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ملخص البحث

بــن مــعــدان - رحــمــه اهلل  التابعي خــالــد  يــات  مــرو

دراسة   - الستة  الكتب  في   العلم  باب  -  في  تعالى 

أنه  تبين من خالل دراسة حياته  حديثية تحليلية - 

النبي  أصحاب  من  سبعين  التابعين،أدرك  كبار  من 

�، -رضي اهلل عنهم - وهو من فقهاء الشام، جمع 

علم  في  بروزه  أولها:  لعالم  تجتمع  ما 
ّ
قل أوصاف  بين 

وثالثها:  تعالى،  اهلل  سبيل  في  جهاده  وثانيها:  السنة، 

شدة زهده وورعه مع كثرة ذكره هلل تعالى، تتلمذ على 

-؛ألنه  عنهم  اهلل  رضي   - الصحابة  من  كبير  عدد  يد 

أدرك كثيرًا منهم، وتتلمذ على يديه كثير من التابعين 

وأتباعهم قمت بتخريجها من مصادرها األصلية, ثم 

دراسة رجال اإلسناد عدا رجال الصحيحين؛ إلجماع 

علماء األمة على تلقي أحاديثهما بالقبول , ثم الحكم 

على إسناد الحديث من خالل النظر في أقوال علماء 

الجرح والتعديل، مبينًا بعد ذلك ما في األحاديث من 

ومعاجم  الحديث،  غريب  كتب  من  األلفاظ  غريب 

من  التفصيل  من  بشيء  األحــاديــث  شــرح  ثم  اللغة، 

كتب الشروح موضحًا ما تضمنته من األحكام الفقهية 

إن وجدت ، مستعينًا بكتب الفقه، ثم ذكرت الفوائد 

المستنبطة من الحديث، ثم الخاتمة وتضمنت أهم 

نتائج البحث.

* * *

Abstract:

Narrations of Al-Tabai Khalid bin Maadan in 

the Six Books ) A modern 

analytical study(.  It is revealed through the 

study of his life that he is one of 

the great followers.  He realized seventy of 

the companions of the Prophet. 

He is a jurist of Damascus. He has good mor-

als that distinguish him from the other. 

The researcher arranged them according to 

the chapters of jurisprudence

 At the end of the research, there is a conclu-

sion that includes the most important results.

* * *
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مرويات خالد بن معدان  في العلم  

ثة مطالب: - وفيه ثال

المطلب األول: األمر بلزوم السنة:	 

الحديث )1( قال اإلمام أبو داود:

الوليد بن مسلم،  ثنا 
َ

ثنا أحمد بُن حنبل، حّد
َ

حّد

ثــنــي خــالــُد بــن مــعــدان، 
َ

يــد، حــّد ــوُر بــن يــز ثــنــا ثـ
َ

حــّد

ابُن  وُحجُر  لمّيِ  الّسُ عمرو  بن  الرحمن  عبد  ثني 
َ

حّد

نزل  ن  ِمّمَ وهو  ية،  سار بن  العرباَض  أتينا  قاال:   ، ُحْجرٍ

لَٓا  لَِتۡحِملَُهۡم قُۡلَت  تَۡوَك 
َ
أ إَِذا َمآ  َِّذيَن  ٱل فيه: حمسَولَا عَلَى 

وقلنا:  منا، 
َّ
فسل جحتحمججحس،  حجسالَّۡوَبة:  َعلَۡيهِىجس  ۡحمِلُُكۡم 

َ
أ َمآ  ِجُد 

َ
أ

العرباُض:  فقال  وُمقتبسيَن،  وَعائديَن  َزاِئرِيَن  أتيناَك 

أقبَل علينا،  ثم  يوم،   اهلل � ذات 
ُ

رســول بنا  ى 
َّ
َصل

ت 
َ
وَوِجل العيوُن  منها  َذَرَفــْت  بليغَة  موعظًة  فَوَعَظنا 

 اهلل � كاَن هذه 
َ

منها القلوُب، فقال قائل: يا رسول

))أوصيُكم  قــال:  إلينا؟  َتعهُد  فمإذا   ، مـــودّعِ موعظُة 

ه 
َ
فإّن ًا،  حبشّيَ َعْبدًا  إْن  و اعِة  والّطَ والسمِع  اهلل  بتقوى 

من َيِعْش منكم َبْعدي فَسَيرى اختالفًا كثيرًا، فعليُكم 

كوا  اشديَن، َتَمّسَ يَن الّرَ ِة الُخلفاِء، الَمهدّيِ تي وُسّنَ بسّنَ

 ، كم وُمْحَدثاِت االموِر ا إّيَ واجِذ، و وا عليها بالّنَ
ُ

بها وَعّض

 ُمحَدَثٍة بْدَعٌة، وكل بدَعٍة َضاللٌة((.
َ

فإن ُكّل

 ,
)٢(

داود وأبو   ،
)١(

ماجه   ابن  رواه  الحديث:  تخريج 

الخلفاء  سنة  اتباع  باب  السنة،  كتاب  ماجة:  ابن  سنن   )١(
الراشدين:٢8/١،رقم الحديث:)٤٢(.

)٢( سنن أبي داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ٧/١6، 
رقم الحديث: )٤60٧(.

.
)3(

ورواه الترمذي

ماجة  ابــن  أخرجه  إنما  و الحديث:  إسناد  دراســة 

من غير طريق خالد، وأخرجه أبو داود والترمذي من 

دراسة  قيد  يكون  أن  داود  أبي  طريق  فتعين  طريقه، 

اإلسناد.

ْيَباِنّي 
َ

الّش ل  هال بن  حنبل  بن  د  ُمَحّمَ بن  أْحَمد   -1

ثم  ي،  ــروز ــمـ الـ اهلِل  ــد  ــْب َع أبـــو   :- تــعــالــى  اهلل  -رحــمــه 

الدمشقي،  مسلم  بن  الوليد  َعــن:  ى  ـــَبـــْغـــَداِدّي,َرَو
ْ
ال

سعد  ْبــن  إبراهيم  و الصنعاني،  خالد  ْبــن  إبراهيم  و

وأبو  ومسلم،  ي،  البخار َعنه:  ى  َرَو وآخرين  ْهــرِّي،  الــّزُ

إبراهيم ْبن إسحاق الحربي،وآخرون، أخرج له  داود، و

الجماعة، قال: قال يحيى ْبن َسِعيد القطان: ما قدم 

ْبن  ْحَمِن  الّرَ َعْبد  وَعــْن  حنبل،  ْبن  أحمد  مثل  علي 

ي،  مهدي:قال هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثور

وقال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت ِبَها أفقه 

وال أزهد، وال أورع، وال أعلم من أحمد ْبن حنبل، وقال 

قتيبة ْبن َسِعيد: أحمد ْبن حنبل إمام الدنيا قال عنه 

 : ، و قال عنه ابن حجر
)٤(

الذهبي: أبو عبد اهلل اإلمــام

)أحـــد اإلئــمــة ثــقــة، حــافــظ، فقيه، حــجــة، وهــو رأس 

كتاب العلم، باب في ما جاء في األخذ  )3( سنن الترمذي: 
حديث  هذا  وقــال:   ،)٢6٧6( الحديث:  رقم   ،٤٤/5 بالسنة: 

حسن صحيح.
حبان:  البــن  والثقات   ،١٩٤/١ للعجلي:  الثقات   : ينظر  )٤(
وتهذيب   ،68/٢ حاتم:  أبي  البن  والتعديل  والجرح   ،١8/8
ــلـــمـــزي:٤3٧/١، والــكــاشــف  الــكــمــال فــي أســمــاء الــرجــال لـ

للذهبي: ٢0٢/١.
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.
)١(

الطبقة العاشرة (،)ت:٢٤١هـ(

 :- تعالى  اهلل  رحمه   - القرشي  مسلم  بن   ٢-الوليد 

يزيد  بن  ثور  عن:  ى  رو مولى،  الدمشقي  العباس  أبو 

إسحاق  إسحاق بن عبد اهلل بن أبي فروة، و الرحبي و

ى عنه: أحمد  ابن عبيد اهلل بن أبي مليكة،وآخرين، ورو

إبراهيم بن  و إبراهيم بن أيوب الحوراني،  بن حنبل،و

سعد:  ابن  قال  الجماعة،  له  وآخــرون،أخــرج  العالء، 

يعقوب بن  كثير الحديث، وقال العجلي، و كان ثقة، 

صالح  حاتم:  أبو  وقــال  ثقة،  مسلم  بن  الوليد  شيبة: 

الحديث، قال أبو الحسن الدارقطني:الوليد بن مسلم 

ي عن األوزاعي أحاديث عند األوزاعي عن  يرسل يرو

شيوخ ضعفاء،قال الذهبي: الحافظ أبو العباس عالم 

أهل الشام،كان مدلسًا فيتقى من حديثه ما قال فيه 

:) ثقة لكنه كثير التدليس  ،قال عنه ابن حجر
)٢(

)عن(

 .
)3(

والتسوية من الثامنة (، )ت:١٩٤هـ أو١٩5هـ(

عنه  قــال   - تعالى  اهلل  رحمه   - يزيد:  بن  ثــور   -3

السابعة(،  القدر من  يرى  أنه  إال  ثبت  :)ثقة   ابن حجر

.
)٤(

)ت: ١50هـ(

.8٤/١ : )١( تقريب التهذيب البن حجر
حبان:  البن  والثقات   ،3٤٢/٢ للعجلي:  الثقات   : ينظر  )٢(
وتهذيب   ،١6/٩ حاتم:  أبي  البن  والتعديل  والجرح   ،٢٢٢/٩
الــكــمــال فــي أســمــاء الــرجــال لـــلـــمـــزي:86/3١، والــكــاشــف 

للذهبي:٢/355.
.58٤/١: )3( تقريب التهذيب البن حجر

)٤( المصدر نفسه: ١35/١، تقدمت بحديث رقم:)3(.

 :- تــعــالــى  اهلل  ــه  ــم رح  - مـــعـــدان  بـــن  ــد  خــال  -٤

كــثــيــرًا من  : )ثــقــة عــابــد يــرســل  قــال عنه ابــن حــجــر

.
)5(

الثالثة(،)ت:١03(

5- عبد الرحمن بن عمرو - رحمه اهلل تعالى -: بن 

ية  ى عن العرباض بن سار عبسة السلمي الشامي: رو

ى عنه: خالد بن معدان،  وعتبة بن عبد السلمي، ورو

وابــنــه جــابــر بــن عــبــد الــرحــمــن بــن عــمــرو السلمي، 

وضمرة بن حبيب وآخرين وذكره ابن حبان في كتاب 

ماجه  وابــن  والترمذي  داود  أبــو  له  أخــرج  »الثقات«، 

، وقال عنه 
)6(

حديثًا واحدًا،قال عنه الذهبي: صدوق

.
)٧(

: )مقبول من الثالثة(،)ت:١١0هـ( ابن حجر

6- حجر بن حجر الكالعي - رحمه اهلل تعالى -، 

ى عنه:  ية،ورو ى عن: العرباض بن سار الحمصي رو

ى له أبو داود حديثًا واحدًا، ذكره  خالد بن معدان، رو

بن  الذهبي:حجر  عنه  الثقات،قال  في  حبان  ابــن 

وقال   ،
)8(

معدان بن  خالد  وعنه  العرباض  عن  حجر 

.
)٩(

عنه ابن حجر )مقبول من الثالثة(

 :- عــنــه  اهلل  رضـــي   - يـــة  ســـار بـــن  ــاض  ــرب ــع ال  -٧ 

من  كــان  نجيح،  أبــو  السلمي،  ي  الــفــزار الحارث  أبــو 

حديث  فــي  ترجمته  تقدمت   ،١٩0/١ نفسه:  المصدر   )5( 
رقم: )١(.

أسماء  الكمال في  وتهذيب  البن حبان: 5/١١١،  الثقات   )6(
الرجال للمزي: 30٤/١٧، والكاشف للذهبي: ١/638.

.3٤٧/١ : )٧( تقريب التهذيب البن حجر
)8( الثقات البن حبان: ١٧٧/٤، وتهذيب الكمال في أسماء 

الرجال للمزي: ٤٧٢/5، والكاشف للذهبي: 3١٤/١.
.١5٤/١ : )٩( تقريب التهذيب البن حجر
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عن:  ى  رو الشام،  سكن  الصفة  أهــل  ومــن  البكائين 

ى عنه:  النبي �، وعن أبي عبيدة بن الجراح، ورو

نفير  بن  وجبير   ، حجر بن  وحجر  معدان،  بن  خالد 

كان  : )صحابي  ابن حجر ، قال 
)١(

الحضرمي،وآخرون

.
)٢(

من أهل الصفة، ونزل حمص مات بعد السبعين(

اإلسناد  دراســة  من  الحديث:  إسناد  على  الحكم 

تحتمل  أســبــاب  ثة  ثال اإلســنــاد   هــذا  فــي  أّن   يتبّين 

االتضعيف: 

تدليس  مــدلــس  وهــو  الــولــيــد  اإلســنــاد  فــي  األول: 

بأّنه:  عنه  يــجــاب  و عليه،  الحديث  ومـــدار  تسوية، 

تهمة  فزالت   ،
)3(

داود أبي  عند  بالتحديث  صّرح  قد 

تدليسه.

عنه  (،قــال  عــمــرو بــن  الرحمن  )عبد  فيه  الثاني: 

فهو   
ّ

إال و يــتــابــع،  حيث  أي:  )مــقــبــول(،   : حــجــر ابــن 

ــأّن  يــجــاب عــن ذلـــك ب لــيــن الــحــديــث  ضــعــيــف، و

ــى الــصــواب إذ قــال عنه  قــول الــذهــبــي فيه أقـــرب إل

ى عنه جمع من  )صدوق(، وقد  وثقه ابن حبان ورو

الرواة، قال صاحبا التحرير -الشيخ شعيب والدكتور 

ى  رو فقد  الــحــديــث،  حسن  صـــدوق  ــل:  ــ -:)ب بــشــار 

وصحح  »الثقات«،  في  حبان  ابن  وذكره  جمع،  عنه 

: االســتــيــعــاب فــي مــعــرفــة األصـــحـــاب البـــن عبد  يــنــظــر  )١(
:١٢3٩/3، وتـــهـــذيـــب الــكــمــا فـــي أســـمـــاء الـــرجـــال  ــر ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ

للمزي:5٤٩/١٩، والكاشف للذهبي: ١٧/٢.
.388/١: )٢( تقريب التهذيب البن حجر

)3( سنن أبي داود: كتاب السنة ،باب في لزوم السنة : ٧/١6، 
رقم الحديث: )٤60٧(.

للحديث  الترمذي  ،وتصحيح 
)٤(

حديثه( الترمذي 

تعديل لرواته؛ ألّن الترمذي قال: )هذا حديث حسن 

الرحمن  عبد  به  ورد  الذي  األسناد  عن   ،
)5(

صحيح(

السلمي، ثم ذكر طرق الحديث عن العرباض، وأصرح 

كم عن األسناد الذي ورد به، عبد  من ذلك قول الحا

:)هذا إسناد  الرحمن السلمي غير مقرون برواية حجر

من   يلزم  و  ،
)6(

الذهبي شرطهما(ووافقه  على  صحيح 

إذ)تصحيح  رواتــه،  توثيق  المعين  األسناد  تصحيح 

الناقد لإلسناد أو ما ينّزل منزلة تصحيحه، كتحسينه، 

تعديل منه ألفراد رواته، إذ موجب الحكم بالّصحة أو 

.
)٧(

الحسن لإلسناد المعين ثقة الرواة(

الحال-  مجهول  )فالرجل  القطان  ابــن  قــول  ــا  وأّم

من  والحديث  السلمي-  عمرو  بن  الرحمن  عبد  اي 

العراقي  الحافظ  عنه  أجــاب  .فقد 
)8(

يصح( ال  أجله 

ى عنه ابنه جابر  بقوله:)ذكره ابن حبان في الثقات ورو

وضمرة بن حبيب وعبد األعلى بن هالل ومحمد بن 

.
)٩(

ياد اإللهاني فالرجل معروف العين والحال معًا( ز

.3٤0/٢ : )٤( تحرير تقريب التهذيب للشيخ شعيب ، د0 بشار
كتاب العلم، باب في ما جاء في األخذ  )5( جامع الترمذي: 
حديث  هذا  وقــال:   ،)٢6٧6( الحديث:  رقم   ،٤٤/5 بالسنة: 

حسن صحيح.
كم: ١٧5/١، رقم  : المستدرك على الصحيحين للحا )6( ينظر

الحديث:)330(، وقال: هذا إسناد صحيح على شرطهما.
)٧( تحرير علوم الحديث للجديع:١/3١5.

: بيان الوهم واإليهام في كتاب اإلحكام البن القطان:  )8( ينظر
.8٩/٤

)٩( ذيل ميزان االعتدال للعراقي: ١/١٤6.
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الثالث:جهالة حجر بن حجر فهو )مجهول عين(، 

ولهذا قال ابن القطان ردًا على عبد الحق األشبيلي 

في بيان الوهم:)وسكت عنه، وليس بصحيح0وحجر 

وقوله) ال 
)١(

بن حجر هذا ال يعرف، وال أعلم أحدًا ذكره(

 على عدم اطالعه؛ لذكر ابن 
ّ

أعلم   أحدًا  ذكره(يدل

حبان له في الثقات.

)مقبول(،  بأّنه:  فيه  حجر  ابــن  الحافظ  قــول  ــا  وأّم

مجهول،  )بل:  بقولهما:  التحرير  صاحبا  أجاب  فقد 

سوى  يوّثقه  ولم  معدان،  بن  خالد  عنه  بالرواية  تفرد 

 ،
)٢(

»الــمــيــزان«( في  الذهبي  ذكــره  لذلك  حبان،  ابــن 

 ) )حجر على  حكمه  في  الحافظ  من  المنحى  وهذا 

بأّنه:)مقبول(،قائم على أساس تصحيحه الختيار أبي 

الحسن القطان في أّن من زكاه أحد من أئمة الجرح 

عنه  واحد  رواية  مع  حبان-  ابن  وّثقه  والتعديل-وقد 

جمهور  عند  المشهورة  للقاعدة  فال،خالفًا   
ّ

إال و ُقبَل 

.
)3(

المحدثين في اشتراط راويين لرفع الجهالة

اإلســنــاد؛ألّن  هذا  تـضعف  ال  الجهالة  هذه  ولكن 

الرحمن  )عبد  برواية  مقرونة   ) حجر بن  )حجر  روايــة: 

ِلما  )صـــدوق(  الرحمن  وعــبــد  السلمي(  عــمــرو  بــن 

اإلسناد  رواة  من  ألربعة  المتابعة  حصلت  تقّدم.وقد 

والوليد(،   ، وثــور وخالد،   ، وحجر الرحمن  )عبد  وهم: 

 ،
)٤(

، المهاصر بن حبيب فقد تابع عبد الرحمن وحجر

القطان:  البــن  اإلحــكــام  كتاب  فــي  واإليــهــام  الــوهــم  بيان   )١(
.88/٤

.٢5٤/١ : )٢( تحرير تقريب التهذيب للشيخ شعيب ود. بشار
: بحوث في المصطلح د.ماهر الفحل: ٢8١/١. )3( ينظر

)٤( مهاصر بن حبيب ، الزبيدى الشامي،قال عنه ابو حاتم:ال 

 ،
)6(

الخزاعي بالل  أبي  بن  اهلل  وعبُد   ،
)5(

الطبراني عند 

ابن  عند   ،
)8(

المطاع أبي  بن  يحيى  و  ،
)٧(

أحمد عند 

، خمستهم 
)١١(

عند الطبراني
)١0(

، وجبير بن نفير
)٩(

ماجة

وتابع  المذكورة،  بالمتابعة  فقويا  به،  العرباض،  عن 

 ،
)١٢(

الحمصي حبيب  بــن  معدان،ضمرة  بــن  خالد 

بحير   ، ثــور وتابع   ،
)١3(

أحــمــد عند  الرحمن،  عبد  عن 

، وتابع 
)١٤(

بن سعد عن خالد بن معدان عند الترمذي

: الجرح والتعديل8/٤3٩. بأس به،ينظر
)6٢3(قـــال  الحديث:  رقــم   ،٢٤8/١8 الطبراني:  معجم   )5(
مسند  هامش   : ينظر حسن،  إســنــاد  وهــذا  شعيب:  الشيخ 

أحمد:٢8/368.
ابن  عنه  الشامي،قال  الخزاعي  بــالل  أبــي  ابــن  اهلل  عبد   )6(

: تقريب التهذيب: ٢٩٧/١. : مقبول، ينظر حجر
)٧( مسند أحمد: مسند الشاميين: 3٧6/٢8، رقم الحديث: 

)١٧١٤6(،قال الشيخ شعيب: حديث صحيح.
عنه:  حجر  ابــن  الــقــرشــي،قــال  المطاع  أبــي  ابــن  يحيى   )8(

: تقريب التهذيب: 5٩٧/١. صدوق، ينظر
الخلفاء  سنة  اتباع  باب  السنة،  ماجة:أبواب  ابن  سنن   )٩(
الراشدين المهديين: ٢8/١، رقم الحديث: )٤٢(، قال الشيخ 
شعيب:حديث صحيح بطرقه وشواهده وفي اسناده انقطاع 

ألن يحيى لم يسمع من العرباض.
حجرعنه:  ابن  قال  الحمصي،  الحضرمي  نفير  جبيربن   )١0(

: تقريب التهذيب:١/١38. ثقة جليل،ينظر
الحديث:  رقــم   ،٢5٧/١8 للطبراني:  الكبير  المعجم   )١١(

.)6٤٢(
)١٢( ضمرة بن حبيب  الزبيدي  أبو عتبة الحمصي:قال ابن 

:تقريب التهذيب: ١/٢80. : ثقة، ينظر حجر
)١3( مسند أحمد: 36٧/٢8، رقم الحديث: )١٧١٤6(، وقال 

شعيب: حديث صحيح .
األخذ  في  جــاء  ما  بــاب  العلم،  أبــواب  الترمذي:  جامع   )١٤(
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، عن ثور عند 
)١(

الوليد بن مسلم، الضحاك بن مخلد

.
)٢(

كم الحا

إلى  المتابعات  بــهــذه  يرتقي   حــســن،  فــاإلســنــاد 

رتبة  الصحيح  لغيره،واهلل أعلم، قال الترمذي: )هذا 

.
)3(

حديث حسن صحيح(

والـــضـــيـــاء 
)٤(

كـــم وقــــد صـــّحـــح الـــحـــديـــث الـــحـــا

حديث  )هذا  نعيم:  أبو  الحافظ  وقال   ،
)5(

المقدسي

وللشطر   .
)6(

الــشــامــيــيــن( حــديــث  مــن  صحيح  جيد 

عند  حذيفة  حديث  من  شاهد  الحديث  من  األول 

فيكم  بقائي  قــدر  ما  ي  أدر ال  ــي  :))إن بلفظ  الترمذي 

 ، بكر أبــي  إلــى  بــعــدي-وأشــار  مــن  باللذين  فــاقــتــدوا 

مسعود  ابــن  حدّثكم  ،وما  بهديعمار -واهتدوا  وعمر

الثاني شاهد من حديث جابر  ،ولشطره 
)٧(

فصدقوه((

الحديث  فإّن خير  بعد،  أّما   ...  (( بلفظ:  عند مسلم 

رقم الحديث: )٢6٧6 (،وقال حديث حسن   ،٤٤/5 : بالسنة 
صحيح.

ابن  عنه  عاصم،قال  أبو  الشيباني  مخلد   بن  الضحاك   )١(
:تقريب التهذيب:١/٢80. : ثقة ثبت،ينظر حجر

الحديث:  رقــم   ،١٧٤/١ الصحيحين:  على  المستدرك   )٢(
ووافقه  ــٌة، 

َّ
ِعــل ــُه 

َ
ل ــْيــَس 

َ
ل َصِحيٌح  َحــِديــٌث  ا 

َ
ــذ َه وقــال   ،)3٢٩(

الذهبي. 
)3( جامع الترمذي: ٤٤/5،رقم الحديث:)٢6٧6(.

كم: ١٧5/١، رقم  : المستدرك على الصحيحين للحا )٤( ينظر
الحديث: )330(.

المقدسي:  للضياء  البدع  واجتناب  السنن  اتباع   : ينظر  )5(
.٢0/١

)6( الضعفاء البي نعيم: ١/٤6.
المناقب، باب مناقب عمار بن  أبواب  الترمذي:  )٧( جامع 
: 668/5، رقم الحديث: )3٧٩٩(، وقال حديث غريب. ياسر

األمــور  وشــّر  محمد،  هــدى  الهدى  وخير  اهلل،  كتاب 

، ومن حديث أنس 
)8(

محدثاتها، وكّل بدعة ضاللة((

ِإِن  َو ِطــيــُعــوا، 
َ
َوأ ))اْسَمُعوا  منه:  لجزء  ي  البخار عند 

.
)٩(

ِبيَبٌة(( َسُه َز
ْ
 َرأ

َ
ّن

َ
َكأ  ، ْيُكْم َعْبٌد َحَبِشّيٌ

َ
اْسُتْعِمَل َعل

غريب الحديث:

١- َعائدين:من عاد يعود فهو عائد وهوكل من أتاك 

.
)١0(

مرة بعد أخرى 

 .
)١١(

٢- ُمقتبسيَن: أي: طالبي العلم

.
)١٢( 

3- ذَرَفْت: يقال: ذرفت عينه أي: سال دمعها

أربــعــة في  ــراس، وهــي  : أقصى األضــ
ُ

ــواِجــذ ــّنَ ال  -٤

.
)١3( 

أقصى األسنان

يِعُظ  ما  كثيرًا   � النبي  كــان   : الحديث  شــرح 

الجمع  كخطب  الراتبة،  الخطب  غير  في  أصحابه 

حمسوَِعۡظُهۡم  فقال:  بذلك  تعالى  اهلل  أمره  وقد  واألعياد، 

 ،
)١٤(

محتحمتجحس  حجسالّنَِساء:  بَلِيٗغا ٦٣ىجس  قَۡولَۢا  نُفِسِهۡم 
َ
أ فِٓي  َُّهۡم  ل َوقُل 

أحيانًا،  به  يتخولهم  بل  وعظهم،  يديم  ال  كان  ولكّنه 

والبالغة في الموعظة هي: التوصل إلى إفهام المعاني 

بأحسن  السامعين  قلوب  إلى  إيصالها  و المقصودة، 

الصالة:  تخفيف  باب  الجمعة،  مسلم:كتاب  صحيح   )8(
5٩٢/٢، رقم الحديث: )86٧(.

والطاعة  السمع  كتاب االحكام،باب  ي:  البخار )٩( صحيح 
لإلمام ما لم تكن معصية : 6٢/٩، رقم الحديث: )٧١٤٢(.

 : األثير البــن  واألثـــر  الحديث  غريب  فــي  النهاية   : ينظر  )١0(
.3١٧/3

: غريب الحديث إلبراهيم الحربي: 3/١١١٩. )١١( ينظر
ي:١١٢/١. : مختار الصحاح للراز )١٢( ينظر

.5١3/3: : لسان العرب البن منظور )١3( ينظر
)١٤( سورة  النساء: آية رقم:)63(.
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منها  )ذرفت  وقوله:  عليها،  الدالة  األلفاظ  من  صورة 

سالت  أي  ذرفــت  الــقــلــوب(،  منها  ووجــلــت  العيون 

إسناده إلى العيون مبالغة، وفائدة تقديم ذرفت على  و

الموعظة  تلك  بــأّن  لإلشعار  ؛  التأخير وحقه  وجلت 

 .
)١(

أّثرت فيهم، وأخذت بمجامعهم ظاهرًا، وباطنًا

ــودع،  ــهــا مــوعــظــة مـ كــأّن ــول اهلل،  ــا رســ ــهــم: )يـ ــول وق

 عــلــى أّنـــه � قــد أبــلــغ فــي تلك 
ّ

فــأوصــنــا(، يـــدل

أّنها  فهموا  فلذلك  غيرها؛  في  غ 
ّ
يبل لم  ما  الموعظة 

يستقص  لم  ما  يستقصي  المودع  فإّن  مودع،  موعظة 

فيها  تكون  وصية  فاستوصوه  القول،والفعل  في  غيره 

كفاية لمن تمسك بها، فقال �: ))أوصيكم بتقوى 

تجمعان  الكلمتان  فهاتان  والطاعة((  والسمع  اهلل، 

سعادة الدنيا، واآلخرة، أّما التقوى فهي كافلة بسعادة 

والطاعة  السمع  وأّما  بها،  تمسك  لمن  واألخرة  الدنيا 

لوالة أمور المسلمين، فبها تنتظم مصالح العباد في 

إن تأمر عليكم عبد((،  . وقوله �: ))و
)٢(

معايشهم

بعده،  أمته  أمر  من   ،� النبي  عليه  اّطلع  مّما  هو 

 :� قــولــه  هـــذا  يــنــافــي  وال  عليهم،  العبيد  ــة  ــ  ووالي

منهم  ــي  ــق ب مـــا  يـــش  قـــر فـــي  األمـــــر  هــــذا  يـــــزال   ))ال 

إمام  جهة  من  تكون  قد  العبيد  ألّنــواليــة  ؛ 
)3(

ــان(( ــن اث

وجه  على  ذكــر  إّنــمــا  الحبشي  العبد  أّن  أو  قــرشــي، 

ال  بما  الشيء  في  المثل  ُيضرب  وقــد  المثل،  ضــرب 

لعلي  المصابيح  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرقــاة   : ينظر  )١(
ي:  ٢5١/١. القار

: جامع العلوم والحكم  البن رجب: ٢/ ١١٧. )٢( ينظر
ي:كتاب االحكام، باب األمراء من قريش:  )3( صحيح البخار

6٢/٩، رقم الحديث: )٧١٤0(.

كقوله �: )) ... وأّيم اهلل   ،
)٤(

يكاد يصح منه الوجود

 ،
)5(

لو أّن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها((

ووضعه  األمــر  بفساد  أخبر   � النبي  أّن  يحتمل  و

فــإذا  العبيد  فــي  الــواليــة  تــوضــع  أهله؛حتى  غير  فــي 

الضررين، وهو  ألهون  كانت فاسمعوا وأطيعوا؛ تغليبًا 

إلى  لئال يفضي  واليته؛  ال تجوز  والية من   الصبر على 

.
)6(

فتنة عظيمة

وقـــولـــه �: ))فـــإّنـــه مـــن يــعــش مــنــكــم بــعــدي 

كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء  فسيرى اختالفًا 

بــعــدي،عــّضــوا عليها  مـــن  الــمــهــديــيــن  الـــراشـــديـــن 

بالنواجذ((، هذا إخبار منه �، بما سيقع في أمته 

وفروعه،  الدين  أصــول  في  االختالف  كثرة  من  بعده 

بسنته،  بالتمسك  واالخــتــالف  اإلفــتــراق  عند  فــأمــر 

. والمعنى: الزموا 
)٧(

وسنة الخلفاء الراشدين من بعده

ما قلت لكم؛ فإّنه من يعش منكم بعدي ال مخلص 

الخلفاء  وسنة  بسنتي  بالتمسك  نصيحتي    
ّ

إال له 

 ، ، وهم الخلفاء األربعة:أبو بكر
)8(

الراشدين من بعدي

ألّنــه �  اهلل عنهم  وعــثــمــان، وعلي رضــي   ، وعــمــر

انتهت  وقد   ،
)٩(

سنة(( ثون  ثال بعدي  ))الخالفة  قال: 

: معالم السنن للخطابي: ٤/300. )٤( ينظر
ي: كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث  )5( صحيح البخار

: ١٧5/٤، رقم الحديث: ) 3٤٧5(. الغار
ية البن دقيق العيد: ٩٧/١.   : شرح األربعين النوو )6( ينظر

ي: ٤/506. : فيض القدير للمناو )٧( ينظر
لعلي  المصابيح  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مرقاة   : ينظر  )8(

ي: ١/ ٢5٢. القار
)٩( صحيح ابن حبان: 3٩٢/١5، رقم الحديث:)6٩٤3(،قال 

الشيخ شعيب:إسناده حسن.
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)عــّضــوا   :� وقــولــه  عــنــه   اهلل  رضــي  علي  بخالفة 

حال  شّبه  تمثيلية  استعارة  هذه  بالنواجذ(؛  عليها 

من  يمكن  ما  بجميع  المحمدية  بالسنة  المتمسك 

بشيء  يتمسك  من  بحال  عليه  المعينة  األســبــاب 

بيديه،ثم يستعين عليه بنواجذه،وهو آخر األضراس؛ 

السنة،استظهارًا  لــزوم  فــي  الجد  بذلك  أراد  إّنــمــا  و

كم ومحدثات  إيا للمحافظة في ذلك، وقوله �: )و

حــدثــت على 
ُ
أ التي  ــذروا مــن األمـــور  ( أي: احـ ــور األمـ

وقوله �: )فإن   .
)١(

الــديــن خالف أصل من أصــول 

والُمحدث  ضــاللــة(،  بدعة  وكــل  بدعة،  محدثة  كل 

الشريعة  في  أصــل  له  ليس  ُمحدث  قسمين:  على 

على  النظير  بحمل  وُمــحــدث  مــذمــوم،  باطل  فهذا 

النظير فهذا ليس بمذموم، وقال عمر رضي اهلل عنه 

كان  ما  فأّما  يح  التراو ،يعني 
)٢(

البدعة هذه( :)نعمت 

فليس  إليها  ومــردودًا  األصول  قواعد  على  مبينًا  منها 

وقت  له  يكن  �،لــم  والنبي   ،
)3(

ضــاللــة وال  ببدعة 

معين يقص على أصحابه فيه غير خطبته الراتبة في 

عند  أو  أحيانًا،  يذكرهم  كان  إّنما  و واألعياد،  الجمع 

.
)٤(

حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده

الفوائد المستنبطة:

بمعرفة  أمــتــه  ــر  أم  ،� أّنـــه  على  دلــيــل  فيه   -١

السنة  لزوم  ال يتمكن من   ألّنه  الثقات؛  الضعفاء من 

لعلي  المصابيح  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرقــاة   : ينظر  )١(
ي: ١/٢53. القار

: شرح السنة للبغوي: ١١٩/٤، وقال حديث صحيح . )٢( ينظر
: بذل المجهود في حل سنن أبي داود: ١3/ 35. )3( ينظر

: جامع العلوم والحكم  البن رجب: ٢/ ١30. )٤( ينظر

الــمــأمــور بــه فــي هـــذا الــحــديــث مــع مــا خالطها من 

الثقات،  من  الضعفاء  بمعرفة   
ّ

إال واألباطيل  الكذب، 

.
)5(

وقد عِلم النبي � بما يكون من ذلك في أمته

٢- بيان أهمية أْن تكون الموعظة بليغًة فصيحًة؛ 

يثمره  ومــا  والعقول،  القلوب،  على  األثــر  من  لها  ِلما 

يادة  وز ضــااًل،  كان  لمن  الرشد  إلى  الهداية  من  ذلك 

اإليمان،لمن كان مهتديًا.

كثرة  3- فيه اإلخبار بما سيقع في أمته بعده من 

بالتمسك  فأمر  وفروعه،  الدين،  االختالف في أصول 

.
)6(

بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده

الفوائد النحوية والبالغية:

١- فــيــه فـــائـــدة بــالغــيــة بــاســتــخــدام االســتــعــارة 

عليها  )عـــّضـــوا   :� الــنــبــي  ــول  قـ فــي  التمثيلية 

المحمدية،  بالسنة  المتمسك  حال  شّبه  بالنواجذ( 

عليه  يستعين  ثم  بيديه،  بشيء  يتمسك  من  بحال 

.
)٧(

بنواجذه وأسنانه؛استظهارًا للمحافظة عليها

واسمها  كان  بحذف  وذلك  نحوية  فائدة  فيه   -٢

 : والتقدير حبشيًا(  عبدًا  إن  )و  :� النبي  قول  في 

إن كان المتولي عبدًا، فإّن حذف )كان( مع اسمها  و

(،كما قال ابن مالك في إلفيته: كثير بعد )إْن،ولو

المطلب الثاني: مثل دين اهلل تعالى: 	 

ْبُن  َعِلّيُ  َثَنا 
َ

َحّد الترمذي:  اإلمام  الحديث )2( قال 

ُة ْبُن الَوِليِد، َعْن َبِحيرِ  َثَنا َبِقّيَ
َ

: َحّد
َ

ْعِدّيُ َقال ُحْجرٍ الّسَ

: العلل ومعرفة الرجال ألحمد: ١/ ٢١. )5( ينظر
: جامع العلوم والحكم البن رجب : ٢/١٢0. )6( ينظر

لعلي  المصابيح  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مرقاة   : ينظر  )٧(
ي: ١/٢53. القار
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 ، ُنَفْيرٍ ْبِن  ُجَبْيرِ  َعْن  َمْعَداَن،  ْبِن  َخاِلِد  َعْن  َسْعٍد،  ْبِن 

 
ُ

َرُســول  
َ

َقــال  :
َ

َقــال  ، ِبّيِ
َ

الِكال َسْمَعاَن  ْبــِن  اِس  ــّوَ الــّنَ َعــْن 

ُمْسَتِقيًما،  ِصــَراًطــا   
ً

َمَثال َضــَرَب  اهلَل   
َ

))ِإّن  :� اهلِل 

ى 
َ
َحٌة، َعل ُهَما أبواٌب ُمَفّتَ

َ
َراِط ُسوَراِن ل َكَنَفِي الّصِ ى 

َ
َعل

َوَداٍع  ــَراِط  الــّصِ ِس 
ْ
َرأ ى 

َ
َعل َيْدُعو  َوَداٍع  ُسُتوٌر  ــواِب  إالب

َلِٰم َوَيۡهِدي َمن  ُ يَۡدُعٓواْ إِلَٰي َدارِ ٱلسَّ َيْدُعو َفْوَقُه حمس َوٱللَّ

إالبــواُب  َو  ، جمتجحتجحس  حجسيُونُس:  ۡسَتقِيٖم ٢٥ىجس  مُّ ِصَرٰٖط  إِلَٰي  يََشآُء 
َحٌد ِفي 

َ
أ َيَقُع   

َ
َفال اهلِل  َراِط ُحُدوُد  الّصِ َكَنَفِي  ى 

َ
ِتي َعل

َّ
ال

ِذي َيْدُعو ِمْن َفْوِقِه 
َّ
ْتُر َوال ى ُيْكَشَف الّسِ ُحُدوِد اهلِل َحّتَ

ِه((. ّبِ َواِعُظ َر

.
)١(

تخريج الحديث: رواه الترمذي

دراسة إسناد الحديث:

خالد  بــن  مقاتل  بــن  إيـــاس  بــن  حجر  بــن  علي   -١

السعدي رحمه اهلل تعالى : أبو الحسن المروزي،سكن 

بغداد قديمًا ثم،انتقل إلى مرو فنزلها، ونسب إليها وكان 

الوليد،  بن  بقية  عن:  روى  مأمونًا،  ثقًة  متيقظًا،حافظًا 

 ، إسماعيل بن جعفر و الملطي،  بن نجيح  إسحاق  و

والترمذي،  ومسلم،  الــبــخــاري،  عنه:  روى  وآخــريــن، 

والنسائي، وآخرون، قال النسائي: ثقة، مأمون، حافظ، 

قال ابن حبان: متيقظ، متقن قال عنه الذهبي: قال 

: )ثقة  ، وقال عنه ابن حجر
)٢(

النسائي ثقة مأمون حافظ

اهلل  ما جاء في مثل  باب  األمثال،  الترمذي:كتاب  )١( جامع 
حديث  هذا  وقــال   ،)٢85٩( الحديث:  رقم   ،١٤٤/5 لعباده: 

حسن غريب .
الكمال في  الثقات البن حبان:٤68/8، وتهذيب   : )٢( ينظر

أسماء الرجال للمزي: 355/٢0، والكاشف للذهبي: ٢/36.

.
)3(

حافظ من صغار التاسعة (، )ت:٢٤٤هـ (

ابن  عنه  قال  تعالى:  اهلل  رحمه  الوليد  بن  بقية   -2

من  الضعفاء  عــن  التدليس  كثير  )صـــدوق   : حجر

.
)٤(

الثامنة( )ت:١٩٧هـ(

3- بحير بن سعد  رحمه اهلل تعالى : قال عنه ابن 

حجر )ثقة ثبت من السادسة()5(.

٤- خالد بن معدان  رحمه اهلل تعالى : قال عنه ابن 

كثيرًا من الثالثة (، )ت:١03( :)ثقة عابد يرسل  حجر

.
)6(

وقيل بعد ذلك

ابن  عنه  قال   : تعالى  اهلل  رحمه  نفير   بن  جبير   -5

صحبة  وألبيه  مخضرم  الثانية  من  جليل  :)ثقة  حجر

(،)ت:80هـ( وقيل    في عهد عمر
ّ

فكأنه هو ما وفد إال

.
)٧(

بعدها

:الكالبي،  عنه  اهلل  رضــي  سمعان   بن  الــنــواس   -6

الــنــواس بن  ويــقــول: من ينسبه  األنــصــاري له صحبة 

بن  قــرط  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  ابــن  خالد  بن  سمعان 

كالب ابن ربيعة بن عامر بن  عبد اهلل بن أبي بكر بن 

دخلت  فلما   � النبي  من  أخته  وزوج  صعصعة، 

الكالبية،  النبي � تعوذت منه، فتركها وهي  على 

.3٩٩/١ : )3( تقريب التهذيب البن حجر
)٤( المصدر نفسه: ١٢6/١،  تقدمت ترجمته بحديث رقم )١(.
ترجمته  ١٢0/١،تــقــدمــت   : حجر البــن  التهذيب  تقريب   )5(

بحديث رقم: )١(.
بحديث  ترجمته  تــقــدمــت   ،١٩0  /١ نــفــســه:  الــمــصــدر   )6( 

رقم: )١(.
حديث  في  ترجمته  تقدمت   ،١38/١ نفسه:  المصدر   )٧( 

رقم: )٢(.



يات التابعي خالد بن معدان في باب العلم في الكتب الستة )دراسة حديثية تحليلية(   مرو

334     | فزع كاظم جاسم + أ. م. د.مازن مزهر ابراهيم  

نفير  بــن  جبير  عــنــه:  روى   � الــنــبــي  ــن:  عـ روى 

البخاري  له  الخوالني،أخرج  يــس  إدر وأبو  الحضرمي، 

 ،
)١(

في األدب المفرد، ومسلم ،وأصحاب السنن األربعة

.
)٢(

: )صحابي مشهور سكن الشام( قال ابن حجر

من خالل النظر في  الحكم على إسناد الحديث: 

م أّن اإلسناد متصل ،وأّن رواته 
َ
ترجمة رواة اإلسناد ُيعل

صّرح  قد  أّنــه    
ّ

إال مدلس،  فصدوق  )بقية(   
ّ

إال ثقات 

،
)3(

بالسماع من بحير عند أحمد

، فزالت تهمة تدليسه بتصريحه 
)٤(

وابن أبي عاصم

رواة  مــن  الثنين  المتابعة  حصلت  وقــد  بالسماع، 

اإلسناد وهما:)علي بن حجر وخالد(، فقد تابع علي 

 ،
)6(

أحمد عند   ،
)5(

شريح بن  حيوة  من  كل   ، حجر بن 
)8(

،عند ابن أبي عاصم
)٧(

وعمرو بن عثمان

( عن بقية، به،وتابع  ثتهم: )علي،وحيوة وعمرو ،ثال

: 3٤5/5، وتهذيب الكمال في  :أسد الغابة البن األثير )١( ينظر
أسماء الرجال للمزي: 30/3٧.

.566/١: )٢( تقريب التهذيب البن حجر
)3( مسند أحمد: مسند الشاميين: ١8٤/٢٩، رقم الحديث: 

  .)١٧636(
)٤( السنة: البن أبي عاصم: ١٤/١، رقم الحديث: )١8(.

 : )5( حيوة بن شريح  أبو العباس الحمصي،قال عنه ابن حجر
:تقريب التهذيب:١/١85. ثقة،ينظر

الشاميين: ١8٤/٢٩، رقم الحديث:  )6( مسند أحمد: مسند 
وهــذا  صحيح،  )حــديــث  شعيب:  الشيخ  قــال   ،)١٧636(
إسناد ضعيف(، قلت: ألن الشيخ شعيب يشترط التصريح 

بالسماع بكل طبقات السند.
)٧( عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير أبو حفص الحمصي، 

: تقريب التهذيب: ٤٢٤/١. : صدوق، ينظر قال عنه ابن حجر
)8( السنة: البن أبي عاصم: ١٤/١، رقم الحديث: )١8(.

،عند 
)٩(

جبير بــن  الــرحــمــن  عبد  مــعــدان،  بــن  خــالــد 

 كــالهــمــا:)خــالــد وعــبــد الــرحــمــن(عــن 
)١0(

كـــم ــا ــحـ الـ

التصال  كيد  وتأ تقوية  المتابعة  هذه  ،به،وفي  جبير

بالسماع،  لتصريحه   ،) وبحير بين)بقية  ما  اإلسناد 

اإلرســال،  به من  ُوِصــف  ِلما  (؛  بين) خالد وجبير وما 

ل)بقية(  الحاصلة  بالمتابعة  حسن،يرتقي  فاإلسناد 

بن  لخالد  حصلت  إذ  قــاصــرة   متابعة  كــانــت  إن  و

معدان  إلى الصحيح لغيره.

، وقال 
)١١(

قال الترمذي: )هذا حديث حسن غريب(

: ) ورواه الترمذي والنسائي جميعًا، عن علي  ابن كثير

بن حجر عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن 

، عن النواس بن سمعان، به  معدان، عن جبير بن نفير

كل من الترمذي  ، وقد صّحح 
)١٢(

وهو إسناد صحيح(

أّن بقية لم يصّرح  الدراسة مع  كثير اإلسناد قيد  وابن 

بالسماع فيها، ولم يشيرا إلى أّنه قد صّرح بالسماع عند 

أحمد،مّما يشير هذا الصنيع منهما إلى أّنهما يذهبان 

يصرح  لم  ولو  مقبولة،   ) بحير عن  )بقية  روايــة  إّن  إلى 

أبي  بقول:  الترمذي  تعقيب  ذلــك  ويــؤّيــد  بالسماع، 

حدّثكم  ما  بقية  عن  )خــذوا  السابق  الفزاري  إسحاق 

)٩( عبد الرحمن بن جبير  بن نفير الحضرمي الحمصي، قال 
:تقريب التهذيب: ١/338. : ثقة، ينظر ابن حجر

رقم   ،١٤٤/١ كم:  للحا الصحيحين  على  المستدرك   )١0(
شرط  على  صحيح  حديث  هــذا  وقـــال:   ،)٢٤5( الحديث: 

مسلم وال أعرف له علة ووافقه الذهبي. 
اهلل  مثل  في  جاء  ما  باب  العلم،  أبواب  الترمذي:  جامع   )١١(

لعباده: ١٤٤/5، رقم الحديث: )٢85٩(.
.١38/١ : )١٢( تفسير ابن كثير
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صّرح  بالعنعنة،وقد  اإلسناد  ورود  مع   ،
)١(

الثقات( عن 

الحافظ ابن عبد الهادي بقبول رواية بقية عن بحير ولو 

بالعنعنة فقال: )ورواية بقية عن بحير صحيحة، سواء 

القادر  عبد  الشيخ  وقــال   ،
)٢(

ال( أم  بالتحديث  صــّرح 

.
)3(

االرنؤوط: )إسناده صحيح(

ــرج الــحــديــث صــاحــب الــمــشــكــاة عن  ــ وقـــد أخ

صراطًا  مثاًل  اهلل  ))ضــرب  بلفظ:  مرفوعًا  مسعود  ابن 

أبواب  فيهما  سوران  الصراط  جنبتي  وعن  مستقيمًا 

مفتحة وعلى إالبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط 

وفوق  تعوجوا  وال  الصراط  على  استقيموا  يقول:  داع 

ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك 

يحك ال تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه  األبواب قال: و

«: أن الصراط هو اإلسالم، وأن األبواب  »ثم فسره فأخبر

المرخاة حدود اهلل،  الستور  وأن  المفتحة محارم اهلل، 

وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي 

.
)٤(

من فوقه واعظ اهلل في قلب كل مؤمن((

االرنــؤوط: )الحديث بهذا  القادر  قال الشيخ عبد 

إّنما هو من  اللفظ ال ُيعرف من حديث ابن مسعود، و

من  المعروف  إّنما  و ؛ 
)5(

سمعان( بن  النواس  حديث 

لنا رســول اهلل �  قــال: )خــّط  ابــن مسعود  حديث 

قال:  ثّم  خطوطًا،  وشماله  يمينه  عن  خط  ثم  خطًا، 

اهلل  مثل  في  جاء  ما  باب  العلم،  الترمذي:أبواب  جامع   )١(
لعباده: ١٤٤/5، رقم الحديث: )٢85٩(.

)٢( تعليقة على العلل البن أبي حاتم: ١5٧/١.
)3( هامش جامع األصول: ٢٧٤/١.

: مشكاة المصابيح للتبريزي: 6٧/١. )٤( ينظر
)5( هامش جامع األصول: ١/٢٧5.

منها  سبيل  كل  على  السبل  وهذه  اهلل  سبيل  ))هــذا 

ِصَرِٰطى  َهَٰذا  نَّ 
َ
حمسَوأ  : قــرأ  إلــيــه((،ثــّم  يدعو  شيطان 

َق بُِكۡم َعن  ُبَل َفَتَفرَّ ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ َولَا تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ
.

)6(
ۡنَعام : محتجمتجحتجحس 

َ
ىجس حجسال َسبِيلِهۦِۚ

غريب الحديث :

َكَنَفِي: الَكَنف بالتحريك: الجانب، والناحية،   -١

.
)٧(

َوكنف الشيء: جانبه

.
:وهو حائط المدينة، )8( وُر ٢- ُسوَراِن: مفرده ّسُ

كائنًا  بــه  يستر  مــا  (وهــو  )ســتــر مــفــرده   : ــوٌر ــُت ُس  -3 

.
)٩(

( الشيء:غّطاه، وبابه نصر )ستر ما كان، و

٤- ُحُدوُد:جمع حٍد، وأصل الحد: المنع، ،فكأّن 

.
)١0(

حدود الشرع فصلت بين الحالل،والحرام

شرح الحديث: معنى المثل هو تشبيه شيء بشيء 

في حكمه،وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد 

ذلك   � النبي  فّسر  وقد   ، اآلخر من  المحسوسين 

الصراط  ))بأّن  الحديث:  كما في بعض طرق  المثل 

المفتحة:  ــواب  واألبـ والــســوران: حــدود اهلل،  اإلســـالم، 

كتاب  محارم اهلل، وذلك الداعي على رأس الصراط: 

اهلل، والداعي من فوق الصراط: واعظ اهلل في قلب كل 

٢6١/٢،رقــــم  كم:  للحا الصحيحين  على  الــمــســتــدرك   )6(
كم، وأقره الذهبي. الحديث: )٢٩38( وصححه الحا

 : األثير البــن  واألثـــر  الحديث  غريب  فــي  النهاية   : ينظر  )٧(
.٢05/٤

: مقاييس اللغة البن فارس: ١١5/3. )8( ينظر
ي: ١٤٢/١. : مختار الصحاح للراز )٩( ينظر

 : األثير البــن  إالثــر  و الحديث  غريب  في  النهاية   : ينظر  )١0(
.35٢/١
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كنفي الصراط  ، والمراد بقوله �: )على 
)١(

مسلم((

سوران(، أي:على جانبيها جداران وقوله �:)لهما 

أبواب مفتحة(،األبواب هي المحارم، وليست األبواب 

مغلقة، بل مفتوحة عليها ستور مرخاة، وكذلك أبواب 

إّنما  المحارم ليست مغلقة،وال مردودة على الناس و

، وهي ستور النهي فإذا رفعوا تلك  بينهم وبينها ستور

.
)٢(

الستور ولجوها

اهلل؛  كتاب  هو  الصراط  رأس  على  الداعي  وذلك 

رأس  على  واقــف  فكأّنه  وأصــلــه،  اإلســـالم  رأس  فــإّنــه 

ينهاهم  اإلسالم يدعو الناس إلى الدخول في اإلسالم و

، )والداعي من فوق( أي: من فوق  عن اّتباع طرق الشر

 ،
)3(

مسلم(( كل  قلب  في  اهلل  ))واعـــظ   : هــو الــصــراط 

لمالبسته  العبد  إلى  أقرب  ؛ألّنــه  الصراط  فوق  جعله 

خوفًا  العاصي،  عند   يثمر  مما  حياته  طــول   للعبد 

.
)٤(

في قلبه

قلب  في  الملك  لّمة  هو  اهلل(  بـــ)واعــظ  والــمــراد: 

التي هي واعظ اهلل  الملك  لّمة  إّنما جعل  و المؤمن، 

المحل  كان  إذا  به  ينتفع  إّنما  القرآن؛ألّنه  داعي  فوق 

.
)5(

قاباًل بالتدبر

الحديث:  رقم   ،١8٢/٢٩ الشاميين:  مسند  أحمد:  مسند   )١(
)١٧63٤(، قال شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

ي:  للقار المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة   : ينظر  )٢( 
.٢٧3 /١

الــحــديــث:)١٧633(، قال  )3( مسند أحــمــد:١8٢/٢٩، رقــم 
الشيخ شعيب:حديث صحيح وهذا إسناد حسن.

: التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني: ١0١/٧. )٤( ينظر
حقائق  عــن  الكاشف  للطيبي  المشكاة  شــرح   : ينظر  )5(

السنن: ٢/ 65٤.

الفوائد المستنبطة:

بصراط  الحديث  هــذا  في  ــالم  اإلس مثل  بيان   -١

الموصل  الــواســع  الــســهــل،  الــطــريــق،  ــو  وه مستقيم، 

سالكه إلى مطلوبه، وهو -مع هذا- مستقيم، ال عوج 

من  المقصود  إلى  إيصاله  و قربه  ذلك  فيقتضي  فيه 

بفعل  السير  حيث  من  وسهولته  الجنة،  ثم  الطاعة، 

.
)6(

، وترك النواهي األوامر

٢- استخدام التشبيه في بيان المعاني الشرعية 

وقياس  األمثلة  بضرب  وذلك  الشارع  يقصدها  التي 

كيد  وتأ لتقرير  المحسوس؛  المشاهد  المعقول على 

الطيبي:  قال  الشرعي  الخطاب  من  المراد  المعنى 

ظهوره  أّن  ليفيد  المعاين؛  بالمحسوس  )التشبيه 

المحسوس  هــذا  مبلغ  والــبــيــان  الكشف  فــي  بلغ 

.
)٧(

المشاهد(

بدايات  لها  ألّن  المحرمات؛  مــن  التحذير   -3

ومقدمات، إذا قاربها العبد أوشك على فعل المحرم 

إليه  شير 
ُ
أ ما  وهــذا  بالمحرمات  النفس  تعلق  لشّدة 

وبقول   ،
)8(

تــلــجــه(( تفتحه  ))إن   :� النبي  بقول 

النار  وُحّفت  بالمكاره،  الجنة  ))ُحّفت   :� النبي 

.
)٩(

بالشهوات((

: جامع العلوم والحكم البن رجب:١6١/٢. )6( ينظر
حقائق  عــن  الكاشف  للطيبي  المشكاة  شــرح   : ينظر  )٧(

السنن: 5٤٧/٢.
قال  الــحــديــث:)١٧63(،  رقــم   ،١8٢/٢٩ أحــمــد:  مسند   )8(

الشيخ شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
وأهلها:  نعيمها  وصفة  الجنة  كتاب  مسلم:  صحيح   )٩(

٢١٧٤/٤،رقم الحديث: )٢8٢٢(.ولم يذكر الباب.
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المحرمات  جعل  بــأْن  تعالى  اهلل  فضل  بيان   -٤

بالعقاب  الوعيد،والتهديد  بستور  ومحجوزة  مستورة 

العبد  يفتتن  لئال  ؛  فعلها  على  ي  واألخـــرو الدنيوي 

.
)١(

فيواقعها

المطلب الثالث: بيان حد الكبائر وعددها:	 

ْخَبَرَنا إسحاق 
َ
أ  الحديث )3( قال اإلمام النسائي: 

ْبُن  َبِحيُر  َثِني 
َ

َحّد  :
َ

َقــال ُة  َبِقّيَ َنا 
َ
ْنَبأ

َ
أ  :

َ
َقــال إبراهيم  ْبُن 

 ، َمِعّيَ الّسَ ُرْهــٍم  أبا   
َ

ّن
َ
أ َمــْعــَداَن،  ْبــِن  َخاِلِد  َعــْن  َسْعٍد، 

 اهلل 
َ

 َرُسول
َ

ّن
َ
َثُه، أ

َ
، َحّد ّيَ وَب األْنَصاِر ّيُ

َ
أ  أبا 

َ
ّن

َ
َثُهْم، أ

َ
َحّد

َشْيًئا،  ِبِه  ُيْشرُِك   
َ

َوال اهلَل،  َيْعُبُد  َجاَء  ))َمــْن   :
َ

َقــال  �

ُه 
َ
َكَباِئَر َكاَن ل

ْ
َيْجَتِنُب ال َكاَة، َو ُيْؤِتي الّزَ َة، َو

َ
ال ُيِقيُم الّصَ َو

: »اإلْشَراُك ِباهلِل، َوَقْتُل 
َ

، َفَقال َكَباِئرِ
ْ
وُه َعِن ال

ُ
ل

َ
ُة« َفَسأ َجّنَ

ْ
ال

ْحِف((. ِفَراُر َيْوَم الّزَ
ْ
ُمْسِلَمِة، َوال

ْ
ْفِس ال الّنَ

.
)٢(

تخريج الحديث: رواه النسائي

دراسة إسناد الحديث:

١- إسحاق بن إبراهيم  رحمه اهلل تعالى: بن مخلد 

ي  المروز يعقوب  أبــو  الحنظلي  مطر  بن  إبراهيم  بن 

الوليد  ابــن  بقية  عــن:  ى  رو راهــويــه،  بابن  الــمــعــروف 

إبراهيم بن الحكم، وأزهر بن سعد السمان  الشامي،و

ابن  ســوى  الجماعة  عنه:  ى  وآخــريــن،ورو البصري، 

ُيسأل  إســحــاق  أمثل  حنبل:  بــن  أحمد  قــال  مــاجــه، 

أئمة المسلمين، وقال  عنه؟ إسحاق عندنا إمام من 

أبو حاتم:  ي أحفظ من إسحاق، قال  زرعة: ما رؤ أبو 

ي:  للقار المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة   : ينظر  )١(
.٢٧3/١

 : الكبائر ذكــر  بــاب  الــدم،  تحريم  كتاب  النسائي:  سنن   )٢(
88/٧، رقم الحديث: )٤00٩(.   

الغلط، مع ما رزق  إتقانه، وسالمته من  والعجب من 

يعقوب  ــو  أب ــام  اإلمـ الــذهــبــي:  عنه  قــال  الحفظ،  مــن 

ابن  عنه  قــال   ،
)3(

خــراســان عالم  راهويه  بن  ي  الــمــروز

ابن حنبل(،  قرين أحمد  )ثقة حافظ مجتهد   : حجر

.
)٤(

)ت:٢38هـ(

 : حجر ابــن  عنه  :قــال  تعالى  اهلل  رحمه  بقية    -٢  

الثامنة(،  من  الضعفاء  عن  التدليس  كثير  )صدوق 

.
)5(

)ت:١٩٧هـ(

ابن  عنه  قال  تعالى:  اهلل  رحمه  سعد  بن  3-بحير 

.
)6(

: )ثقة ثبت من السادسة( حجر

٤-خالد بن معدان  رحمه اهلل تعالى : قال عنه ابن 

: )ثقة عابد يرسل كثيرًا من الثالث(، )ت:١03(،  حجر

.
)٧(

وقيل بعد ذلك

أحــزاب   : تعالى  اهلل  رحمه  السمعي   رهــم  5-أبـــو 

صحبته  في  مختلف  أســد،  ابــن  يــقــال:  و أسيد،  بن 

يد  ى عن: النبي �، وعن أبي أيوب خالد بن ز رو

ى عنه: خالد بن  ية، ورو ي، والعرباض بن سار االنصار

، وشريح  ياد، وربيعة بن قيصر معدان، والحارث بن ز

وتهذيب   ،٢0٩/٢ حــاتــم:  أبــي  البــن  والتعديل؛  الــجــرح   )3(
والكاشف   ،3٧3/٢ لــلــمــزي:  الــرجــال  أســمــاء  فــي  الــكــمــال 

للذهبي: ١/٢33.
.٩٩/١ : )٤( تقريب التهذيب البن حجر

بحديث  ترجمته  تقدمت   ،١٢6/١ الــســابــق:  المصدر   )5( 
رقم )١(.

بحديث  ترجمته  تقدمت   ،١٢0/١ الــســابــق:  الــمــصــدر   )6( 
رقم: )١(.

ترجمته  تقدمت   ،٤٩8/١  : حجر البن  التهذيب  تقريب   )٧(
بحديث رقم: )١(.
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داود،  ــو  أب لــه  ــرج  ــرون،أخـ وآخـ الحضرمي،  عبيد  بــن 

تابعي  شامي  العجلي:  قــال  ماجه،  وابــن  والنسائي، 

، وقال 
)١(

ثقة، وقال عنه الذهبي: مختلف في صحبته

: )مختلف في صحبته والصحيح أنه  عنه ابن حجر

.
)٢(

مخضرم ثقة(

بن  خالد  عنه:  اهلل  رضي  األنصاري   أيوب  أبو   -6

أيــوب  أبــو  ــوف،  بــن عبد ع بــن ثعلبة  كليب  بــن  يــد  ز

والمشاهد  والعقبة،  بدرًا،  شهد  الخزرجي،  ي  األنصار

ى عن:النبي �، وعن  كلها مع رسول اهلل �، رو

وأسلم  السمعي،  رهم  أبو  عنه:  ى  ورو كعب،  بن  أبي 

وآخرون،أخرج  النخعي  يزيد  بن  واألســود  عمران،  أبو 

الصحابة  كبار  )مــن   : حجر ابــن  قــال   
)3(

الجماعة له 

شهد بدرًا ونزل النبي � حين قدم المدينة عليه(، 

.
)٤(

)ت:50هـ( وقيل بعدها

ترجمة  من  يتبين  الحديث:  إسناد  على  الحكم 

رواته  وأّن  الحديث متصل،  أّن إسناد  اإلسناد:  رجال 

مرتبة  ــي  وف مــدلــس  فهو  الــولــيــد،  بــن  بقية   
ّ

إال ثــقــات 

صدوق، وقد زالت تهمة تدليسه؛ ألّنه صّرح بالسماع 

المتابعة  حصلت  قــد   ،
)6(

،وأحــمــد
)5(

الــنــســائــي عند 

أسماء  في  الكمال  وتهذيب   ،٤0١  /٢ الثقات؛للعجلي:   )١(
الرجال للمزي:٢80/٢، والكاشف للذهبي :٢٢٩/١.

.٩6/١ : )٢( تقريب التهذيب البن حجر
 : البر عبد  البن  األصحاب  معرفة  في  االستيعاب   : ينظر  )3(

١606/٤، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي: 66/8.
.١88/١: )٤( تقريب التهذيب البن حجر

 : الكبائر ذكــر  بــاب  الــدم،  تحريم  كتاب  النسائي:  سنن   )5(
88/٧، رقم الحديث: )٤00٩(.

قال   )٢350٢ الحديث:)  رقم   ٤88  /  38 أحمد:  مسند   )6(

السمعي،  رهــم  ــو  )أب وهــم:  اإلســنــاد،  رواة   مــن  ثة  لثال

إسحاق بن إبراهيم(. وخالد بن معدان، و

أيوب  أبي  ،عــن 
)٧(

األغــر سلمان  رهم،  أبا  تابع  فقد 

معدان،  بن  خالد  وتابع   ،
)8(

كم الحا عند  ي  االنصار

 ،
)١0(

الطبراني رهم،عند  أبــي  ،عن 
)٩(

عبيد بن  شريح 

يا  وزكر  ،
)١١(

شريح بن  حيوة  إبراهيم،  بن  إسحاق  وتابع 

 ،
)١٤(

عثمان بن  وعمرو   ،
)١3(

أحــمــد عند   ،
)١٢(

عـــدي بن 

)إسحاق  أربعتهم:   ،
)١5(

الــكــبــرى فــي  النسائي  عند 

الشيخ شعيب:حديث حسن بمجموع طرقه .
)٧( سلمان األغر أبو عبد اهلل المدني مولى جهينة، قال ابن 

: تقريب التهذيب:١/٢٤6. : ثقة، ينظر حجر
)8( المستدرك على الصحيحين: ٧٤/١، رقم الحديث:)60(، 
وقال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وال أعرف له 

علة ولم يخرجاه«.
)٩( شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي،قال ابن 

:تقريب التهذيب:١/٢65. ،ينظر : ثقة وكان يرسل كثير حجر
الــحــديــث:  الــطــبــرانــي: ١٢٩/٤،رقــــــم  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم   )١0(
 : )3886(، قال الشيخ شعيب:سنده حسن بالشواهد، ينظر

هامش صحيح ابن حبان: 8/3٩.
ابن  عنه  الحمصي،قال  العباس  أبــو  شريح   بن  حيوة   )١١(

:تقريب التهذيب:١/١85. : ثقة، ينظر حجر
يا بن عدي بن الصلت التيمي  الكوفي نزيل بغداد،قال  )١٢( زكر

:تقريب التهذيب:١/٢١6. : ثقة جليل، ينظر ابن حجر
النبي:  أصــحــاب  مــن  رجــال  أحــاديــث  أحــمــد:  مسند   )١3(
شعيب:  الشيخ  قــال   ،)٢350٢( الحديث:  رقــم   ،٤88/38

حديث حسن بمجموع طرقه .
)١٤( عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير أبو حفص الحمصي، 

: تقريب التهذيب: ٤٢٤/١. : صدوق، ينظر قال عنه ابن حجر
 : الكبائر ذكر  باب  الــدم،  تحريم  كتاب  النسائي:  سنن   )١5(

88/٧، رقم الحديث: )٤00٩(.
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بحير  حدثني  قال  بقية،  (،عن  وعمرو يا  وزكر وحيوة 

به، فإسناد الحديث من طريق) بقية(، حسن، يرتقي 

كانت متابعًة قاصرة   إن  بالمتابعة الحاصلة لبقية  و

كــم:) هذا  الــحــا لــغــيــره،واهلل أعــلــم،قــال  الــى الصحح 

له  أعرف  وال  الشيخين،  شرط  على  صحيح  حديث 

. قال الشيخ شعيب عن اإلسناد 
)١(

علة ولم يخرجاه (

أحمد،والنسائي،  وأخرجه  الــدراســة:)  قيد  هو  الــذي 

 0
)٢(

قـــوي( سند  وهــذا  بقية،  عن  طــرق  من  والطبراني 

أبي  حديث  من  شاهد  الحديث  من  األول  وللشطر 

الخمس،  بلفظ:))الصالة  مسلم  مرفوعًا،عند  هريرة 

لــمــا بينهن، مــا لم  كــفــارة  الــجــمــعــة،  إلـــى   والــجــمــعــة 

.
)3(

)) تغش الكبائر

مرفوعًا  أنــس  حديث  مــن  شاهد  الثاني  ولشطره 

عند مسلم بلفظ: ))ذكر رسول اهلل � الكبائر - أو 

- فقال: ))الشرك باهلل، وقتل النفس،  ُسئل عن الكبائر

؟«  الكبائر كبر  بأ أنبئكم  ال  »أ وقال:  الوالدين«  وعقوق 

.
)٤(

)) - أو قال: شهادة الزور قال: »قول الزور

غريب الحديث:

كبيرة، وهي الفعلة القبيحة  : واحدتها:  َكَباِئرِ
ْ
١- ال

)١( المستدرك على الصحيحين: ٧٤/١،رقم الحديث: )60(، 
أعرف  وال  الشيخين  شرط  على  صحيح  حديث  »هذا  وقال: 
له علة ولم يخرجاه« قال الذهبي: عبيد اهلل عن أبيه سلمان 

ي فقط . األغر خرج له البخار
)٢( هامش صحيح ابن حبان: 8/3٩ .

الخمس  الصلوات  باب  الطهارة،  مسلم:كتاب  صحيح   )3(
والجمعة إلى الجمعة: ٢0٩/١، رقم الحديث:)٢33(.

كبرها:  )٤( صحيح مسلم: كتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأ
٩٢/١، رقم الحديث: )88(.

.
)5(

من الذنوب ، كالقتل، والزنا، ، وغير ذلك

فــّرمــن  إذا  الـــزحـــف  مـــن  فـــّر  ْحــــِف:  الــــّزَ َيـــــْوَم   -٢

.
)6(

القتال،والتقى الزحفان أي:الجيشان

شرح الحديث: قوله �:)من جاء( أي: في يوم 

»يعبد  شيئا(،معنى  به  يشرك  وال  اهلل  )يعبد  القيامة، 

مجرد  من  أبلغ  واالجتناب  يطيقه  فيما  يطيعه  اهلل«: 

،والكبائر جمع  الترك؛ألّنه يستلزم المباعدة من الكبائر

كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب، المنهى عنها 

وليست  والقتل،  بــاهلل  كــاالشــراك  أمرها،  شرعًا؛لعظم 

.
)٧(

الكبائر محصورة في هذه الثالث

الــدم،  :المعصومة  أي  المسلمة(  النفس  )وقتل 

مــبــاشــرة،أو  ذمــيــًا  أو  ــان،  كـ مسلمًا  حــق  بغير  قتلها 

تسببًا، وأّما غير المعصومة بأن يقتل نفسًا، فاستحق 

ــم،  ــرج  الــقــصــاص، أو زنـــى مــحــصــنــًا، فــاســتــحــق ال

الوعيد،بكونها  هذا  في  داخــاًل  فليس  ذلــك،  نحو  أو 

)يوم  الهروب،  أي  الفاء  بكسر   ) ،)والفرار الكبائر من 

الحرب،  في  العدو  ولقاء  الجهاد،  يوم  أي  الزحف( 

.
)8(

والزحف: الجيش

على  يقرب  ما  الكبائر  حجر  ابن  الحافظ  وجعل 

النفس  وقتل   ، والسحر بــاهلل،  وهي:الشرك  العشرين 

كل مال اليتيم،  كل الربا، وأ التي حرم اهلل إالبالحق، وأ

.١٤٢/٤ : : النهاية في غريب الحديث واالثر البن األثير )5( ينظر
يد: 5٢٧/١. : جمهرة اللغة البن در )6( ينظر

: الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل  )٧( ينظر
الشيباني: ١٤/ 68.

: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لمحمد األثيوبي:  )8( ينظر
.٢83 /3
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واالنتقال  المحصنات،  وقذف  الزحف،  يوم  والتولي 

الــهــجــرة، والــزنــا، والــســرقــة، والــعــقــوق، واليمين  عــن 

 ، ــي الـــحـــرم، وشــــرب الــخــمــر ــاد ف إاللـــحـ الــغــمــوس، و

الــبــول،  مــن  الــتــنــزه  وتـــرك  والنميمة،   ، ــزور ــ ال وشــهــادة 

فتلك  الجماعة،  وفــراق  الصفقة،  ونكث  والغلول، 

على  والمجمع  مراتبها،  وتتفاوت  خصلة،  عشرون 

 ما عضده 
ّ

عّده من ذلك أقوى من المختلف فيه، إال

من  يجتمع  و فوقه،  بما  فيلتحق  اإلجماع،  أو  القرآن، 

يحتاج عند هذا  المرفوع، ومن الموقوف ما يقاربها، و

سبع،  على  االقتصار  في  الحكمة  عن  الجواب  إلى 

علم أواًل 
ُ
ُيجاب بأّن مفهوم العدد ليس بحجة، وبأّنه أ و

علم بما زاد، فيجب األخذ بالزائد،أو 
ُ
بالمذكورات، ثم أ

أو  للسائل،  بالنسبة  المقام  وقع بحسب  االقتصار  أّن 

عباس  ابــن  وعــن  ذلــك،  ونحو  واقــعــة،  له  وقعت  من 

سبع،  الكبائر  له:  قيل  أّنه  عنهما-  تعالى  اهلل  -رضي 

عنه:هي  رواية  وفي  وسبع،  سبع،  من  كثر  أ فقال:هن 

السبعمائة،  إلـــى  ــة  ــ رواي وفـــي  ــــرب،  أق السبعين  إلـــى 

كالمه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر  يحمل  و

 .
)١(

على سبع

،ومنها  كبائر الذنوب  أّن من  إلى  الجمهور  وذهب 

،وذهب أبو إسحاق اإلسفراييني إلى أّنه ليس  صغائر

في الذنوب صغيرة، بل كل ما نهى اهلل عنه كبيرة، وُنِقل 

هلل،  مخالفة  كل  بأّن  واحتجوا  عباس،  ابن  عن  ذلك 

ي:  كبيرة،قال النوو فهي بالنسبة إلى جالله،وعظمته 

من  دالئــل  األول-  القول  -أي  ذلك  على  تظاهر  )قد 

.١83/١٢ : ي البن حجر : فتح البار )١( ينظر

تعالى:  قوله  في  القرطبي  قــال   .
)٢(

والــســنــة( الكتاب 

َّا ٱللََّمَمۚىجس  ئَِر ٱلِۡإثِۡم َوٱلَۡفَوِٰحَش إِل َِّذيَن َيۡجَتنُِبوَن َكَبٰٓ حمسٱل
ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه  َكَبآئَِر َما  حجسالَّۡجم : جحتمحتجحس ، وقوله: حمسإِن َتۡجَتنُِبواْ 

في  )جعل  جحتمحتجحس،  حجسالّنَِساء:  َسّيِـَٔاتُِكۡمىجس  َعنُكۡم  نَُكّفِۡر 
الحكم،  في  بينهما  وفّرق   ، وكبائر صغائر  المنهيات 

باجتناب  مشروًطا  اآلية  في  السيآت  تكفير  جعل  إذ 

.
)3(

،واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش( الكبائر

ــقــال الــقــرطــبــي:  أمـــا حـــد الــكــبــيــرة وضــابــطــهــا، ف

كبير  أّنه  كل ذنب أطلق الشرع عليه  )والصحيح: أن 

أو عظيم، أو أخبر بشدة العقاب عليه، أو علق عليه 

بذلك  وشهد  وغلظه،  عليه  النكير  شــّدد  أو  حـــدًا، 

.
)٤(

كتاب اهلل أو سنة أو إجماع: فهو كبيرة (

، يدل 
)5(

؟( الكبائر كبر  بأ أنبئكم  )اال  وقوله �:   

وال   ، كبر ،وأ كبير إلى  الكبائر في عظمها  انقسام  على 

هي  رتبتها  استواء  الكبائر  كبر  أ هــذه  كــون  من  يلزم 

في  المذكورة  الذنوب  كبر  أ األشــراك  فإّن  نفسها؛  في 

، وقــولــه �: 
)6(

األحــاديــث الــتــي  ذكــر فيها الــكــبــائــر

لم  إذا  كبيرة  التولي  إّنما يصير  و الزحف(  يوم  )الفرار 

يجب  وقد  المسلمين،  مثلي  على  الكفار  عدد  يزد 

ي على مسلم:٢/85. : شرح النوو )٢( ينظر
: تفسير القرطبي: ٢35/5. )3( ينظر

مسلم:  كتاب  تلخيص  مــن  أشكل  لما  المفهم   : ينظر  )٤(
.٢8٤/١

كبرها:  )5( صحيح مسلم: كتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأ
٩٢/١، رقم الحديث: )88(.

: مصابيح الجامع البن الدماميني: 6/ 66. )6( ينظر
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.
)١(

التولي إذا ُعلم أّنه يقتل من غير نكاية في الكفار

الفوائد المستنبطة:

؛  ١- إّن من أتى بأركان اإلسالم مع اجتنابه للكبائر

 : تعالى  قــال  كما  الصغائر  مــن  منه  صــدر  مــا  ُغــِفــر 

َعنُكۡم  نَُكّفِۡر  َعۡنُه  ُتۡنَهۡوَن  َما  َكَبآئَِر  َتۡجَتنُِبواْ  حمسإِن 
.

)٢(
َسّيِـَٔاتُِكۡمىجس حجسالّنَِساء : جحتمحتجحس ، وكان موعود بدخول الجنة

فيلتحق  يجمعها  بضابط  الكبيرة  حد  بيان   -٢

قول  الحد،وأجمعها  ذلك  ضوابط  على  كان  ما  بها 

القرطبي: )والصحيح: أن كل ذنب أطلق الشرع عليه 

أو  عليه،  العقاب  بشدة  أخبر  أو  عظيم،  أو   ، كبير أّنه 

ظه، وشهد 
ّ
ق عليه حدًا، أو شّدد النكير عليه وغل

ّ
عل

.
)3(

بذلك كتاب اهلل، أو سنة، أو إجماع: فهو كبيرة (

3- الكبائر ال تنحصر بما ورد في الحديث الذي 

كبائر أخرى،  هو قيد الدراسة؛ لورود أحاديث ذكرت 

، فبلغت  ،اعتمادًا على األثر جمعها الحافظ ابن حجر

.
)٤(

العشرين كبيرة

ــام الـــمـــعـــاصـــي إلــــــى كــبــائــر  ــ ــس ــ ــق ــ ٤-بـــــيـــــان ان

، كما  كبر ،والكبائر نفسها تنقسم إلى كبيرة وأ وصغائر

.
)5(

)) كبر الكبائر ال أنبئكم بأ قال �: ))أ

: شرح سنن أبي داود البن رسالن: )3٧١/١٢(. )١( ينظر
: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لمحمد االثيوبي:  )٢( ينظر

.٢83/3١
مسلم:  كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما  المفهم   : ينظر  )3(

.٢8٤/١
.١83/١٢ : ي البن حجر : فتح البار )٤( ينظر

الوالدين  عقوق  باب  األدب،  كتاب  ي:  البخار صحيح   )5(
: ٤/8، رقم الحديث: )5٩٧٧(. من الكبائر

الخاتمة 

إليه  العلمية، فإن أهم ما توصل  الرحلة  بعد هذه 

الباحث ما يأتي:

تعالى-  اهلل  -رحمه  معدان  بن  خالد  أّن  بيان   -١

أصحاب  من  سبعين  أدرك  فقد  التابعين،  كبار  من 

علو  مــنــهــا:  مــنــاقــب  اإلدراك  ولــهــذا   ،� الــنــبــي 

خالد  بــيــن  فيما  اإلســنــاد  عــلــى  فيغلب  اإلســـنـــاد، 

والــصــحــابــة خــلــوه مــن الــضــعــف غــالــبــًا، ومــنــهــا أن 

-رضي  والصحابة  الصحابة  من  معظمهم  شيوخه 

اهلل عنهم -كلهم عدول.

حملة  مــن  معان  بــن  خالد  الجليل  التابعي   -٢

أقدم  ما  ي:  الثور سفيان  عنه  قال  فقد  ،والسنة،  اآلثار

اشتهر  والسنة،   ، اآلثــار بحمل  شهرته  أحدًاومع  عليه 

بمناصب  اشتغاله  مــع  والــجــهــاد،  ــزهــد،  وال ــورع،  ــال ب

بينها،  الجمع  الدولة-وهي طاعات عظيمة يصعب 

فقد عاش مجاهدًا، ومات صائمًا.

3- من طرق الترجيح إذا اختلف الرواة في الرواية 

بطول  الترجيح  الــطــرق-  تللك  -مـــدار  الشيخ  عــن 

المالزمة للشيخ.

في  مــعــدان  بــن  خالد  يــات  مــرو على  الغالب   -٤

الكتب الستة الصحة،أو الحسن 

5- بيان أّن من أهم مناهج التربية عند الصحابة 

الذين تربى عندهم التابعين ومنهم خالد بن معدان 

وهما:  المثالي  الجيل  هــذه  عند  زمــان  متال  أمـــران 

السنة، مع شدة  الخوف من اهلل تعالى؛  شدة تحري 
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القيامة،قال  يــوم  إلــى  للناس  قــدوة   بذلك  فــصــاروا  

أثرًا من أصحاب  رأيت  )لقد  اهلل عنه-:  علي- رضي 

ى أحدًا يشبههم، واهلل إْن كانوا  رسول اهلل �، فما أر

ليصبحون شعثًا غبرًا صفرًا، قد باتوا يتلون كتاب اهلل، 

يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ُذِكر اهلل مادوا كما 

حتى  أعينهم  فانهملت  يح،  ر يوم  في  الشجرة  تميد 

.
)١(

ُتبّل واهلل ثيابهم، واهلل لكأّن القوم باتوا غافلين(

* * *

)١( حلية األولياء: ١/٧6.

المصادر

- القرآن الكريم. 

وهو  عاصم  أبــي  بن  بكر  أبــو  والمثاني:  ــاد  اآلح  .١

أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )ت: 

الجوابرة،  أحمد  فيصل  باسم  د.  تحقيق:   ٢8٧هـــ(، 

دار الراية - الرياض، ط١، ١٤١١ - ١٩٩١. 

٢. اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد 

َمْعبَد،  بــن  معاذ  بــن  حبان  بــن  أحمد  بــن  حبان  بــن 

)ت:35٤هـ(،  الُبستي  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي، 

الفارسي  بلبان  بن  علي  الدين  عــالء  األمير  ترتيب: 

مؤسسة  األرنـــؤوط،  شعيب  تحقيق:  ـــ(،  ٧3٩هـ )ت: 

الرسالة، بيروت،ط١، ١٤08 هـ - ١٩88 م. 

3. األحكام الشرعية الكبرى: عبد الحق بن عبد 

إبراهيم  سعيد  بن  الحسين  بن  اهلل  عبد  بن  الرحمن 

الخراط  بابن  المعروف  األندلسي األشبيلي،  األزدي، 

ــو عــبــد اهلل حــســيــن بن  أبـ )ت:58١هــــــــ(، تــحــقــيــق: 

ط١،  ياض،  الر  / السعودية  الرشد-  مكتبة  عكاشة، 

١٤٢٢هـ - ٢00١م . 

بن  اهلل  عــبــد   : ــار ــمــخــت ال لــتــعــلــيــل  االخـــتـــيـــار   .٤

الدين  مجد  البلدحي،  الموصلي  مودود  بن   محمود 

تعليقات:  الحنفي )ت: 683هـ(، عليها  الفضل  أبو 

الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس 

بكلية أصول الدين سابقا(، مطبعة الحلبي- القاهرة 

وغيرها(،  -بــيــروت،  العلمية  الكتب  دار  )وصورتها 

١356 هـ - ١٩3٧ م. 
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بن  اهلل  عبد  بــن  يوسف  عمر  أبــو   : االســتــذكــار  .5

القرطبي  الــنــمــري  عــاصــم  بــن  الــبــر  عبد  بــن   محمد 

محمد  عــطــا،  محمد  ســالــم  ٤63ه(،تــحــقــيــق:  )ت: 

ــيــروت،ط١، ب العلمية-  الكتب  دار  مــعــوض،   علي 

  .٢000 -١٤٢١

الكرم  أبــي  بــن  علي  الحسن  أبــو  الغابة:  أســد   .6

الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد 

ي، عز الدين ابن األثير )ت:630هـ(،  الشيباني الجزر

دار الفكر - بيروت ، ١٤0٩هـ - ١٩8٩م. 

 الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم: عياض بن موسى 
ُ

كَمال ٧. ِإ

بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 

دار  ِإْسَماِعيل،  يْحَيى  الدكتور  5٤٤هـ(،تحقيق:  )ت: 

، ط١، ١٤١٩ هـ -  يع، مصر الوفاء للطباعة والنشر والتوز

١٩٩8 م.

8. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت: 

58٧هـ( دار الكتب العلمية،ط٢، ١٤06هـ - ١٩86م.  

٩. بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام: علي بن 

الفاسي،  الحميري  الكتامي  الملك  عبد  بن   محمد 

تحقيق:  ـــ(،  ــ 6٢8هـ )ت:  الــقــطــان  ابـــن  الــحــســن   أبـــو 

يــاض،ط١،  الــر طيبة-  دار  سعيد،  آيــت  الحسين  د. 

١٤١8هـ-١٩٩٧م . 

الحسن أحمد بن عبد اهلل  أبو  الثقات:  يخ  تار  .١0

 ، الباز دار  ٢6١هـــ(،  )ت:  الكوفى  العجلى  صالح  بن 

ط/١، ١٤05هـ-١٩8٤م. 

أحمد  لــلــحــافــظ  الــتــهــذيــب  تــقــريــب  تــحــريــر   .١١

عواد  بشار  الدكتور  العسقالني:  حجر  بن  علي  بن 

الرسالة  مؤسسة  ــؤوط،  األرنـ شعيب  الشيخ  مــعــروف، 

يع، بيروت - لبنان ،ط١، ١٤١٧  للطباعة والنشر والتوز

هـ - ١٩٩٧ م.

يوسف  الرجال:  أسماء  في  الكمال  تهذيب   .١٢

جمال  الحجاج،  أبــو  يوسف،  بن  الرحمن  عبد  بن 

الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

)ت:٧٤٢هـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة 

الرسالة - بيروت ، ط١، ١٤00 - ١٩80. 

الفضل أحمد بن علي  أبو  التهذيب:  تقريب   .١3

الــعــســقــالنــي )ت:  ــن أحــمــد بــن حــجــر  بــن محمد ب

يا،  85٢هـ(، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد - سور

ط/١، ١٤06- ١٩86. 

١٤. الثقات البن حبان: محمد بن حبان بن أحمد 

حاتم،  أبــو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان  بن 

الدكتور  تحقيق:  35٤هــــ(،  )ت:  الُبستي  الــدارمــي، 

الــمــعــارف  ــرة  ــ دائ مــديــر  خـــان  المعيد  عــبــد  محمد 

آبــاد  بحيدر  العثمانية  المعارف  دائـــرة  العثمانية، 

الدكن الهند، ط١، ١3٩3 ه  = ١٩٧3. 

الــمــخــتــصــر  الــصــحــيــح  الــمــســنــد  الـــجـــامـــع   .١5

وأيـــامـــه صحيح  رســــول اهلل � وســنــنــه  ــور  أمــ ــن  م

ي  ي: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخار البخار

دار   ، الناصر ناصر  بن  زهير  محمد  الجعفي،تحقيق: 

ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طوق 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(،ط١، ١٤٢٢هـ . 

محمد  أبو  حاتم:  أبي  البن  والتعديل  الجرح   .١6

يــــس بــن الــمــنــذر  عــبــد الــرحــمــن بــن مــحــمــد بــن إدر

)ت:  حــاتــم  أبــي  ابــن  ي  الـــراز الحنظلي،  التميمي، 
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 - العثمانية  المعارف  دائرة  مجلس  طبعة  3٢٧هـــ(، 

بحيدر آباد الدكن - الهند،دار إحياء التراث العربي 

- بيروت ، ط١، ١٢٧١ هـ ١٩5٢ م. 

ــن مــاجــة -  ١٧. سنن ابــن مــاجــه ت األرنــــؤوط: اب

يزيد  بن  اهلل محمد  أبو عبد   - يزيد  أبيه  اسم  وماجة 

 - األرنــؤوط  شعيب  ٢٧3هـ(،تحقيق:  )ت:  يني  القزو

طيف 
ّ
د كامل قره بللي - َعبد الل عادل مرشد - محّمَ

حرز اهلل، دار الرسالة العالمية،ط١، ١٤30 هـ - ٢00٩ م. 

١8. سنن أبي داود:أبو داود سليمان بن األشعث 

د  مَحّمَ  - ــؤوط  األرنـ شَعيب  ٢٧5هـ(،تحقيق:  )ت: 

 - هـ   ١٤30 العالمية،ط١،  الرسالة  بللي،دار  قره  كاِمل 

٢00٩ م. 

َســْورة  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي:  سنن   .١٩

 بـــن مــوســى بـــن الــضــحــاك، الـــتـــرمـــذي، أبـــو عيسى 

كر  شا محمد  وتعليق:أحمد  ٢٧٩هـ(،تحقيق  )ت: 

إبراهيم  )ج ١، ٢(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج 3(، و

الشريف )ج ٤، 5(،  األزهر  المدرس في  عطوة عوض 

 - الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة 

،ط٢، ١3٩5 هـ - ١٩٧5 م.  مصر

الرحمن  عبد  أبــو  للنسائي:  الصغرى  السنن   .٢0

النسائي  الــخــراســانــي،  علي  بــن  شعيب  بــن  أحــمــد 

مكتب  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  303هـ(،تحقيق:  )ت: 

المطبوعات اإلسالمية - حلب،ط٢، ١٤06 - ١٩86.  

٢١. العلل البن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن 

يس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  بن محمد بن إدر

فريق  ـــ(، تحقيق:  أبــي حاتم )ت:3٢٧هــ ابــن  ي  الــراز

اهلل  عبد  بن  سعد  د/  وعناية  بإشراف  الباحثين  من 

الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، مطابع 

الحميضي، ط/١، ١٤٢٧ هـ - ٢006 م. 

الكتب  في  روايــة  له  من  معرفة  في  الكاشف   .٢٢

أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  الستة: 

َقاْيماز الذهبي )ت:٧٤8هـ(، تحقيق:  بن عثمان بن 

محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة 

جدة،ط١،  القرآن،  علوم  مؤسسة   - اإلسالمية  للثقافة 

١٤١3 هـ - ١٩٩٢ م. 

* * *


