم:  
 .ٕٛٙ، ص: ٗٚٚٛاغبديث  ، اعبزء السادس، رقمالنمَتي
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عبد  ُروي اغبديث حبدثنا الذي يبُت أن أاب نعيم اى أضبد بن

الباحث أن ينظر فيو  هللا أن يسمع اغبديث من شيخو مباشرة. ولكن
صيغ الرواية كبو حدثنا وثنا وعن الذين أن يُتفرقوا بينهم. ألن ؽبم 
إختالف اؼبعٌت يف رواية اغبديث بُت الرواة. واحملدثون يتفقون أن 
جيوزوا صغة حدثنا وثنا يف إستمعال روايتو وأهنما من السماع. ىكذا 

فرقة بصغة عن، ولو كان من السماع ولكنو لن جيوزواه احملدثون يف مت
إعتبار إستمعال روايتو إال بشروط كما اؼبذكور السابق. أما البيان عن 

  ٌب:ذلك اغبديث كما أي

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول أنس بن مالك

 السند اػبامس الراوى الثاين زايد بن عبد هللا

 السند الرابع الراوى الثالث أيب الرقادزائدة بن 

 السند الثالث الراوى الرابع دمحم بن أيب بكر

 السند الثاين الراوى اػبامس يوسف بن يعقوب

 السند األول الراوى السادس حبيب بن اغبسن

 ـبرج اغبديث  الراوى السابع أبو نعيم



 550 
 

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 ثنا

 حدثنا

 عن

 

 عن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 رسول هللا 

 مالك أنس بن
 

 زايد بن عبد هللا

 زائدة بن أيب الرقاد

 دمحم بن أيب بكر

 يوسف بن يعقوب

 

 حبيب بن اغبسن

 أبو نعيم
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و( حدثنا عبد الصمد حدثنا دمحم حدثٍت أيب عن أنس بن مالك 
قال: إذا مررًب برايض اعبنة فارتعوا قالوا:  أن رسول هللا 

 46وما رايض اعبنة؟ قال: حلق الذكر.
طريقة عبد الصمد ُروي ذلك اغبديث من اضبد بن حنبل ب

الراوى األخَت وـبرجو أضبد بن لذي ىو يف ؿبل السند األول. و ا
حنبل. وأما الراوى األول والسند األخَت لصحايب أنس بن مالك 

والبيان عن  .ٍب يرسل رواية اغبديث لتالميذه الذي يرويو من النيب 
 اغبديث فيما اؼبذكور التايل: ترتيب الراوى والسند لذلك

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند الرابع الراوى األول أنس بن مالك

 السند الثالث الراوى الثاين اثبت بن أسلم البناين

 السند الثاين الراوى الثالث دمحم بن اثبت

 السند األول الراوى الرابع عبد الصمد بن عبد الوارث

 ـبرج اغبديث الراوى اػبامس نبلأضبد بن ح
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)بَتوت: دار الكتب العلمية،  ،مسند اضبد بن حنبلاضبد بن حنبل:  أنظر 
ص: ، ۱ٕٕٛ٘، اعبزء السادس عشر رقم اغبديث ابب مسند أنس بن مالكم(، ۱ٜٜٗ

ٜٗٛ. 
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 حدثنا

 حدثنا

 عن

 

 أن
 

 حدثٍت

ذلك اغبديث أن يُبدأ بصغة حدثنا الذي يوضح أبن اضبد بن 
حنبل أن يسمع اغبديث من شيخو. ولكن بُت رواة ذلك اغبديث 
إختالف يف رواية اغبديث بُت الرواة. ألن فيو صيغ الرواية الذين كلهم 

حملدثون يف إختالف اؼبعٌت كحدثنا وحدثٍت الذيِن أن جيّوزامها ا
إستعمال الرواية. فلذا أهنما أن يًتفقا معنامها بعن وأن الذيِن لن 
جيوزوامها يف ذلك اال ؽبما شروط. وأما أكثر البيان عن إعتبار ذلك 

 اغبديث الذي سيبينو الباحث فيما اؼبذكور التايل:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رسول هللا 

 أنس بن مالك
 

 أسلماثبت بن 

 دمحم بن اثبت

 عبد الصمد بن عبد الوارث

 أضبد بن حنبل

 



80? 

 

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثٍت

 حدثنا
 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثٍت

 حدثنا

 ثنا

 أن

 ثنا

 ثنا

 عن

 

 ظبعت

 

 عن

 

 عن

 

 عن

 عن 

 

 ثنا

 قال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسول هللا 

 بن مالكأنس 
 

 اثبت بن أسلم

 ابن اثبت

 عبد الواحد

 عبد هللا بن عون

 

 زايد بن عبد هللا

 زائدة بن أيب الرقاد

 ابن أيب بكر

 يوسف 

 

 حبيب

 أبو نعيم

 

 موسى 

 علي 

 

 سعيد بن دمحم

 
 البيهقي 

 

 الًتمذي  أبو يعلى الطرباين

 لصمد عبد ا

 أضبد بن حنبل

 

 عبد الوارث

    ىذه الصغة للطريق الرسبذي وأضبد بن حنبل. =      

 = ىذه الصغة للطريق البيهقي.      
 ىذه الصغة للطريق أيب يعلى. =      
 ىذه الصغة للطريق أيب نعيم وأيب يعلى والطرباين. =      



80@ 

 

وإن رجاال أيتونكم من اقطار األرض يتفقهون يف الدين، فإذا ( ۱ٚ
)اغبديث من الباب السابع يف أداب العامل  أتوكو فأستوصوا.

 وىذا اغبديث خيرج من كتب اغبديث كما أيٌب: مع تالمذتو(.
قال حدثنا  حدثنا سفيان بن وكيعأ( اغبديث من الًتمذي يعٍت: 

أبو داود اغبفري عن سفيان عن أيب ىارون العبدي قال: كنا 
إن رسول  أنٌب أاب سعيد فيقول: مرحبا بوصية رسول هللا 

قال: إن الناس لكم تبع وإن رجاال أيتونكم من أقطار  هللا 
يتفقهون يف الدين فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خَتا. األرضُت 

قال علي: قال حيِت بن سعيد: كان شعبة يضعف أاب ىارون 
العبدي. قال حيِت بن سعيد: ما زال ابن عون يروي عن أيب 
ىارون العبدي حىت مات. وأبو ىارون اظبو: عمارة بن 

 47جوين.
ُروي اغبديث بسند سفيان وىو يف السند األول. والراو األخَت 
وـبرج اغبديث دمحم بن عيسى الًتمذي. وأن الراوي األول والسند 

 االبيان عن ترتيب الراوي والسند سيذكرمهو األخَت أليب سعيد. 
 فيما أيٌب:  الباحث 
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 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول أبو سعيد اػبدري

 السند الرابع الراوى الثاين أبو ىارون العبدي

 السند الثالث الراوى الثالث سفيان الثوري

 السند الثاين الراوى الرابع عمر بن سعد

 ولالسند األ الراوى اػبامس سفيان بن وكيع

 ـبرج اغبديث الراوى السادس دمحم بن عيسى 

 
إذا نظر الباحث يف البيان السابق أبن ذلك اغبديث أن يُبدأ 
حبدثنا. ولكن فيو عدة صغة الرواية كحدثنا وعن وقال الذين ديتلكون 

أما أكثر معان فبيزين. فوقع إختالف يف رواية اغبديث بُت الرواة. 
غبديث الذي يسبحثو الباحث فيما البيان عن إعتبار السند لذلك ا

 اؼبذكور التايل:
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 أن
 

 قال
 

 عن
 

 حدثنا
 

 عن
 

 حدثنا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ب( اغبديث من ابن ماجو: حدثنا علي بن دمحم قال: حدثنا 
عمرو بن دمحم العنقزي قال: أنبأان سفيان عن أيب ىارون 
العبدي قال: كنا إذا أتينا أاب سعيد اػبدري قال: مرحبا 

قال لنا: إن الناس  إن رسول هللا  بوصية رسول هللا 

 رسول هللا 

 أبو سعيد

 

 أبو ىارون

 سفيان الثوري

 

 سفيان بن وكيع

 عمر بن سعيد

 

 ىدمحم بن عيس
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لكم تبع وإهنم سيأتونكم من أقطار األرض يتفقهون يف 
 48الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا هبم خَتا.

علّي  ذلك اغبديث أن خيّرجو ابن ماجو بصغة حدثنا وطريق
ابن ماجو ـبرج اغبديث والراوي  وأماىو يف السند األول. و بن دمحم 

يف السند األخَت والراوي  وىوأبو سعيد اػبدري صحايب و األخَت. 
 ترتيب الراوي والسند كما يلي:البيان عن األول. أما 

 

 يب السندترت ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول أبو سعيد اػبدري

 السند الرابع الراوى الثاين أبو ىارون العبدي

 السند الثالث الراوى الثالث سفيان الثوري

 السند الثاين الراوى الرابع عمرو بن دمحم

 السند األول الراوى اػبامس علّي بن دمحم

 ـبرج اغبديث الراوى السادس ابن ماجو

 

وُروي ذلك اغبديث إببتداء صغة حدثنا. ولكن فيو عدة صغة 
الرواية سوى حدثنا كبو أنبأان وعن وقال الذين ؽبم إختالف اؼبعٍت يف 
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 حدثنا
 

 حدثنا
 

 عن
 

 قال
 

 ان
 

 انانبأ
 

إرسال رواية اغبديث. وأما حدثنا وأنبأان من السماع وجُيّوزا ؽبما يف 
عن وقال مل جيز ؽبما يف إستعمال روايتو ولو كاان أما إستعمال الرواية. 

البيان عن إعتبار ذلك و السماع فقظ اال ؽبما شروط كما قبلو. من 
 : ما يلياغبديث سيذكره الباحث في

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حدثنا أبو نصر حدثنا زقبويو حدثنا ج(  اغبديث من أيب نعيم: 
دمحم بن أسلم حدثنا قبيصة حدثنا سفيان الثوري عن أيب 
ىريرة قال: كنا إذا أتينا أاب سعيد اػبدري قال: مرحبا بوصية 

 رسول هللا 

 أبو سعيد

 

 أبو ىارون

 سفيان الثوري

 

 علّي بن دمحم

 عمرو بن دمحم

 ابن ماجو
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: إن الناس لكم تبع وسيأٌب رجال من أقطاع األرض النيب 
 49يتفقهون يف الدين فاستوصوا هبم خَتا.

د أيب نصر إبظبو اضبد بن روي أبو نعيم ذلك اغبديث بسن
غبديث الراوي األخَت وـبرج ذلك ااغبسُت وىو يف السند األول. 

ىو يب نعيم. وأبو سعيد األصبهاين الذي يسمى أب أضبد بن عبد هللا
. والبيان عن لسند األخَتيف رتبة الراوي األول واصحايب الذي يقع 

 ذلك فسيبينو الباحث يف ترتيب الراوى والسند كما يلي: 
 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 سابعالسند ال الراوى األول أبو سعيد اػبدري

 السند السادس الراوى الثاين أبو ىريرة

 السند اػبامس الراوى الثالث سفيان الثوري

 السند الرابع الراوى الرابع قبيصة بن عقبة

 السند الثالث الراوى اػبامس دمحم بن أسلم

 السند الثاين الراوى السادس زقبوية بن دمحم 

 السند األول الراوى السابع اضبد بن اغبسُت

 ـبرج اغبديث الراوى الثامن د بن عبد هللاأضب
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 حدثنا
 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 قال
 

 قال
 

 عن
 

 حدثنا
 

اغبديث إببتداء صغة حدثنا من قول أيب نعيم. ولكن فيو  ُروي
عدة صغة الرواية كحدثنا وعن وقال الذين ؽبم متفرقون يف معٍت 

حث يف البيان إرسال الرواية بُت الرواة. وأما التوضيح عنهم ذكرىم البا
 و الباحث فيما يلي: إعتبار ذلك اغبديث سيوّضحالسابق. و 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسول هللا 

 أبو سعيد

 

 أبو ىريرة

 سفيان الثوري

 دمحم بن أسلم

 

 قبيصة بن عقبة

 

 زقبوية بن دمحم

 

 ضبد بن اغبسُتا

 

 أضبد بن عبد هللا



88= 

 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 قال
 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 حدثنا
 

 انبأان
 

 عن
 

 عن
 

 قال
 

 قال
 

 ان
 

 عن
 

 
 

 

 رسول هللا 

 أبو سعيد

 

 أبو ىريرة
 

 سفيان الثوري

 دمحم بن أسلم

 

 قبيصة بن عقبة

 

 وية بن دمحمزقب

 

 اضبد بن اغبسُت

 

 أضبد بن عبد هللا

 كيعسفيان بن و 

 عمر بن سعيد

 

 الًتمذي

 

 علّي بن دمحم

 عمرو بن دمحم

 ابن ماجو

 أبو ىارون



88> 

 

( اغبديث: من طلب العلم ليجاري بو العلماء اودياري بو الفقهاء ۱ٛ
)اغبديث من  اويصرف بو وجوه الناس ادخلو هللا يف النار.

 ء وفضل تعليمو وتعلمو(.الباب األول يف فضل العلم والعلما

 وذلك اغبديث أن خيرج من مصدر كتب اغبديث كما أيٌب:
أ(  اغبديث من الًتمذي كما أيٌب: حدثنا أبو األشعث أضبد بن 
اؼبقدام العجلي البصري حدثنا أمية بن خالد حدثنا إسحاق 
بن حيِت بن طلحة حدثٍت ابن كعب بن مالك عن أبيو قال: 

يقول: من طلب العلم ليجاري بو  ظبعت رسول هللا 
العلماء أو ليماري بو السفهاء أو يصرف بو وجوه الناس إليو 
أدخلو هللا النار قال أبو عيسى: ىذا حديث غريب ال نعرفو 
إال من ىذا الوجو وإسحاق بن حيِت بن طلحة ليس بذاك 

 50.القوي عندىم تكلم فيو من قبل حفظو

الراوي األخَت وـبرج اغبديث دمحم بن عيسى إبسم شهرتو 
الًتمذي بطريق إسناد أيب األشعث الذي يسمى أضبد بن اؼبقدام وىو 

ند األخَت والراوي األول لكعب بن مالك يف السند األول. وأما الس
يرسل روايتو لكل  ٍبمباشرة  وىو صحايب الذي يرويو من النيب 
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 تالميذه. وبيان ترتيب الراوي والسند كما يلي: 
 
 

 

ي. ىذه الصغة اغبديث بصغة حدثنا من قول الًتمذ ُرويو 
تبُت أبن الًتمذي أن يسمع اغبديث من شيخو مباشرة. ولكن فيو 
صيغ الرواية كحدثنا وظبعت وعن الذين ؽبم معان فبيزون يف إرسال 
الرواية. أما حدثنا وظبعت من السماع وجُيّوزا ؽبما يف إستعمال الرواية. 

شروط. لو كان من السماع إال بوأما صغة عن ال يف إستعمال الرواية و 
 :يلي فيما والبيان عن إعتبار ذلك اغبديث

 
 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول كعب بن مالك

 السند الرابع الراوى الثاين بد هللا ابن كعب ع

 السند الثالث الراوى الثالث اسحاق بن حيِت

 السند الثاين الراوى الرابع أمية بن خالد

 السند األول الراوى اػبامس اضبد بن اؼبقدام العجلي

 ـبرج اغبديث الراوى السادس دمحم بن عيسى
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 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثٍت

 عن

 ظبعت

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ب( اغبديث من سنن ابن ماجو بثرث طرق اإلسناد يعٍت: 
حدثنا أضبد بن عاصم العباداين قال: حدثنا بشَت بن ( ۱

ميمون قال: ظبعت أشعث بن سوار عن ابن سَتين عن 
لموا العلم يقول: ال تع حذيفة قال: ظبعت رسول هللا 

 رسول هللا 

 كعب بن مالك
 

 عبد هللا ابن كعب
 

 
 اسحاق بن حيِت 

 أمية بن خالد

 

 أضبد بن اؼبقدام

 

 دمحم بن عيسى
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لتباىوا بو العلماء أو لتماروا بو السفهاء أو لتصرفوا وجوه 
 51الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو يف النار.

صم وىو يف السند ُروي ابن ماجو اغبديث بطريقة اضبد بن عا
األول. وـبرج ذلك اغبديث والراوي األخَت ابن ماجو. والراوي األول 

. والسند األخَت غبذيفة بن اليمان الذي يرويو من رسول هللا 
 والشرح عن ترتيب الراوي والسند كما يلي:

 

 

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول فة بن اليمانحذي

 السند الرابع الراوى الثاين دمحم ابن سَتين

 السند الثالث الراوى الثالث اشعث بن سوار

 السند الثاين الراوى الرابع بشَت بن ميمون

 السند األول الراوى اػبامس أضبد بن عاصم

 ـبرج اغبديث الراوى السادس ابن ماجو

 

دثنا الذي يرشد أبن ابن ماجو أن يسمعو من بُدأ اغبديث حب
شيخو. ولكن فيو صيغ الرواية كحدثنا وظبعت وعن الذين يسببون 
                                                 

51
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 ظبعت

 عن

 عن

 ظبعت

 حدثنا

 حدثنا

إختالفا يف معٌت الرواية. وأما حدثنا وظبعت من السماع وحكمهما 
جواز يف إستعمال الرواية. وأما عن دون إستعمال الرواية إال بشروط. 

 ما أيٌب:وأما البيان عن إعتبار ذلك اغبديث ك
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
نبأان حيِت بن أيوب حدثنا دمحم بن حيِت حدثنا ابن أيب مرًن أ( ٕ

عن ابن جريج عن أيب الزبَت عن جابر بن عبد هللا أن النيب 
  قال: ال تعلموا العلم لتباىوا بو العلماء وال لتماروا بو

 رسول هللا 

 حذيفة
 

 ابن سَتين

 

 اشعث بن سوار

 بشَت ميمون

 

 اضبد بن عاصم

 

 ابن ماجو
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الّسفهاء وال زبَتوا بو اجملالس فمن فعل ذلك فالنار 
  52النار.

ذلك اغبديث أن خيرجو ابن ماجو بطريق دمحم بن حيِت وىو يف 
جابر بن  ٍبالسند األول. ألن ـبرج اغبديث والروي األول ابن ماجو. 

عبد هللا يف رتبة الراوي األول والسند األخَت. وىو صحايب من النيب 
 ند فيما اؼبذكور األٌب:مباشرة. فًتتيب الراوي والس 

 
 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول جابر بن عبد هللا

 السند اػبامس الراوى الثاين دمحم بن مسلم

 السند الرابع الراوى الثالث ابن جريح اؼبكي

 السند الثالث الراوى الرابع حيِت بن أيوب

 السند الثاين ػبامسالراوى ا سعيد بن أيب مرًن

 السند األول الراوى السادس دمحم بن حيِت

 ـبرج اغبديث الراوى السابع ابن ماجو
 

 

وذلك اغبديث أن يُبدأ حبدثنا من قول ابن ماجو الذي أن 
يروي اغبديث مباشرة من شيخو. وكان فيو عدة صغة الرواية كحدثنا 
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 عن

 عن

 نا

 عن

 حدثنا

 حدثنا

 انانبأ

ية اغبديث بُت الرواة. وأنبأان وعن أّن الذين ؽبم إختالف اؼبعٌت يف روا
شرح اإلعتبار لذلك ىم الباحث يف البيان السابق. و وأما معناىم فذكر 

 اغبديث سيبينو فيما اؼبذكور األٌب:
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رسول هللا 

 جابر بن عبد هللا
 

 دمحم بن مسلم

 

 
 ابن جريح اؼبكي

 حيِت بن أيوب

 

 سعيد بن أيب مرًن

 

 دمحم بن حيِت

 

 ابن ماجو
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( اغبديث من ابن ماجو فيما أيٌب: حدثنا ىشام بن عمار ٖ
حدثنا ضباد بن عبد الرضبن حدثنا أبو كرب األزدي عن 

قال: من طلب العلم  انفع عن ابن عمر عن النيب 
ليماري بو السفهاء أو ليباىي بو العلماء أو ليصرف وجوه 

  53الناس إليو فهو يف النار.
ُروي ابن ماجو اغبديث بطريقة ىشام بن عمار وىو يف السند 

رج اغبديث ابن ماجو. ووقع عبد هللا ابن األول. أما الراوي األخَت وـب
عمر يف الراوي األول والسند األخَت. وأما ترتيب الراوي والسند كما 

 اؼبذكور األٌب:

                                                 
  .۱ٖٚ، ص: ٜٕٗ، رقم اغبديث نفس اؼبرجع53

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول عبد هللا ابن عمر

 السند الرابع الراوى الثاين انفع موىل ابن عمر

 السند الثالث الراوى الثالث زديأبو كرب األ

 السند الثاين الراوى الرابع ضباد بن عبد الرضبن

 السند األول الراوى اػبامس ىشام بن عمار

 ـبرج اغبديث الراوى السادس ابن ماجو
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 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 عن

 عن

ويف ذلك اغبديث إختالف اؼبعٌت يف إرسال اغبديث بصغة 
و. أما حدثنا وعن. ولكن البيان عنهما فذكرىم الباحث فيما قبل

 إعتبار ذلك اغبديث فيما أيٌب:
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 

أن يوحد ثالث إعتبارات يف إسناد الرواية  أراد الباحث
ألحاديث ابن ماجو يف إعتبار واحد كما اؼبذكور يلي:

 رسول هللا 

 عبد هللا بن عمر
 

 انفع موىل بن عمر

 

 أبو كرب األزدي

 ضباد بن عبد الرضبن

 

 ىشام بن عمار

 

 ماجو ابن

 



89= 

 

 حدثنا

 ان

 انبأان

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 عن

 عن

 عن

 عن

 عن

 عن

 عن

 ظبعت

 ظبعت

 حدثنا

 
 

 
 

 
 
 

 رسول هللا 

 عبد هللا بن عمر
 

 انفع موىل بن عمر

 

 أبو كرب األزدي

ضباد بن عبد 
 الرضبن

 

 ىشام بن عمار

 

 ابن ماجو

 

 جابر بن عبد هللا
 

 دمحم بن مسلم

 

 

 ابن جريح اؼبكي

 حيِت بن أيوب

 

 سعيد بن أيب مرًن

 

 دمحم بن حيِت

 

 حذيفة
 

 ابن سَتين

 

 اشعث بن سوار

 بشَت ميمون

 

 اضبد بن عاصم

 



89> 

 

 عن

 حدثنا

 عن

 حدثنا

 عن

 ظبعت

 انبأان

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 عن

 عن

 ظبعت

 حدثنا
 ظبعت

 عن

 عن ان

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 حدثٍت

 حدثنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسول هللا 

 عبد هللا بن عمر
 

 انفع موىل بن عمر

 

 أبو كرب األزدي

ضباد بن عبد 
 الرضبن

 

 شام بن عمارى

 

 جابر بن عبد هللا
 

 دمحم بن مسلم

 

 

 ابن جريح اؼبكي

 حيِت بن أيوب

 

 سعيد بن أيب مرًن

 

 حذيفة
 

 ابن سَتين

 

 اشعث بن سوار

 بشَت ميمون

 

 اضبد بن عاصم

 

 كعب بن مالك
 

 عبد هللا ابن كعب
 

 
 

 اسحاق بن حيِت

 أمية بن خالد

 

 أضبد بن اؼبقدام

 

 الًتمذي

 

 بن حيي دمحم

 

 ابن ماجو

 



89? 

 

( من تعلم علما لغَت هللا اواراد بو غَت وجو هللا تعاىل فليتبوأ ۱ٜ
 )اغبديث من الباب األول يف فضل العلم مقعده من النار.

 والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.
وذلك اغبديث أن خيرج من مصدر كتب اغبديث الذين 

 يصدرون من أربعة طرق اإلسناد كما اؼبذكور األٌب: 
اغبديث من ابن ماجو يعٍت: حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر  ( أ

عباد بن الوليد قاال: حدثنا دمحم بن عباد اؽبنائي قال: حدثنا 
نائي عن أيوب السختياين عن خالد بن علي بن اؼببارك اؽب

قال: من طلب العلم لغَت  دريك عن ابن عمر أن النيب 
  54هللا أو أراد بو غَت هللا فليتبوأ مقعده من النار.

ن ماجو الذي يسند إىل زيد بن ذلك اغبديث الذي ـبرجو اب
أخزم وعباد بن الوليد ومها يف ؿبل السند األول. ألن ـبرج اغبديث 
ابن ماجو فهو يف ؿبل الراوي األخَت. ووقع ابن عمر يف ؿبل الراوي 
األول والسند األخَت. وىذا ىو بيان ترتيب الراوي والسند فيما 

 اؼبرذكور األٌب: 
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 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول عبد هللا ابن عمر

 السند اػبامس الراوى الثاين خالد بن دريك

 السند الرابع الراوى الثالث أيوب السختياين

 السند الثالث الراوى الرابع علّي بن اؼببارك

 السند الثاين الراوى اػبامس دمحم بن عباد اؽبنائى

 السند األول الراوى السادس اخزم عباد بن الوليد وزيد بن

 ـبرج اغبديث الراوى السابع ابن ماجو

 
ُروي ذلك اغبديث إببتداء صغة حدثنا. ولكن فيو عدة رواية 
اغبديث كحدثنا وعن وأن الذي كلهم مسبب اإلختالف يف إرسال 

ىم الباحث يف البيان السابق. الرواية بُت الرواة. وأما معٌت عنهم فذكر 
 ك اغبديث يسذكرىم الباحث تبيينا وترتيبا يف البيان األٌب: إعتبار ذلو 
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 حدثنا

 احدثن

 عن

 عن

 عن

 عن

 نا
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ب( اغبديث من الًتمذي يعٍت: حدثنا علي بن نصر بن علي 
قال: حدثنا دمحم بن عباد اؽبنائي قال: حدثنا علي بن اؼببارك 
عن أيّوب السختياين عن خالد بن دريك عن ابن عمر عن 

 رسول هللا 

 عبد هللا بن عمر
 

 خالد بن دريك

 

 أيوب السختياين

 علّي بن اؼببارك

 

 دمحم بن عباد

 

 عباد بن الوليد

 

 زيد بن أحزم

 

 ابن ماجو

 



 555 
 

قال: من تعلم علما لغَت هللا أو أراد بو غَت هللا  النيب 
  55فليتبوأ مقعده من النار.

دمحم بن عيسى الًتمذي بطريق علّي بن قد ُصد اغبديث من 
نصر الذي يقع يف السند األول. فمخرج ذلك اغبديث الًتمذي وىو 
الراوي األخَت. وأما الراوي األول والسند األخَت البن عمر اؼبسمى 

مباشرة. وأكثر البيان عن  عبد هللا بن عمر الذي يرويو من النيب 
 رتيب الراوي والسند لذلك اغبديث كما اؼبفهوم األٌب: ت

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول عبد هللا ابن عمر

 السند اػبامس الراوى الثاين خالد بن دريك

 السند الرابع الراوى الثالث أيوب السختياين

 الثالسند الث الراوى الرابع علّي بن اؼببارك

 السند الثاين الراوى اػبامس دمحم بن عماد 

 السند األول الراوى السادس علّي بن نصر

 ـبرج اغبديث الراوى السابع دمحم بن عيسى الًتمذي
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 حدثنا

 عن

 عن

 عن

 عن

 حدثنا

 حدثنا

ُروي اغبديث إببتداء صغة حدثنا من قول الًتمذي الذي يبُت 
أبنو أن يسمع اغبديث من شيخو. بل كان فيو صيغ الرواية يف إرسال 

اغبديث كحدثنا وعن الذيِن ؽبما إختالف اؼبعٌت عن ذلك. رواية 
ختالف عن إرسال رواية اغبديث. وأما البيان عن اإلىكذا وقع فيو 

معٌت صغة حدثنا وعن فذكرمها الباحث يف البيان القدًن. ٍب اراد 
 الباحث أن يبحث عن إعتبار ذلك اغبديث فيما أيٌب:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 علّي بن نصر

 

 الًتمذي

 

 رسول هللا 

 عبد هللا بن عمر
 

 خالد بن دريك

 

 أيوب السختياين

 علّي بن اؼببارك

 

 دمحم بن عباد

 



 555 
 

ن معمر قال: حدثنا ج( اغبديث من النسائى يعٍت: أخربان دمحم ب
دمحم بن عباد اؽبنائي قال: حدثنا علي بن اؼببارك اؽبنائي قال: 
حدثنا أيوب السختياين عن خالد بن الدريك عن عبد هللا 

: من تعلم علما لغَت هللا أو بن عمر قال: قال رسول هللا 
  56لنار.أراد بو غَت هللا فليتبوأ مقعده من ا

وي اغبديث بطريقة دمحم بن جعفر وىو السند األول. رُ 
والنسائى ـبرج اغبديث والراوي األخَت. الراوي األول والسند األخَت 

 ٌب:ما أيبيان ترتيب الراوي والسند فيو  ابن عمر. لعبد هللا
 

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول جابر بن عبد هللا

 السند اػبامس الراوى الثاين خالد بن دريك

 السند الرابع الراوى الثالث أيوب السختياىن

 الثالسند الث الراوى الرابع علّي بن اؼببارك

 السند الثاين الراوى اػبامس دمحم بن عباد اؽبنائى

 السند األول الراوى السادس دمحم بن معمر

 ـبرج اغبديث الراوى السابع النسائى
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 عن

 عن

 قال

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 أخربان

ُروي اغبديث بصغة أخربان. وكان يف اغبديث بصيغ الرواية  
وأكثر كأخربان وحدثنا وعن وقال الذين بينهم قد ذُكر فيما السابق. 

 عتبار ذلك اغبديث مذكور فيما أيٌب:إ البيان عن
 
 
 
 
 
 

 
 
 دمحم بن معمر 

 

 النسانئ

 

 رسول هللا 

 عبد هللا بن عمر
 

 خالد بن دريك

 

 أيوب السختياين

 علّي بن اؼببارك

 

 دمحم بن عباد

 



8:< 

 

 عن

 أخربان حدثنا

 حدثنا

 حدثنا حدثنا حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 عن

 عن

 لقا ان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 رسول هللا 

 عبد هللا بن عمر
 

 خالد بن دريك

 

 أيوب السختياين

 علّي بن اؼببارك

 

 دمحم بن معمر

 

 النسانئ

 

 علّي بن نصر

 

 الًتمذي

 

 عباد بن الوليد

 

 زيد بن أحزم

 

 ابن ماجو

 

 دمحم بن عباد

 

 =ىذه الصغة لطريق الًتمذي
 =ىذه الصغة لطريق النسائى

 =ىذه الصغة لطريق ابن ماجو
 =ىذه الصغة لطريق الًتمذي وابن ماجو

 

 



8:= 

 

زل اوأزل اوأظلم اللهم إىن أعوذبك أن أضل اوأضل اوأ( ٕٓ
)اغبديث من الباب السادس يف أداب العامل  اوأظلم اوأجهل.

 لدروسو(.

 من كتب اغبديث كما يلي:ذلك اغبديث أن يصدر 
أ(  اغبديث من كتاب سنن أيب داود يعٍت: "حدثنا مسلم بن 
إبراىيم حدثنا شعبة عن منصور عن الشعيب عن أم سلمة 

من بييت قط إال رفع طرفو إىل  قالت: ما خرج النيب 
زل أو السماء فقال: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أ

  57أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي.
ُروي اغبديث من ـبرجو أيب داود بطريقة مسلم بن إبراىيم 

يقع يف السند األول. والراوي األخَت أليب داود. وأما الراوي الذي أن 
ووقع يف . األول والسند األخَت ألم سلمة وىو من أصحاب النيب 

ذلك اغبديث إختالف اؼبعٌت يف روايتو بعدة صغتها كحدثنا وعن 
ثر البيان عن ترتيب وأكوقال. و ذُكرت تفهيم تلك الصغة فيما قدديا. 

 سيذكرىم الباحث فيما أيٌب: ٍب إعتبار ذلك اغبديثالراوي والسند 
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 عن

 عن

 عن

 عن

 حدثنا

 حدثنا

 ترتيب السند ترتيب الراوي إسم الراوي

 السند اػبامس الراوي األول  أم سلمة
 السند الرابع الراوي الثاين عامر الشعيب

 السند الثالث الراوي الثالث منصور بن اؼبعتمر
 السند الثاين اوي الرابعالر  شعبة بن اغبجاج

 السند األول الراوي اػبامس مسلم بن ابراىيم
 ـبرج اغبديث الراوي السادس ابو داود

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 رسول هللا 

 أم سلمة

 عامر الشعيب

 منصور بن اؼبعتمر

 جاجشعبة بن اغب

 مسلم بن ابراىيم

 ابو داود

 قال
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ب(  اغبديث من ابن ماجو: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال:  
حدثنا عبيدة بن ضبيد عن منصور عن الشعيب عن أم 

كان إذا خرج من منزلو قال: اللهم إين   سلمة أن النيب 
أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو 

 58جيهل علي.
روي ابن ماجو اغبديث بطريقة ابن أيب شيبة وىو يف السند 

ديث الراوي األخَت إلبن ماجو. الراوي األول والسند األول. وـبرج اغب
 وبيان ترتيب الراوي والسند فيما يلي: األخَت ألم سلمة. 

 
 ترتيب السند ترتيب الراوي إسم الراوي

 السند اػبامس الراوي األول  أم سلمة
 السند الرابع الراوي الثاين عامر الشعيب

 ثالثالسند ال الراوي الثالث منصور بن اؼبعتمر
 السند الثاين الراوي الرابع عبيدة بن ضبيد

 السند األول الراوي اػبامس ابن أيب شيبة
 ـبرج اغبديث الراوي السادس ابن ماجو
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 حدثنا

 حدثنا

 عن

 عن

 عن

 ان

بُدأ ذلك اغبديث بصغة حدثنا من قول ابن ماجو. ولكن فيو  
كثَت الصغة الذين يسببون إختالف اؼبعٌت يف رواية اغبديث. وأما معٌت 

التفهيم عن  ، أنىا الباحث يف البيان السابق. ىكذاتلك الصغة فذكر 
 إعتبار ذلك اغبديث كما أيٌب:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ج( أخربين دمحم بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن 

كان إذا خرج من بيتو   الشعيب عن أم سلمة أن النيب 

 ابن ماجو

 رسول هللا 

 أم سلمة

 عامر الشعيب

 منصور بن اؼبعتمر

 عبيدة بن ضبيد

  سيبةابن أيب
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قال: بسم هللا رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم 
  59أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي.

روي النسائى اغبديث أبخربان الذي أن يسمعو من شيخو. 
فإنو يف الراوي األخَت وـبرجو. وأسند إىل دمحم بن قدامة وىو يف السند 

الراوي األول والسند األخَت ألم سلمة زوج. والبيان عن أما األول. 
 ترتيب الراوي والسند فيما أيٌب: 

 

 ترتيب السند تيب الراويتر  إسم الراوي

 السند اػبامس الراوي األول  أم سلمة
 السند الرابع الراوي الثاين عامر الشعيب

 السند الثالث الراوي الثالث منصور بن اؼبعتمر
 السند الثاين الراوي الرابع جرير بن عبد اغبميد

 السند األول الراوي اػبامس دمحم بن قدامة
 ـبرج اغبديث راوي السادسال اضبد بن شعيب النسائى
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 عن

 عن

 عن

 نا

 حدثنا

 أخربين

. أخربين الذي يقال لو النسائىاغبديث بصغة ذلك ُروي 
عن الذين أن و وحدثنا و  كأخربيناغبديث صيغ الرواية  ذلك يف  ولكن

إعتبار ذلك اغبديث  وأكثر البيان عن. افيما سابق حبثهم الباحثقد 
 مذكور فيما أيٌب:

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
حدثنا ؿبمود بن د( اغبديث من كتاب سنن الًتمذي يعٍت: 

سفيان عن منصور عن عامر  غيالن حدثنا وكيع حدثنا
: كان إذا خرج من بيتو الشعيب عن أم سلمة أن النيب 

 جرير بن عبد اغبميد

 دمحم بن قدامة

 النسائى

 رسول هللا 

 أم سلمة

 عامر الشعيب

 منصور بن اؼبعتمر



 555 
 

قال: بسم هللا توكلت على هللا اللهّم إان نعوذ بك من أن 
نضل أو نظلم أو نظلم أو قبهل أو جيهل علينا. قال  أو نزل

  60أبو عيسى: ىذا حديث حسن صحيح.
روي الًتمذي اغبديث بطريقة ؿبمود بن غيالن وىو يف السند 
األول. ـبرج اغبديث والراوي األخَت للًتمذي. الراوي األول والسند 

 وأكثر البيان عن ذلك ىذا ىو: . األخَت ألم سالمة
 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول أم سالمة

 السند اػبامس الراوى الثاين عامر الشعيب

 السند الرابع الراوى الثالث منصور بن اؼبعتمر

 السند الثالث الراوى الرابع سفيان الثوري

 السند الثاين سالراوى اػبام وكيع بن اعبراح

 السند األول الراوى السادس ؿبمود بن غيالن

 ـبرج اغبديث الراوى السابع دمحم بن عيسى الًتمذي
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 عن

 عن

 عن

 نأ

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

بُدأ اغبديث بصغة حدثنا من قول الًتمذي الذي أن يسمع 
اغبديث من شيخو مباشرة. ألن صغة حدثنا أن يتفقواه احملدثون عن 

صغة الرواية سوى حدثنا   جوازه يف إستعمال الرواية. وكان فيو عدة
يف البحث السابق. وىذا البيان  قد حبثهما الباحثكعن وأّن الذيِن 

 عن إعتبار ذلك اغبديث كالتايل:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثوريسفيان 

 دمحم بن عيسى

 

 رسول هللا 

 أم سلمة

 عامر الشعيب

 منصور بن اؼبعتمر

 ؿبمود بن غيالن

 وكيع بن اعبراح



8;; 

 

 حدثنا حدثنا

 عن

 عن عن

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 عن عن

 عن

 حدثنا

 حدثنا

 قال ان

 أخربان حدثنا

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 رسول هللا 

 أم سلمة

 عامر الشعيب

 منصور بن اؼبعتمر

 شعبة بن اغبجاج

 مسلم بن ابراىيم

 ابو داود

 سفيان الثوري

 الًتمذي

 

 ؿبمود بن غيالن

 وكيع بن اعبراح

 ابن ماجو

 عبيدة بن ضبيد

 ابن أيب سيبة

 

 جرير بن عبد اغبميد

 دمحم بن قدامة

 النسائى

ىذه الصغة لطريق النسائى  ●
 وابن ماجو والًتمذي.

 



8;< 

 

سبحانك اللهم وحبمدك أن ال إلو  اجمللس كفارة(  اغبديث:  ۱ٕ
)اغبديث من الباب  وأتوب إليك. إال أنت أشتغفرك

 السادس يف أداب العامل لدروسو(.

 يعٍت: ذلك اغبديث من كتب اغبديث خبمسة طرق خرج
حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا حجاج يعٍت: ابن دينار عن أيب  ( أ

ىاشم عن رفيع: أيب العالية عن أيب برزة األسلمي قال: ؼبا  
إذا جلس يف اجمللس فأراد أن  كان أبخرة كان رسول هللا 

يقوم قال: سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت 
أشتغفرك وأتوب إليك. فقالوا: اي رسول هللا إنك لتقول اآلن  

كالما ما كنت تقولو فيما خال فقال: ىذا كفارة ؼبا يكون 
 61يف اجملالس.

روي الدارمي اغبديث بطريقة يعلى زىو يف السند األول. 
الراوي األخَت وـبرج اغبديث الدارمي. وأما الراوي األول والسند 

اية كحدثنا يف اغبديث عدة صغة الرو كان األخَت لنضلة بن عمرو.  
وعن وقال الذين يسببون تفرق اؼبعٌت يف الرواية. وذُكر معناىم فيما 

 قدديا. وىذا ىو بيان ترتيب الراوي والسند واإلعتبار كما أيٌب:
                                                 

61
ابب يف  م(، ۱ٕٕٓبَتوت، دار الكتب العلمية، ، )سنن الدارمي الدارمي: أنظر 

 .۱ٖٜٚ، ص: ٕٙٚ٘، اعبزء الثالث، رقم اغبديث كفارة اجمللس
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 حدثنا

 عن

 عن

 عن

 حدثنا

 قال

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول نضلة بن عمرو األسلمي

 بعالسند الرا الراوى الثاين أبو العالية

 السند الثالث الراوى الثالث حيي بن أيب األسود

 السند الثاين الراوى الرابع اغبجاج بن دينار

 السند األول الراوى اػبامس يعلى بن عبيد

 ـبرج اغبديث الراوى السادس الدارمي

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 اغبجاج بن دينار

 

 يعلى بن عبيد

 

 الدارمي

 

 رسول هللا 

 نضلة بن عمرو

 

 أبو العالية

 

حيي بن أيب 
 سوداأل
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ب( اغبديث من أيب داود: حدثنا دمحم بن حاًب اعبرجرائي وعثمان 
بن أيب شيبة اؼبعٌت أن عبدة بن سليمان أخربىم عن اغبجاج 

عن أيب ىاشم عن أيب العالية عن أيب برزة األسلمي بن دينار 
يقول أبخرة إذا أراد أن يقوم من  قال: كان رسول هللا 

اجمللس: سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت 
أشتغفرك وأتوب إليك فقال رجل اي رسول هللا إنك لتقول 

فيما مضى فقال:كفارة ؼبا يكون يف قوال ما كنت تقولو 
  62اجمللس.

وذلك اغبديث ـبرجو ابو داود بطريقة دمحم بن حاًب وعثمان 
بن أيب شيبة الذيِن مها يف ؿبل السند األول. فلذا أن أاب داود أن يقع 

الراوي األخَت. وأما الراوي األول والسند األخَت لصحايب النيب  يف
ٍب يرسل رواية اغبديث  نضلة بن عمرو الذي يرويو من رسول هللا 

وأصرح البيان عن ترتيب الراوي والسند لذلك إىل كل تالميذه. 
 اغبديث فيما أيٌب: 

 
 

                                                 
62

، اعبزء الثالث، رقم اغبديث ابب يف كفارة اجمللسأبو داود،.....اؼبرجع السابق،  
 .ٕٓٚ، ص: ٜ٘ٛٗ
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 ترتيب السند اوىترتيب الر  إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول نضلة بن بن عمرو

 السند اػبامس الراوى الثاين أبو العالية

 السند الرابع الراوى الثالث حيي بن أيب األسود

 السند الثالث الراوى الرابع اغبجاج بن دينار

 السند الثاين الراوى اػبامس عمدة بن سليمان

عثمان بن أيب شيبة 
 بن حاًب ودمحم

 السند األول الراوى السادس

 ـبرج اغبديث الراوى السابع أبو داود

 
 

وذلك اغبديث أن يُبدأ بصغة حدثنا من قول أيب داود الذي 
يبُت أبنو أن يسمع اغبديث من شيخو مباشرة. وىكذا أن حدثنا أن 
يتفقواه احملدثون إستعمال الرواية يف اغبديث. وكان فيو كثَت صغة 

كحدثنا وأّن وعن وقال الذين كلهم مسببون إختالف اؼبعٌت يف الرواية  
رواية اغبديث. وأما التفهيم عن ذلك فذكره الباحث يف البيان القدًن. 
وأكثر البيان عن إعتبار ذلك اغبديث سيذكره الباحث فيما اؼبذكور 

 التايل:
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 عن

 عن

 عن

 عن

 حدثنا

 أن أن

 قال

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ن خشرم ج( اغبديث من كتاب سنن النسائى يعٍت: أخربان علي ب

قال: أخربان عيسى عن اغبجاج بن دينار عن أيب ىاشم عن 
 أيب العالية عن أيب برزة األسلمي قال: كان رسول هللا 

أبخرة إذا طال اجمللس قال: سبحانك الّلهم وحبمدك أشهد أن 
ال إلو إال أنت أشتغفرك وأتوب إليك قال بعضنا: اي رسول 

 عثمان بن أيب شيبة

 أبو داود

 دمحم بن حاًب

 اغبجاج بن دينار

 

 سول هللا ر 

 نضلة بن عمرو

 

 أبو العالية

 

حيي بن أيب 
 األسود

 

 عمدة بن سليمان
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إن ىذا القول ما لنا نسمعو منك؟ قال: ىذه كفارة ما  هللا 
 63يكون يف اجمللس.

اغبديث ـبرجو النسائى وىو أن يسند إىل علّي بن وذلك 
خشرم الذي ىو يف السند األول. والنسائى أن يقع يف الراوي األخَت. 

. وأما الراوي األول والسند األخَت لنضلة بن عمرو صحايب النيب 
 وىذا ىو البيان عن ترتيب الراوي والسند كما أيٌب:

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى سم الراوىإ

 السند السادس الراوى األول نضلة بن بن عمرو

 السند اػبامس الراوى الثاين أبو العالية

 السند الرابع الراوى الثالث حيي بن أيب األسود

 السند الثالث الراوى الرابع اغبجاج بن دينار

 السند الثاين الراوى اػبامس عيسى بن يونس

 السند األول الراوى السادس ن خشرمعلّي ب

 ـبرج اغبديث الراوى السابع النسائى

                                                 
،.....اؼبرجع السابق، السنن الكربىمصدر الكتاب لذلك اغبديث: النسائى،  أنظر63

 .۱ٙٗ، ص: ٕٜ٘ٛ، اعبزء التاسع، رقم اغبديث ابب كفارة ما يكون يف اجمللس
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 عن

 عن

 عن

 قال

 حدثنا

 حدثنا

 أخربان

ُروي اغبديث بصغة أخربان من قول ـبرجو أضبد بن شعيب 
إبسم شهرتو النسائى. ولكن فيو كثَت صغة الرواية من قول الرواة سوى 
أخربان كعن وقال الذين ؽبم معان فبيزون. وىذا ىو مسبب إختالف 

ة اغبديث. وأما معناىم فصرحهم الباحث يف البيان اؼبعٌت يف رواي
 القدًن. و الصرح ما عن إعتبار ذلك اغبديث كما التايل:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 عيسى بن يونس

 علّي بن خشرم

 النسائى

 جاج بن ديناراغب

 

 رسول هللا 

 نضلة بن عمرو

 

 أبو العالية

 

حيي بن أيب 
 األسود

 



8<9 

 

 أخربان

 عن

 عن

 عن

 عن

 قال

 ان

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 حدثنا

 عن

 ان

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 عيسى بن يونس

 علّي بن خشرم

 أضبد بن شعيب

 أخربان

 عثمان بن أيب شيبة

 أبو داود

 دمحم بن حاًب

 يعلى بن عبيد عمدة بن سليمان

 

 الدارمي

 

 رسول هللا 

 اغبجاج بن دينار

 

 نضلة بن عمرو

 

 أبو العالية

 

 حيي بن أيب األسود

 



8<: 

 

)اغبديث من  ( اغبديث: من يتصدق على ىذا ابلصالة معو.ٕٕ
 الباب السابع يف أداب العامل مع تالمذتو(.

أ( اغبديث من أيب داود: حدثنا موسى بن إظباعيل حدثنا 
وىيب عن سليمان األسود عن أيب اؼبتوكل عن أيب سعيد 

أبصر رجال يصّلي وحده فقال: أال  ػبدري أّن رسول هللا ا
  64ىذا فيصلي معو. على يتصدق رجل

ىو يف السند األول. وكان ـبرج ُروي اغبديث بطريق موسى و 
اغبديث والراوي األخَت أبو داود. الراوي األول والسند األخَت أبو 

 . وبيان ترتيب الراوي والسند فيما يلي:سعيد اػبدري
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، اعبزء ابب يف اعبمع يف اؼبسجد مرتُت، كتاب الصالةأبو داود،.....اؼبرجع السابق،  
 .۱ٜٚ، ص: ٗٚ٘األول، رقم اغبديث 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول أبو سعيد بن اػبدري

 د الرابعالسن الراوى الثاين علّي بن داود

 السند الثالث الراوى الثالث سليمان بن األسود

 السند الثاين الراوى الرابع وىيب بن خالد

 السند األول الراوى اػبامس موسى بن اظباعيل

 ـبرج اغبديث الراوى السادس أبو داود



 505 
 

 أن

 عن

 عن

 حدثنا

 حدثنا

 عن

ُروي ذلك اغبديث بصغة حدثنا من قول أيب داود الذي أن 
صيغ الرواية سوى حدثنا كعن  يسمعو من شيخو مباشرة. وكان فيو

وأّن الذيِن معنامها متفرقان حبدثنا. تلك الصغة مسببة إلختالف اؼبعٌت 
يف رواية اغبديث. وأما معناىم فذكرىم الباحث يف البيان السابق. 

 وأكثر البيان عن إعتبار ذلك اغبديث سُيذكر فيما أيٌب:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
سليمان  ب( اغبديث من سنن الدارمي بطريقتُت: اغبديث بطريق

 مها مذكوران التايل:  عفان بن مسلم الذينِ  بن حرب وبطريقة

 رسول هللا 

 أبو سعيد اػبدري

 علّي بن داود

 سليمان بن األسود

 وىيب بن خالد

 موسى بن اظباعيل

 أبو داود
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( أخربان سليمان بن حرب حدثنا وىيب حدثنا سليمان ۱
 األسود عن أيب اؼبتوكل الناجي عن أيب سعيد أن النيب 

ىذا  على يتصدق رأى رجال يصلي وحده فقال: أال رجل
  65فيصلي معو.

ُروي اغبديث بطريق سليمان بن حرب وىو يف السند األول. 
راوي األول والسند . وأما الوـبرج اغبديث للدارمي الراوي األخَت وؿبل

 فيما يلي:  . البيان عن ذلكيب سعيد اػبدرياألخَت أل
  

                                                 
65

ابب يف صالة اعبماعة يف ، كتاب الصالة، الدارمي،.....اؼبرجع السابق أنظر أنظر 
 .ٗٙٛ، ص: ۱ٖٖٚ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث مسجد قد صلى فيو مرة

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول أبو سعيد بن اػبدري

 السند الرابع الراوى الثاين علّي بن داود

 السند الثالث الراوى الثالث سليمان بن األسود

 السند الثاين الراوى الرابع وىيب بن خالد

 د األولالسن الراوى اػبامس سليمان بن حرب

 ـبرج اغبديث الراوى السادس الدارمي
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 عن

 عن

 أن

 حدثنا

 حدثنا

 أخربان

وكان يف اغبديث عدة صغة الرواية كأخربان وحدثنا وعن وأّن 
الذين يتفرقون معناىم ويسببون اإلختالف يف رواية اغبديث. وأما 
معناىم فبينهم الباحث فيما اؼبذكور السابق. وىذا ىو البيان عن 

 اإلعتبار لذلك اغبديث كما يلي:
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سليمان األسود عن أيب ( أخربان َعفان، حدثنا وىيب حدثنا ٕ
اؼبتوكل الناجي عن أيب سعيد اػبدري أن رجال دخل 

 على يتصدق فقال: أال رجل اْلمسجد وقد صلى الّنيب 

 رسول هللا 

 أبو سعيد اػبدري

 علّي بن داود

 سليمان بن األسود

 وىيب بن  خالد

 سليمان بن حرب

 الدارمي



 505 
 

عبد هللا: يصلي صالة العصر ويصلي  معو؟ قال ىذا فيصلي
  66اؼبغرب ولكن يشفع.

روي اغبديث الدارمي بطريقة عفان وىو يف السند األول. أما 
الدارمي ـبرج اغبديث ومثل الراوي األخَت. الراوي األول والسند 

 . وىذا أكثر البيان عن ذلك:األخَت أليب سعيد اػبدري

 

بُدأ اغبديث أبخربان من قول الدارمي الذي أن يسمعو من 
يخو. وفيو كثَت صغة الرواية سوى أخربان كحدثنا وعن وأّن الذين ش

ؽبم معان متفرقون مسببون يف إختالف الرواية. وذُكر معناىم فيما 
 سابقا. وبيان إعتبار ذلك اغبديث كما أيٌب:
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 . ٗٙٛ، ص: ۱ٖٖٛ، رقم اغبديث نفس اؼبرجع 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول أبو سعيد بن اػبدري

 السند الرابع الراوى الثاين علّي بن داود

 السند الثالث الراوى الثالث سليمان بن األسود

 السند الثاين الراوى الرابع وىيب بن خالد

 السند األول الراوى اػبامس عفان بن مسلم

 ـبرج اغبديث الراوى السادس الدارمي
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 عن

 عن

 حدثنا

 حدثنا

 أخربان

 أن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

البيان عن إعتباري اغبديث للدارمي فأراد أن يوحدمها يف 
 إعتبار واحد كما اؼبذكور األٌب:

 
 
 
 
 
 
 

 رسول هللا 

 أبو سعيد اػبدري

 بن داود عليّ 

 سليمان بن األسود

 وىيب بن  خالد

 عفان بن مسلم

 الدارمي
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 عن

 عن

 حدثنا

 حدثنا

 أخربان

 أن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ميع طرق اإلسناد عن وىذه ىى خالصة تفهيم اغبديث عب

 ترتيب اإلعتبار الذي سيبينو الباحث فيما اؼبذكور التايل:
 

 رسول هللا 

 أبو سعيد اػبدري

 علّي بن داود

 سليمان بن األسود

 وىيب بن  خالد

 عفان بن مسلم

 الدارمي

 سليمان بن حرب



8=0 

 

 حدثنا

 أخربان

 حدثنا

 عن

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 عن

 حدثنا

 أن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسول هللا 

 أبو سعيد اػبدري

 علّي بن داود

 سليمان بن األسود

 وىيب بن  خالد

 سليمان بن حرب عفان بن مسلم

 الدارمي

 موسى بن اظباعيل

 أبو داود



8=8 

 

ال يتعلمو إال من تعلم علما فبا يبتغى بو وجو هللا اغبديث:  (ٖٕ
)اغبديث من  ليصيب بو عرضا من الدنيا مل جيد عرف اعبنة.

 الباب األول يف فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.
اغبديث أيب داود: َحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا سريج   ( أ

بن النعمان حدثنا فليح عن أيب طوالة عبد هللا بن عبد 
عن سعيد بن يسار عن أيب ىريرة  الرضبن بن معمر األنصاري

وجو هللا من تعلم علما فبا يُبتغى بو : قال: قال رسول هللا 
  ال يتعلمو إال ليصيب بو عرضا من الدنيا مل جيد عرف

  67اعبنة يوم القيامة يعٍت رحيو.
 
 
 

روي أبو داود اغبديث بطريقة أيب بكر بن أيب شيبة وىو يف 
السند األول. فلذا أن أاب داود ـبرج اغبديث وؿبلو يف الراوي األخَت. 

خَت والراوي األول أبو ىريرة الذي يروي وأما من وقع يف السند األ
 الذينِ  . وأصرح البيان عن ترتيب الراوي والسنداغبديث من النيب 

 الباحث فيما يلي:  ماسيبينه
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، ابب يف طلب العلم لغَت هللا تعاىل، كتاب العلمد،.....اؼبرجع السابق، أبو داو  أنظر 
 .ٕٛ٘، ص: ٖٗٙٙاعبزء الثاين، رقم اغبديث 
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يف ذلك اغبديث الذي أن يقع فيو كثَت صغة الرواية 

إختالف اؼبعٌت عن إرسال روايتو. وتلك الصغة كحدثنا وعن وقال 
الذين قد صرحهم الباحث يف البيان السابق. وىكذا البيان عن إعتبار 

 ذلك اغبديث فيما اؼبذكور األٌب:
 
 
 
 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول أبو ىريرة

 السند اػبامس وى الثاينالرا سعيد بن يسار

 السند الرابع الراوى الثالث عبد هللا بن عبد الرضبن

 السند الثالث الراوى الرابع فليح بن سليمان

 السند الثاين الراوى اػبامس سريج بن النعمان

 السند األول الراوى السادس ابن أيب شيبة

 ـبرج اغبديث الراوى السابع أبو داود
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 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 عن

 عن

 قال

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ب( حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح عن أيب طوالة عبد 
ن معمر عن سعيد بن يسار عن أيب هللا بن عبد الرضبن ب

علما فبا يبتغى بو من تعلم : ىريرة قال: قال رسول هللا 

 رسول هللا 

 أبو ىريرة

 سعيد بن يسار

 عبد هللا بن عبد الرضبن

 فليح بن سليمان

 ابن أيب شيبة

 أبو داود

 سريج بن النعمان
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وجو هللا ال يتعلمو إال ليصيب بو عرضا من الدنيا مل جيد 
 68عرف اعبنة يوم القيامة.

ُروي اغبديث بطريق سريج بن النعمان وىو يف السند األول. 
وكان ابن أيب شيبة ـبرج اغبديث ويف ؿبل الراوي األخَت. وأما أبو 

خَت. وىكذا أراد الباحث أن ىريرة يف ؿبل الراوي األول والسند األ
 يبُت أكثر البيان عن ترتيب الراوي والسند كما أيٌب:

 
 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند اػبامس الراوى األول أبو ىريرة

 السند الرابع الراوى الثاين سعيد بن يسار

 السند الثالث الراوى الثالث عبد هللا بن عبد الرضبن

 السند الثاين الراوى الرابع انفليح بن سليم

 السند األول الراوى اػبامس سريج بن النعمان 

 ـبرج اغبديث  الراوى السادس ابن أيب شيبة
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(، ٕٗٓٓالرشد،  ، )بَتوت: دارمصنف ابن أيب شيبةابن أيب شيبة العبسي:  أنظر 
، ٕٓٗ٘٘، اعبزء السادس، رقم اغبديث ابب يف الرجل يطلب العلم يريد بو الناس وحيدث بو

 .۱ٜٛص: 
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 حدثنا

 حدثنا

 عن

 عن

 عن

 قال

وُروي ذلك اغبديث بصغة حدثنا من قول ابن أيب سيبة الذي 
أن يسمعو من شيخو مباشرة. ولكن فيو عدة صغة الرواية كحدثنا 

قون ومسببون إختالف اؼبعٌت يف وعن وقال الذين كلهم معان متفر 
رواية اغبديث بُت الرواة. وأما معناىم فبينهم الباحث فيما سابقا. 

 وىذا ىو البيان عن إعتبار ذلك اغبديث كما يلي:  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رسول هللا 

 أبو ىريرة

 سعيد بن يسار

 هللا بن عبد الرضبنعبد 

 فليح بن سليمان

 ابن أيب شيبة

 سريج بن النعمان
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ج( حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال: حدثنا يونس بن دمحم 
وسريج بن النعمان قاال: حدثنا فليح بن سليمان عن عبد 

عن سعيد بن يسار  هللا بن عبد الرضبن بن معمر أيب طوالة
: من تعلم علما فبا عن أيب ىريرة قال: قال رسول هللا 

يبتغى بو وجو هللا ال يتعلمو إال ليصيب بو عرضا من الدنيا 
مل جيد عرف اعبنة يوم القيامة يعٍت رحيها قال أبو اغبسن: 

قال: حدثنا  حدثنا أبو حاًب قال: حدثنا سعيد بن منصور
 69فليح بن سليمان فذكر كبوه.

ذلك اغبديث أن يرويو ابن ماجو بطريق سند أيب بكر بن أيب 
السند  س. وكالمها يف ؿبلشيبة وأيب حاًب اؼبسمى دبحمد بن إدري

لذا، أن ابن ماجو ـبرج اغبديث وؿبلو يف الراوي األخَت. وأما األول. و 
من وقع يف السند األخَت والراوي األول أبو ىريرة الذي يروي اغبديث 

ٍب يرسل روايتو لكل تالميذه. وأصرح البيان عن ترتيب  من النيب 
 الباحث فيما يلي: الراوي والسند سيبينو 
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، اعبزء ابب اإلنتفاع والعمل بو، كتاب اؼبقدمة، اؼبرجع السابقابن ماجو،..... أنظر 
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ُروي اغبديث بصغة حدثنا من قول ـبرجو ابن ماجو. ولكن 
فيو كثَت صغة الرواية من قول الرواة كحدثنا وعن وقال الذين ؽبم معان 

إختالف اؼبعٌت يف رواية اغبديث. وأما  فبيزون. وىذا ىو مسبب
معناىم فصرحهم الباحث يف البيان القدًن. وأصرح ما عن إعتبار ذلك 

 اغبديث كما التايل:  
 
 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول أبو ىريرة

 السند اػبامس الراوى الثاين سعيد بن يسار

 السند الرابع الراوى الثالث عبد هللا بن عبد الرضبن

 السند الثالث الراوى الرابع فليح بن سليمان

 السند الثاين امسالراوى اػب سريج بن النعمان

يونس بن دمحم وسريج 
 النعمان وأبو حاًب

 السند األول الراوى السادس

 ـبرج اغبديث الراوى السابع ابن ماجو
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 عن

 قال

 عن

 عن

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا حدثنا حدثنا

 حدثنا حدثنا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ق اإلسناد لذلك وىذا ىو خالصة اإلعتبار من صبيع طر 
 اغبديث كما أيٌب:

 رسول هللا 

 أبو ىريرة

 سعيد بن يسار

 عبد هللا بن عبد الرضبن

 فليح بن سليمان

 أبو حاًب ابن أيب شيبة

 

 ابن ماجو

 

 يونس بن دمحم

 

 سعيد 

 

 ابن أيب شيبة

 

 سريج 
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 قال

 حدثنا

 عن

 حدثنا حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا حدثنا

 عن

 عن

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رسول هللا 

 أبو ىريرة

 سعيد بن يسار

 عبد هللا بن عبد الرضبن

 أبو حاًب

 

 ابن ماجو

 

 يونس بن دمحم

 

 سعيد بن منصور

 

 ابن أيب شيبة

 

 سريج بن النعمان 

 

 فليح بن سليمان

 أبو داود

=ىذا ىو طريق إسناد اغبديث      
 من ابن أيب شيبة.

 

 



8>0 

 

)اغبديث من الباب األول يف فضل العلم  العلماء ورثة األنبياء.( ٕٗ
 والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.

ا مسدد بن مسرىد حدثنا عبد هللا بن داود ظبعت حدثنأ( 
عاصم بن رجاء بن حيوة حيدث عن داود بن صبيل عن كثَت 

مع أيب الدرداء يف مسجد دمشق  بن قيس قال: كنت جالسا
فجاءه رجل فقال: اي أاب الدرداء: إين جئتك من مدينة 

ما جئت   النيبغبديث بلغٍت أنك ربدثو عن  الرسول 
يقول: من سلك طريقا  غباجة قال فإين ظبعت النيب 

يطلب فيو علما سلك هللا بو طريقا من طرق اعبنة وإن 
اؼبالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العامل ليستغفر 
لو من يف السموات ومن يف ألرض واغبيتان يف جوف اؼباء 
وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 

ائر الكواكب وإن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا س
حّدثنا دينارا وال درمها ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر. 

دمحم بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد قال: لقيت شبيب بن 
شيبة فحدثٍت بو عن عثمان بن أيب سودة عن أيب الدرداء 
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  70.دبعناه يعٍت عن النيب 

د بن مسرىد مها يف ُروي اغبديث بطريق دمحم بن الوزير ومسد
ل الراوي األو  داود. و يبديث ألوـبرج اغب الراوي األخَتالسند األول. 

وبيان الدرداء الذي يسمى بعودير بن مالك.  والسند األخَت أليب
 ترتيب الراوي والسند لذلك اغبديث فيما أيٌب:
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ابب ، كتاب العلممصدر الكتاب لذلك اغبديث أبو داود،....اؼبرجع السابق،  أنظر 
 .ٖٕ٘، ص: ۱ٖٗٙ، اعبزء الثاين، رقم اغبديث اغبث على طلب العلم

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول أبو الدرداء

 كثَت بن قيس 
 وعثمان بن أيب سودة

 سند اػبامسال الراوى الثاين

 داود بن صبيل 
 وشعيب بن رزيق

 السند الرابع الراوى الثالث

 عاصم بن رجاء 
 والوليد بن مسلم

 السند الثالث الراوى الرابع

 عبد هللا بن داود
 ودمحم بن الوزير

 السند الثاين الراوى اػبامس

 السند األول الراوى السادس مسدد بن مسرىد

 اغبديثـبرج  الراوى السابع أبو داود
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 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 ظبعت

 عن

 حدثٍت عن

 قال

 عن ظبعت

 قال

داود الذي  ديث بصغة حدثنا من قول ـبرجو أيبُروي اغب
يرشد أبنو أن يسمعو من شيخو مباشرة. ولكن فيو صيغ الرواية من 
قول الرواة كحدثنا وحدثٍت وظبعت وعن وقال الذين ؽبم معان 
متفرقون ومسببون إىل اإلختالف يف رواية اغبديث. وأما معناىم 

 وبيان إعتبار ذلك اغبديث كما يلي:  فصرحهم الباحث فيما قدديا. 
 

 

 
 

 رسول هللا 

 كثَت بن قيس

 داود بن صبيل

 عاصم بن رجاء

 عبد هللا بن داود

 أبو داود

 مسدد بن مسرىد

 عثمان بن أيب سودة

 شعيب بن رزيق

 بن مسلم الوليد

 دمحم بن الوزير

 أبو الدرداء
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ب( حدثنا نصر بن علي اعبهضمي قال: حدثنا عبد هللا بن داود 
ن داود بن صبيل عن كثَت عن عاصم بن رجاء بن حيوة ع

بن قيس قال: كنت جالسا عند أيب الدرداء يف مسجد 
دمشق فأاته رجل فقال: اي أاب الدرداء أتيتك من اؼبدينة 

غبديث بلغٍت أنك ربدث بو عن النيب  مدينة رسول هللا 
ما جاء بك ذبارة؟ قال: ال قال: وال جاء بك : قال: ف

يقول: من  غَته؟ قال: ال قال: فإين ظبعت رسول هللا 
سلك طريقا يلتمس فيو علما سهل هللا لو طريقا إىل اعبنة 
وإن اؼبالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب 

سماء واألرض حىت اغبيتان يف اؼباء العلم يستغفر لو من يف ال
وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب إن العلماء ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينارا 

  71وال درمها إَّنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر.
د نصر بن سنالراوي األخَت وـبرج اغبديث ابن ماجو بطريق 

علّي وىو يف السند األول. وأما السند األخَت والراوي األول لعودير بن 
. والبيان مالك أى أيب الدرداء وىو صحايب الذي يرويو من النيب 
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اغبث على ابب فضل العلماء و ، كتاب العلمابن ماجو،.....اؼبرجع السابق،  أنظر 
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 عن ترتيب الراوي والسند لذلك اغبديث كما يلي: 
 

 
كان فيو دأ حبدثنا من قول ابن ماجو. و وذلك اغبديث أن يُب

عدة صغة الرواية كحدثنا وعن وقال الذين كلهم فبيزون يف رواية 
 الرواة. ألن ؽبم إختالف اؼبعٍت يف روايتها. وقد ذُكر اغبديث بُت

 معناىم فيما سابقا. وبيان اإلعتبار لذلك اغبديث فيما أيٌب:
 
 

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول أبو الدرداء

 السند اػبامس الراوى الثاين كثَت بن قيس 

 السند الرابع الراوى الثالث داود بن صبيل 

 لسند الثالثا الراوى الرابع عاصم بن رجاء 

 السند الثاين الراوى اػبامس عبد هللا بن داود

 السند األول الراوى السادس نصر بن عليّ 

 ـبرج اغبديث الراوى السابع ابن ماجو
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 عن

 قال

 حدثنا

 ظبعت

 عن

 عن

 حدثنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ج( أخربان نصر بن علي حدثنا عبد هللا بن داود عن عاصم بن 

رجاء بن حيوة عن داود بن صبيل عن كثَت بن قيس قال:  
أاته كنت جالسا مع أيب الدرداء هنع هللا يضر يف مسجد دمشق ف

رجل فقال: اي أاب الدرداء إين أتيتك من اؼبدينة مدينة الرسول 
  غبديث بلغٍت عنك أنك ربدثو عن رسول هللا  :قال

فما جاء بك ذبارة؟ قال: ال قال: وال جاء بك غَته؟ قال: 

 رسول هللا 

 كثَت بن قيس

 داود بن صبيل

 عاصم بن رجاء

 عبد هللا بن داود

 ابن ماجو

 نصر بن عليّ 

 أبو الدرداء
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يقول: من سلك طريقا  ل هللا ال. قال: ظبعت رسو 
يلتمس بو علما سهل هللا بو طريقا من طرق اعبنة وإن 
اؼبالئكة لتضع أجنحتها ِرضا لطالب العلم وإن طالب العلم 
ليستغفر لو من يف السماء واألرض حىت اغبيتان يف اؼباء. وإن 

ر على سائر النجوم. إن فضل العامل على العابد كفضل القم
العلماء ىم ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها. 

  72وإَّنا ورثوا العلم فمن أخذ بو أخذ حبظو أو حبظ وافر.
وىذا اغبديث أن خيّرجو الدارمي بصغة حدثنا وطريق إسناد 

 ىو ك أن ابن ماجولذاولعلّي بن دمحم الذي ىو يف السند األول. 
الراوي األخَت. أما أبو سعيد اػبدري ىو ؿبلو يف ـبرج اغبديث و 

وأكثر البيان صحايب الذي يقع يف ؿبل السند األخَت والراوي األول. 
 :الذيِن سيبينهما الباحث فيما اؼبذكور التايليب الراوي والسند ترت عن
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وُروي ذلك اغبديث بصغة أخربان من قول الدارمي الذي أن 
يسمعو من شيخو مباشرة. ولكن فيو عدة صغة الرواية كأخربان وحدثنا 

كلهم معان متفرقون ومسببون إختالف اؼبعٌت يف وعن وقال الذين  
ىم الباحث فيما سابقا. فذكر رواية اغبديث بُت الرواة. وأما معناىم 

 وىذا ىو البيان عن إعتبار ذلك اغبديث كما يلي:  
 
 

 

 ترتيب السند ترتيب الراوى إسم الراوى

 السند السادس الراوى األول أبو الدرداء

 السند اػبامس الراوى الثاين كثَت بن قيس 

 السند الرابع الراوى الثالث داود بن صبيل 

 لثالثالسند ا الراوى الرابع عاصم بن رجاء 

 السند الثاين الراوى اػبامس عبد هللا بن داود

 السند األول الراوى السادس نصر بن عليّ 

 ـبرج اغبديث الراوى السابع الدارمي
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 عن

 عن

 عن

 حدثنا

 أخربان

 قال

 ظبعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسول هللا 

 كثَت بن قيس

 د بن صبيلداو 

 عاصم بن رجاء

 عبد هللا بن داود

 الدارمي

 نصر بن عليّ 

 أبو الدرداء
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 حدثنا

 حدثنا

 حدثنا حدثنا

 حدثنا

 قال

 قال

 عن

 عن

 عن

 حدثٍت

 أخربان

 ظبعت

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 رسول هللا 

 كثَت بن قيس

 داود بن صبيل

 م بن رجاءعاص

 عبد هللا بن داود

 مسدد بن مسرىد

 عثمان بن أيب سودة

 شعيب بن رزيق

 الوليد بن مسلم

 دمحم بن الوزير

 أبو الدرداء

 

 أبو داود

 نصر بن عليّ 

 الدارمي ابن ماجو

 عن

 ظبعت

 =ىذه الصغة لطريق أيب داود.     
=ىذه الصغة لطريق ابن ماجو      

 والدارمي.
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من عظم العامل فإَّنا   وأما اغبديث اػبامس والعشرون يعٍت: " (ٕ٘
يعظم هللا تعاىل ومن هتاون ابلعامل فإَّنا ذلك استخفاف ابهلل 

)اغبديث من الباب األول يف فضل العلم  تعاىل ورسولو".
 والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.

قنع وذل من طمع".  عز من: "والعشرون ( واغبديث السادسٕٙ
 )اغبديث من الباب اػبامس يف أداب العامل غبق نفسو(.

اغبديث السابع والعشرون يعٍت: "من صلى خلف عامل فكأَّنا ( و ٕٚ
)اغبديث  صلى خلف نيب فمن صلى خلف نيب فقد غفر لو".

   من الباب األول يف فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.

من  أن خيرج الباحث تلك األحاديث الثالثة فيما سابقابعد 
مصدر الكتب األصلية. إذا مل توجد فيها فيطلب الباحث يف كتب 
اؼبعجم واؼبسند ٍب يف كتب اغبديث اؼبوضوع. وإذا ليست فيهم 
فيطلب الباحث دبساعدة برؾبيات كومبيوتر كمكتبة الشاملة وجوامع 

ىا يف ذلك. فنتيجتو أبهنا ال الكلم وغَتذلك. ولكن الباحث مل جيد
اإلعتبار أم غَته من علم صرح عن وجو ا مل تُ حبيث أهن أصل ؽبا

فيما اؼبذكور متقدما كلها حديث  التخريج. لذالك، أن ثالثة أحاديث
  موضوع.  


