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   في الحديث النبوي ابةضبط الصح

  بندر بن غازي بن اسرحيان احلريب

 جامعـة األمـري سـطام - كليـة الرتبيـة  -احلـديث :  ختـّصص-قسم الدراسـات اإلسـالمية 

  اململكة العربية السعودية  -بن عبد العزيز ا

 Email : bandar.ghazi@gmail.com  :البريد االليكتروني

   :ملخصال
املؤكـــدات مجــع   للــسنة النبويــة مـــن خــاللالــصحابة تأكيــد ضـــبط : أهــداف البحــث

الشواهد والعبارات اليت قاهلـا الـصحابة عـن أنفـسهم، أو قاهلـا عـنهم غـريهم، والـيت تؤّكـد و 

ضبطهم للحديث النبوي، وتؤكد مراعا�م ملسألة احلفظ والضبط واإلتقـان ملـا يروونـه مـن 

  . قلو�م ، وأّ�ا كانت مسألة حاضرة يف أذها�م و سنة النيب 

  :أهم نتائج البحث

 أللفــاظ احلــديث النبــوي، حيــث كــان يرتكــز البحــث يُظهــر قــوة ضــبط الــصحابة 

، وعلمهــــم خبطــــر كتعظــــيمهم للروايــــة عــــن رســــول اهللا : علــــى عــــدة ركــــائز مهّمــــة

 ..الكذب عليه، ومعرفتهم بشرف حفظ سنته وتبليغها ملن مل يسمعها

كـان حاضـرًا بـصورة للـضبط عنـد الـصحابة تنوع التعبري، واختيار األلفاظ املؤكدة 

ظــاهرة، حيــث تعــّددت وتنّوعــت عبــارا�م الــيت اســتخدموها لتأكيــد ضــبطهم، ســواء 

  .يف ذلك عبارات تأكيد احلفظ، أو اخلربة، أو الشهادة، أو غري ذلك

الــشواهد اللفظيــة لــضبط الــصحابة هلــا امتــدادات شــرعية؛ كتعظــيم احللــف واليمــني، 

 .، وخطر الكذب على رسول اهللا وتعظيم شأن الشهادة

ى الشهادة عل أكثر مؤكدات الضبط وروًدا هو أنبعد جرد الكتب التسعة وجدُت 

حديثًا، مث التصريح باحلفظ وعدم النسيان؛ حيث ورد يف ) ٤١(الرواية ، حيث ورد يف 

مسعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه «: حديثًا، مث ما ورد يف مثل قول الصحايب) ٣٢(

حديثًا، وسائر الشواهد تكررت يف أقل من العشرين مرة، ) ٢١(حيث ورد يف » قليب

  . لرواية الصحايبكتصحيح النيب : وبعضها مل يرد إال مرة واحدة

  احلديث النبوي الصحابة، ،ضبط: المفتاحيةالكلمات 
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 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

Control companions, may God be pleased with 
them in the hadith of the Prophet 

Bandar bin Ghazi bin Asirhan Al-Harbi 
Department of Islamic Studies - Specialized: Hadith - 
College of Education - Prince Sattam Ibn Abdulaziz 
University - Kingdom of Saudi Arabia 
Email : bandar.ghazi@gmail.com 
Abstract 
Research Title :   How the Companions of the 
Prophet (peace be upon him) thoroughly verified the 
Hadith 
Researcher name : Bandar Bin Ghazi Bin Asirhan 
Al-Harbi 
Research Objectives :  To investigate and verify the 
accurate methodology the Companions used to review 
and verify the Hadith throughout collecting the 
confirmations, evidence, and expressions that the 
companions said about themselves, or what others said 
about them, and which confirm their verification of 
the hadith, and confirm their understanding of the 
importance of memorizing, monitoring and mastery of 
what they see from the Prophet’s Sunnah and it was 
very important matter to them. 
The most important research results: 

The research shows how the Companions 
precisely monitored the wording of the Hadith 
of the Prophet peace be upon him, as it was 
based on several important facts: such as 
glorifying the narration from the Messenger of 
Allah and teach them the danger of lying to him, 
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and knowing about the honor of maintaining his 
Sunnah and communicating it to those who have 
not heard it 
The various expressions, yet with the same 
meaning and selecting the verbal terms which 
emphasize the ability of the Companions to 
memorize and verify the Hadith  as they used 
several expressions be it confirmation of 
memorization, experience, testimony, etc. 
There is also verbal evidence which confirms 
how important to the Companions to verify the 
Hadith for example glorifying the oath and 
testimony and the danger of lying to the 
Messenger of Allah   .  

After going through the nine books I found that 
the most common method of confirming the 
accuracy was the testimony of the narrative of 
the hadith, as it was stated in ٤١ Hadith, then 
stating fully memorizing and not forgotten; as it 
was stated in ٣٢ Hadith, then what is stated in 
such Companion saying: « My ears have heard, 
my eyes have seen, and my heart became aware 
of it" it was mentioned in ٢١ Hadiths, and all 
other evidence was repeated in less than twenty 
times, and some of them has not appeared except 
once: as a correction of the Prophet peace upon 
him to the companion narrative. 

KeyWords : Review –Verify- Companions - Hadith 
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 املقدمة

 من وجعلنا ديًنا، اإلسالم لنا ورضي نعمته، علينا وأمتّ  دينه، لنا أكمل الذي هللا احلمد

 ونذيرًا، ومبّشرًا هاديًا اهللا أرسله من على والسالم والصالة للّناس، ُأخرجت أُّمةٍ  خري

 َوَوَعدَ  الضاللة، من به وهدى اجلهالة، من به فعّلم منريًا، وسراًجا بإذنه اهللا إىل وداعًيا

 قال واآلخرة، الدنيا يف والفالح باهلدى بسّنته ومتّسك أثره، واقتفى شرَعه، اتَّبعَ  من

 من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل زئ  :تعاىل
  ].٥٤: النور[ رئ ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ىهيه مه جه ىنين

  :بعد أما مث

 وظهوره على ، حبفظ هذا الدين، وبقائه، وخلوده، وعلّوه اهللاُ  وعد فقد  

 خك حك  جك مق حق مف خف حف زئ  عاىلألديان، فقال تسائر ا
 ،وكان من لوازم. ]٢٨: الفتح[ رئ  جم هل مل خل جلحل مك لك

 يرجع الّناُس إليه، فيعرفون الذيأن حيفظ اهللا املصدر :  حفظ هذا الدينومقتضيات

 وهذا املصدر يتمّثل يف كتاِب اهللا أّوًال، ه، وحدود، وآدابه، وأحكامه،شرائع هذا الدين

  . ثانًياوله ويف سّنِة رس

 على لسان رسوله - تعاىل- هي وحٌي من اهللا طّهرة املعلوم أّن السّنة النبويّة املومن 

- ٣: النجم[ رئ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن زئ  : قالالكرمي؛ كما 

٤ [.  

 مبّينة، جاءت النبوية والسّنة واملسائل، القضايا ألصول جمِمًال  جاء قد الكرمي والقرآن   

  .وآداب وتشريعات، وأحكام، عقائد، من الكرمي القرآن لهأمج ملا وشارحة

ـــسنّة رســـوله  بـــأن  النـــيب أخـــربوقـــد      ـــه ول ـــدافع عنهـــا، اهللا تعـــاىل قـــد تكّفـــل لدين  مـــن ي
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 فقــــد أخــــرج الطــــرباين مــــن ويــــذّب عنهــــا حتــــرف الغــــالني، وتأويــــل اجلــــاهلني، وانتحــــال املبطلــــني

لعلــم مــن كــل خلــف عدولــه، ينفــون عنــه حيمــل هــذا ا «: قــالحــديث أيب هريــرة أن النــيب 

 كـان مـن انتحـال املبطلـني وقـد، .)١(»حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلـاهلني

زعمــوا حيــث شــبهات حــول روايــة الــصحابة للحــديث، مــن بعــض املستــشرقني  ه أثــار مــا

سنوا ومل حيــــ،  اســــتباحوا ألنفــــسهم روايتــــه بــــاملعىن، ومل يتقيــــدوا بألفــــاظ النــــيب أ�ــــم 

 يف حــديث النــيب  وزيــادة، ونقــصانممّــا تــسبب يف أضــراٍر، وإشــكاالت،ضــبطها وإتقا�ــا، 

،؛ وتلّقـــف هـــذه الـــشبهات بعـــض الكتّـــاب يف بـــالد املـــسلمني، وقبلوهـــا، مث رّوجوهـــا 

الــشبهات هــذه يــرّد مــن علمــاء اإلســالم ومحاتــه مــن ، وحلملتهــا قــّيض اهللا لــسنة نبّيــه ف

  . باحلجج الواضحات

يف   الدكتور مصطفى السباعي وائل الذين دفعوا شبهات املستشرقني حول السّنةومن أ

وتبعه حممد ، )هـ١٣٦٨(يف عام » السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي«كتابه 

 فألفوا  يف ذلك كتًبا ودراسات – رمحهم اهللا -   )٢(عبدالرزاق، واملعلمي، وأبو شهبة

   .نافعة مباركة

ل قـراءيت يف كتـب الـسّنة النبويـة ومـصادرها مـا كنـت أقـرأه، وأقـف وكان ممّا استوقفين خال

 أو يـستمع ،عليه من عبارات تكّلم �ا الصحابة حني روايتهم للحـديث تُبـّني ملـن يقرؤهـا

إليها أّن مسألة ضبط السّنة وإتقا�ـا كانـت حاضـرة عنـد الـصحابة، وتؤّكـد أّ�ـم قـد قـاموا 

 جتلّــى ذلــك يف أمثلــة عديـــدة، وقــدري قيــام؛ بواجــب حفــظ الــسّنة ونقلهــا ملــن بعــدهم خـــ

                                                           

: ، وصّححه األلباين يف مشكاة املصابيح برقم)٥٩٩: (أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني برقم) ١(

)٢٤٨.( 

لـــرّد علـــى يف ا» الـــسنة ومكانتهـــا يف التـــشريع اإلســـالمي«كالـــدكتور مـــصطفى الـــسباعي كتابـــه  (٢)

ظلمــات «، و الـشيخ حممــد عبـد الــرزاق محـزة يف كتابــه )هـــ١٣٦٨(شـبهات املستــشرقني يف عـام 

األنوار الكاشفة ملا يف كتاب «، والعّالمة احملقق عبد الرمحن بن حيىي املعلمي يف كتابه  » أيب ريّة

اع عـن الـُسنَّة دفـ«، وحممـد أبـو شـهبة يف كتابـه »أضواء علـى الـسنة مـن الزلـل والتـضليل وا�ازفـة

 »ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين
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 أذنــاي، ورأت عينــاي، ووعــى قلــيب رســول اهللا مسعــت«: وعبــارات كثــرية؛ كقــول أحــدهم

اهللا ول إن أكن مسعـت رسـ-أذنيه: يعين- ُصّمتا«: أو قول أحدهم. »:... يقول  

: ةأو قــول التــابعي حــني مساعــه حلــديث الــصحايب مــرة ثانيــة بعــد مــدة طويلــ. »:...يقــول

فتحصل يل من خالل جـرد الكتـب التـسعة عـدٌد كبـري . » كما حّدثنيه أّول مرةفحدثين«

مــن مؤكــدات ضــبط الــصحابة للــسّنة النبويــة، فعزمــت علــى مجــع هــذه املؤكــدات وإبرازهــا  

، ومــدى إتقــا�م كمــسامهة يف إشــهار هــذا الوجــه املــشرق لعنايــة الــصحابة بــسّنة النــيب 

ّب عـــنهم،  ورد�ا علـــى مـــن طعنـــوا وشـــّككوا يف روايـــتهم وضــبطهم هلـــا، وكمـــسامهة يف الـــذ

  .للسّنة النبوية

ضبط الصحابة، فكان هذا ل  واملؤكداتفاستعنت باهللا تعاىل ومجعت هذه الشواهد

  .» للسّنة النبوية الصحابة ضبطشواهد «: البحث

  :وقد جاء البحث يف متهيد، وثالثة أبواب، وخامتة، على النحو التايل

يــه بيــان معــىن الــضبط، ومكانتــه، وأمهيتــه، وأســبابه، وحكــم الروايــة بـــاملعىن،  وف:التمهيــد

  .وبيان املوقف من شبهات املستشرقني حول ضبط الصحابة

  :، وفيه عشرة مطالبمؤكدات ضبط الصحابي للحديث النبوي :المبحث األول

  . إثبات الصحايب مساعه، أو إبصاره، أو وعيه للحديث:المطلب االول

  . تأكيد الصحايب ضبطه بعنايته باحلديث:انيالمطلب الث

  . تأكيد الصحايب ضبطه بكثرة السماع للحديث:المطلب الثالث

  . تأكيد الصحايب ضبطه باحللف، واليمني على الرواية:المطلب الرابع

  . تأكيد الصحايب ضبطه بالشهادة على الرواية:المطلب الخامس

  .حتريه للضبط، واهتمامه باإلتقان تصريح الصحايب مبا يدل على :المطلب السادس

  . تصريح الصحايب مبا يدل على توافر ظروف الضبط، و أسبابه:المطلب السابع

  . دعاء الصحايب على نفسه إن مل يكن مسع احلديث من رسول اهللا :المطلب الثامن

  . تصريح الصحايب بالتزامه، وعمله باحلديث منذ مسعه من رسول اهللا :المطلب التاسع
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  . تصريح الصحايب بأن عليه تبعة احلديث، وإمثه إن كان كاذبًا، أو خمطئًا:طلب العاشرالم

  :، وفيه أربعة مطالبتأكيد ضبط الصحابي للحديث بواسطة غيره :المبحث الثاني

  . تصريح أحد الصحابة بتخّصص الصحايب الراوي للحديث فيه:المطلب االول

  .حايب لرواية الص تصديق النيب :المطلب الثاني

  . تصديق صحايب لرواية الصحايب راوي احلديث:المطلب الثالث

  . تصديق التابعي لرواية الصحايب راوي احلديث:المطلب الرابع

  :، وفيه ثالثة مطالبتأكيد ضبط الحديث بشواهد الواقع :المبحث الثالث

  . مبا يساعد على الضبط أن يذكر الصحايب اهتمام النيب :المطلب االول

  . تصديق الواقع لرواية الصحايب:الثانيالمطلب 

  . تأكيد الضبط بروايته بعد مدة بنفس ألفاظه:المطلب الثالث

  .تشتمل على النتائج، والتوصيات: الخاتمة

ين عــزوت وأتبعـت البحــث بــذكر املراجــع واملـصادر الــيت اعتمــدت عليهــا يف حبثـي، كمــا أنــ

شاهد مـــن احلــــديث بــــالبنط األحاديـــث ملــــصادرها مـــن كتــــب الــــسنة النبويـــة، وجعلــــت الــــ

  .العريض

  



       
  
 

 

 
    

١٧٦

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  التمهيد

  :تعريف الضبط

 ،لـزوم الـشيء:  لغـةوالـضبط ، فهو ضـابطْبطًا، ضَ ضِبطُ  يَ َبطَ ضَ : من مصدر الضبط :لغةً 

 مــن طًا ضــبْ ضــَبطه و ، وأتقنــهوأحكمــه، وحــازه، ، بــاحلزمظَــهحفِ :  الــشيءطَ  وضــبَ بــسه،وح

:  الـبالدط وضـبَ ، شـديدقـويزم حا:  أي، ضابطورجل ا، بليغً ا حفظً حفظه: َربَ باب ضَ 
  .)١(قام بأمرها قياًما ليس فيه نقص

الـشروط، متنوعـة   خمتلفـة العبـارات،ف علمـاء املـصطلح الـضبط بتعـاريفعـرّ يُ  :اصـطالًحا

قــوي احلفــظ، حازمــا يف أخــذ احلــديث، :  الــراوي أن يكــونلكّنهــا تّتفــق يف جمملهــا بــإلزام
   .طأاخل سالمته من ، حريًصا علىمتقنا يف أدائه

روايــــة الــــصحابة للحـــديث النبــــوي كمــــا مسعــــوه، : ضــــبط الــــصحابة بأنـــهوميكـــن تعريــــف 

  . كما رأوهووصُفهم فعَل النيبِّ 
  :مكانة الضبط، وأهميته في قبول الرواية

كانوا  ملا  ؛ اهتم املشتغلون برواية السنة النبوية مبراعاة الضبط، واحلفظ، واإلتقانلقد

 من حيِمُل سّنته، ويبّلغها كما مسعها بدعوة عظيمة  صَّ خ بأنّه  النيب عنيروونه 
 حامل يبلغه، فربّ فحفظه حىت   مسع مّنا حديثًا،ر اهللا امرأً نضّ  «: كرمية، ففي احلديث

كما امتدح الذين يعتنون  ،)٢(»  بفقيهس لي من هو أفقه منه، ورب حامل فقهٍ إىل فقهٍ 

حيمل هذا العلم «:  فقال تزكية كرمية،بالسّنة النبوية حفظًا، ونقًال، ومتحيًصا، وزّكاهم
من كل خلف عدوله، ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل 

    .)٣(»اجلاهلني

   .)٤(  بعد ثبوت عدالتهتههو الشرط الثاين لقبول روايللحديث ضبط الراوي و 

                                                           

 ).٢/٣٥٧(، املصباح املنري )١/١٨٢(، خمتار الصحاح )٣/٣٤٠(لسان العرب : يُنظر) ١(

 يف ، وصححه األلباين)٣٦٦٠: (فضل نشر العلم برقم: أخرجه أبو داود يف كتاب العلم، باب) ٢(

 ).٤٠٤:(السلسلة الصحيحة برقم

: ، وصّححه األلباين يف مشكاة املصابيح برقم)٥٩٩: (رباين يف مسند الشاميني برقمأخرجه الط) ٣(

)٢٤٨.( 

 ).١/٣٢٩(شرح ألفية السيوطي لألثيويب : يُنظر) ٤(



       
  
 

 

 
    

١٧٧

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

ما مسعه؛ حبيث يتمكن من الراوي ثبت أن يُ : ضبط صدر، وهو: والضبط ضبطان

صيانته لديه منذ مسع فيه، وصّححه إىل أن : ستحضاره مىت شاء، وضبط كتاب، وهوا

  .)١ (يؤدى منه

  :وللضبط درجات، ومراتب متفاوتة 

  . تام الضبط: األولى المرتبة

  .من تساوى ضبطه، وعدمه: الثانية المرتبة

  . من كان ضبطه أكثر من عدمه: الثالثة المرتبة

  . أكثر من ضبطهمن عدم ضبطه: المرتبة الرابعة

  .)٢ (من كثر غلطه: والثانيةمن قل غلطه، : األولى:  وينضاف إليها صورتان

 بـــــأن نعتـــــرب روايتـــــه بروايـــــات الثقـــــاة املعـــــروفني بالـــــضبط، :ويُعـــــَرُف كـــــوُن الـــــراوي ضـــــابطًا

واإلتقـــان، فـــإن وجـــدنا رواياتـــه موافقـــة ولـــو مـــن حيـــث املعـــىن لروايـــا�م، أو موافقـــة هلـــا يف 

خالفــة نــادرة عرفنــا حينئــذ كونــه ضــابطًا ثبًتــا، وإن وجــدناه كثــري املخالفــة هلــم األغلــب، وامل

  .)٣(عرفنا اختالل ضبطه، ومل حنتج حبديثه 

فحـــش الغلـــط، وســـوء احلفــظ، والغفلـــة، وكثـــرة األوهـــام، : و قــوادح الـــضبط مخـــسة، وهــي

  .)٤(وخمالفة الثقات

مـا رواه الثقـات، فحديثـه فمن فحش غلطه، أو كثُرت غفلتـه، أو خـالف راويـِه الـضعيُف 

املنكــر، ومــا خــالف راويــه الثقــة مــن هــو أوثــق منــه، أو مــا حــّدث بــه ســيئ احلفــظ يــسمى 

الشاّذ، ومن سـاء حفظـه يف آخـر عمـره، فحديثـه املخـتلط، ومـن كثـرت أوهامـه، فحديثـه 

                                                           

 ).٧٧(النكت على نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر : يُنظر) ١(

 ).١/١٨(توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار : يُنظر) ٢(

 ).١/١٣٨(قييد واإليضاح الت: يُنظر) ٣(

، النكــت علــى نزهــة النظــر يف توضــيح خنبــة الفكــر )١/٢٤(املقــرتب يف بيــان املــضطرب : يُنظــر) ٤(

)١٠٧ ( 



       
  
 

 

 
    

١٧٨

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  .)١(املعلل

، )٢ (وأمــا نــسيان احلــديث، أو الــرتدد والــشك فيــه إذا كانــا يــسريان فــال يقــدح يف الــضبط

 حــني طلــب منــه أن حيــدث مبــا مسعــه مــن رســول  يــدل علــى ذلــك قــول زيــد بــن أرقــم

، وَقُدَم عهـِدي، ونَـسيُت بعـَض الـذي ُكنـُت أِعـي ِمـن :"  فقالاهللا واهللا لقد َكِربت ِسينِّ

ثُتكم فــــاقبَـُلوا، وَمــــا ال، فَــــال ُتكِلُفونِيــــهرســــوِل اهللا  فلــــيس مــــن شــــروط ، )٣("، فمــــا حــــدَّ

الـوهم : ى أبًدا، وإّمنا أّال ُحيدِّث إال مبا يُتقنه، ويُبـنيِّ مـا يـشكُّ فيـه، ومثلـهالضابط أّال ينس

  .)٤(اليسري، فغاية األمر أنه رجع عن الكمال الفائق املعروف 

إنَّ إسهاب احملدثني يف الكالم عن شرط الضبط وبيان ما يتعلق به من مـسائل كأسـباب 

 األمهيـــة الكـــربى ذلـــك مـــن املـــسائل يبـــنيِّ الـــضبط، وعالماتـــه، ومراتبـــه، وقوادحـــه، وغـــري 

  . ملعرفة ضبط الرواة يف قبول أحاديثهم، أو ردِّهاوالضرورة العظمى 

  الرواية بالمعنى، وأثرها في الضبط

 اختصارًا، أو )٥(»رواية احلديث بلفظ آخر ال خيتل به املعىن« :هيالرواية باملعىن و 

  .فاظ احلديثزيادة، أو تقدميًا، وتأخريًا، أو تبديًال ألل

 فمداره  نفسهاما جاء يف حديث الواهبة:  ومن أمثلة تبديل األلفاظ مع احتاد املعىن

فقد «: على أيب حازم واختلف الرواة فيه على أيب حازم، فقال فضيل بن سليمان

: وقال ابن أيب حازم. )٧(»فقد أنكحتكها«: ، وقال سفيان بن عيينة)٦(»زوجتكها

                                                           

 .، وما بعدها)٩٠(النكت على نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر : يُنظر) ١(

  ).١/٤٢٦( ).١/٦١(التنكيل : يُنظر) ٢(

 ، باب فـضائل علـي بـن أيب طالـبالصحابةكتاب فضائل : مسلم يف صحيحه:  أخرجه)(٣

 .٢٤٠٨ :، برقم

 ).٢/٧٤١(التنكيل : يُنظر) ٤(

 ).٤٢٨(شرح علل الرتمذي : يُنظر) ٥(

 ).٥١٣٢: (إذا كان الويل هو اخلاطب برقم: أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، باب) ٦(

 ).٥١٤٩: (اق برقمالتزويج على القرآن وبغري صد: أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، باب) ٧(



       
  
 

 

 
    

١٧٩

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

 من تعّدد ألفاظ احلديث بعد ذلك مع احتاد احلادثة دليل ، فما حصل)١(»مّلكُتكها«

  . على أّن بعض الرواة تصّرف يف رواية احلديث مبعناه، ومل يتقّيد بلفظه

  

  : وقد اختلف العلماء في حكم رواية الحديث بالمعنى على قولين مشهورين

ليــه أكثــر العلمــاء، وذهــب إ.  جــواز الروايــة بــاملعىن ملــن كــان عاملـــًا مبــا حييــل املعــاين:األول

ابــــن مــــسعود، وأبــــو الــــدرداء، والــــشعيب، والنخعــــي، ونــــّص علــــى جــــوازه : ومــــنهم

وهـو رأي أيب داود، والرتمـذي، وإليـه ذهـب الـسخاوي، . )٣(، و أمحـد)٢(الـشافعي

  .)٤(والنووي، والسيوطي

بـن وهـو رأي ا.  مْنُع الرواية بـاملعىن، واتِّبـاُع لفـظ احلـديث، وهـو مـذهب االحتيـاط:الثاني

عمر، و قول القاسم بن حممد، وابن سريين، ورجاء بـن حيـوة، ومالـك بـن أنـس، 

  .)٥(ومسلم بن احلجاج، والقاضي عياض، وابن كثري

  : القول الراجح

هو جواز رواية احلديث باملعىن بـشرط معرفـة الـراوي مبـا حييلـه املعـىن، ومـن أقـوى   

لــسا�م للعــارف بــه، فــإذا حجــج هــذا القــول اإلمجــاع علــى جــواز شــرح الــشريعة للعجــم ب

ــــى أن األوىل إيــــراد احلــــديث  جــــاز اإلبــــدال بلغــــة أخــــرى، فجــــوازه باللغــــة العربيــــة أوىل عل

  .)٦(بألفاظه دون التصرف فيه

ـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق نعلـــــم أنّ         ـــــشمل ضـــــبط ألفـــــاظ  وبن مفهـــــوم الـــــضبط واســـــع، ي

                                                           

 ).٥٨٧١: (خامت احلديد برقم: أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب) ١(

 ).١/٤٢٧(شرح علل الرتمذي : يُنظر) ٢(

 ).١/٤٢٧(شرح علل الرتمذي : يُنظر) ٣(

 ).١/١١٩(نزهة النظر : يُنظر) ٤(

 ).١/١٤١(الباعث احلثيث : يُنظر) ٥(

 .يالرحيل. ط) ١٢٠(نزهة النظر : يُنظر) ٦(



       
  
 

 

 
    

١٨٠

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

 ذلـك خلـًال يف األحاديث، وكـذلك ضـبط معانيهـا وإن مل يـرو احلـديث بلفظـه، وال يُعتـرب

  .ضبط الراوي، وإن كانت الرواية باللفظ أوىل، والرواية باملعىن تكون ضرورة، ورخصة

  

الـضبط، واإلتقـان ملـا  قد بلغوا املقـام األسـىن يف ومع ذلك كّلة، فإّن الصحابة   

، وكـان هلـذا التميّـز أسـبابه، وظروفـه الـيت يعـود بعـضها إىل فـصاحة يروونه من سـنّة رسـول اهللا 

، وتكــراره األحاديـــث، وبعـــضها يعـــود )١(، وحـــسن أســـلوبه، واختــصاصه جبوامـــع الكلـــمالنــيب 

ـــبهم مـــن الروايـــة عـــن رســـول اهللا  ، وســـيالن إىل الـــصحابة أنفـــسهم، كتقـــواهم، وورعهـــم، و�ّي

أذهــا�م، وصــفاء فطــر�م، وحــضورهم الوقــائع، ومــشاهد�م هلــا، ومــذاكر�م األحاديــث، وكتابــة 

  .)٢(ب أخرى كثريةبعضهم هلا، وأسبا

    

  

  

  

  

  

                                                           

النهايـــة يف غريـــب احلـــديث واألثـــر . »هـــو الكـــالم كثـــري املعـــاين قليـــل األلفـــاظ«: جوامـــع الكلـــم)١(

)١/١٩٥.( 

أســـباب تفـــوق الـــصحابة يف ضـــبط احلـــديث، للـــدكتور ســـلطان ســـند العكايلـــة، : حبـــث: يُنظـــر) ٢(

 . والدكتور حممد عيد



       
  
 

 

 
    

١٨١

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  املبحث األول

   للحديث النبويحابي ضبط الصمؤكدات

   أو وعيه للحديث، أو إبصاره، سماعهحابيإثبات الص: المطلب األول

 و دالئل ثقِة الصحايب حبفظه، ومن شواهد إتقانه حلديثه، ن مالنوع من املؤكداتوهذا 

 �ذه املقّدمة إّمنا يريد أْن يُثبت للسامع قّدم حلديثهي الذيفالصحايبُّ   ملا يرويه، ضبطه

  . وفهمه ملا ينقله عن رسول اهللا ،حتّقق ضبطه

رووه مــن   يف بعــض مــا اســتخدم هــذا الــشاهد عــدٌد مــن أصــحاب النــيب وقــد  

  :فمن الشواهد على هذا النوع من املؤكدات  تهسن

يل أيهـا األمـري، ائـذن : - إىل مكـةلبعـوثوهو يبعـث ا- شريح، لعمرو بن سعيد أيبقول 

 ووعــــاه قلبــــي، ،ســــمعته أذنــــاي مــــن يــــوم الفــــتح الغــــد  قــــام بــــه النــــيب  قــــوًال ثكأحــــدِّ 

 اهللا، ومل مهـا مكـة حرّ إنّ «: قـالمحـد اهللا وأثـىن عليـه، مث :  بـهم حين تكلّ عيناي أبصرتهو 

 »...ا يـــــؤمن بـــــاهللا واليـــــوم اآلخـــــر أن يـــــسفك �ـــــا دًمـــــالمـــــرئٍ   النـــــاس، فـــــال حيـــــلُّ ّرمهـــــاحيُ 

  .)١(احلديث

 �ـذا أراد ،» بـهم وأبصرته عيناي حـني تكلّـ، ووعاه قليب، أذنايمسعته«:  شريحيب أقولف

  .)٢( ولفظه، ومكانه، زمانهينه وتيقّ ، املبالغة يف حتقيق حفظه إياههكلِّ 

- ن هــاتي عينــيَّ بَــَصرُ أشــهد :مــا جــاء عــن أيب اليــسر أنــه قــال   -أيــًضا-ومــن الــشواهد 

وأشــار إلــى - هــاتين، ووعــاه قلبــي هــذا ذنــيَّ  أُ ْمعُ  وَســ،-ووضــع إصــبعيه علــى عينيــه

 أو وضــع عنــه، أظلــه اهللا يف امــن أنظــر معــسرً « : يقــولو وهــ اهللا  رســولَ - قلبــهنــاطِ مَ 

َــ: ، وقــال أيــضا .»ظلــه - هــاتين، ووعــاه قلبــي هــذا ذنــيَّ  أُ ْمعُ  هــاتين، وَســ عينــيَّ َصرُ ب

ا تـأكلون، وألبـسوهم  ممـأطعمـوهم« : يقـولوهـو ، رسـول اهللا - قلبـهناطِ وأشار إلى مَ 

                                                           

 .١٠٤:  الغائب، برقمليبّلغ العلم الشاهد: أخرجه مسلم يف كتاب العلم، باب:  أخرجه(١)

 ).٩/١٢٧(شرح النووي على مسلم : يُنظر) ٢(



       
  
 

 

 
    

١٨٢

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  .)١(»مما تلبسون

 وإشـارات لـسانه، بعبارات للحديث ضبطه من تيّقنه على اليسر أبو الصحايب استشهدف

  .  وفهًما، والتوثُِّق من احلديث حفظًا، أبلغ يف إثبات التمّكنِ الصورة وهذه ،جوارحه

 نبعثـه فيـأيت لعامـلَ  ا بـالُ مـا«:  قـالمـا رواه ابـو محيـد الـساعدي أن النـيب ومن الشواهد

ســمع : محيــد و أبــقــال »..  وأمــه،أبيــه يف بيــت سَ  جَلــ وهــذا يل، فهــّال ،هــذا لــك: يقــول

  .)٢(أذناي، وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت، فإنه سمعه معي

 فإنّـه مسعــه ت، وَسـُلوا زيـَد بـن ثابـ، عيــينر وبـصأذنـاي، مسـع« يف قـول أيب محيـد اجتمعفـ 

ـــــدان عهدان، شـــــا»معـــــي ـــــدِه ضـــــبطَُه  ومؤكِّ ـــــصحايبُّ مـــــع تأكي ـــــصحايب، فال ـــــى ضـــــبط ال ل

 إىل حتقُِّقـِه، وتوثُِّقـِه مــن ئنانـًـا وبَـَصِر عينـه، فإنـّـه يزيـُد الـسامعني اطم،للحـديث بـَسْمِع أُذنــه

 ، ليوافقـه؛روايته بـدعو�م إىل سـؤاِل صـحايبٍّ آخـَر َشـِهَد معـه ا�لـس، وِمسـع معـه احلـديث

  .)٣( وأبلغ يف طمأنينته، أوقع يف نفس السامعليكون، و ه وضبط،ويُثبت هلم ِصدقه

 وعالمـات الـضبط دالئـل مـن  هـذا النـوع مـن املؤكـداتحيمله ما احلديث شرّاح بّني  وقد

: قـــول مـــن أبلـــغ بالتثنيـــة »أذنـــاي مسعتـــه«: قـــول جعلـــوا إ�ـــم حـــّىت  النقـــل، مـــن االســـتيثاق

 ، حفظــــهأنــــه بــــالغ يفأراد . » أذنــــايمسعتــــه« ، فقــــول الــــصحايببــــاإلفراد »أُُذِين  مسعتــــه«

إثبــــات ، كمــــا أن فيــــه )٤ (يــــًدا وأتــــى بالتثنيــــة تأك، وأنــــه مل يأخــــذه بواســــطة،والتثبــــت فيــــه

  .)٥ ( دون واسطة اهللا سولالسماع املباشر من ر 

 حــني إثبــات القــرب مــن النــيب ففيــه . » عينــايأبــصرته«: وأمــا قــول الــصحايب  

 مساعــه  وأنّ يــة، والرؤ ، منــهلقربا والفهــم عنــه بــ،تحقيــق الــسماعل وهــذا أدعــىالتحــديث، 

                                                           

: حديث جـابر الطويـل، وقـصة أيب اليـسر، بـرقم:   أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق، باب(١)

٣٠٠٦   

  ٢٥٩٧: من مل يقبل اهلديّة لعّلة، برقم: أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة، باب)  (٢

  ).١٢/٢٢٠(م شرح النووي على مسل: يُنظر) ٣(

 ).١/١٩٨(فتح الباري : يُنظر) ٤(

 ).٥١٧ /٣(التوضيح لشرح اجلامع الصحيح : يُنظر) ٥(



       
  
 

 

 
    

١٨٣

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  .)١ ( واملشاهدة، بل بالرؤية،منه ليس اعتماًدا على الصوت دون حجاب

   الصحابي ضبطه بعنايته بالحديثتأكيد :المطلب الثاني

 أن ُخيرب الصحايب مبقدار عنايته:  للحديث النبويمن مؤكدات ضبط الصحابة 

 عن عدد من الصحابة، املؤكد هذا ، وقد ورد مبا يرويه عن رسول اهللا واهتمامه

 وروًدا على ألسنتهم عند روايتهم ها هو من أكثر و، واستخدموا فيه عبارات متنّوعة

  :، فمن تلك العباراتللسّنة النبوية

  : وإتقانه، حبفظ احلديثالتصريح: أوال 

مؤنأنًا إذا كان علماء احلديث يفّرقون بني ما صرّح فيه الراوي بالسماع وما رواه معنعًنا و 

باحلفظ يُعترب الراوي تصريح ، فال شّك بأّن فُيقّدمون املصرّح فيه بالسماع على غريه

: عن ابن عمر قالما جاء  املؤّكد، فمن شواهد هذا  السماعدرجة من جمّردأقوى 

. »ُجلحَفةَ  املدينِة ذا احلُليفِة، وألهِل َجنٍد قـَْرنًا، وألهِل الشَّاِم اَألهلِ   َرُسوُل اللَِّه َوقَّتَ «

: قال  رسول اهللاأنّ  دِّثت وحُ ، اهللا سول من ر  حفظتهنّ الثالثهؤالء : وقال

  . )٢(» اليمِن يـََلمَلمُ لِ وَأله«

صرح  فلنبوية، ابن عمر يف نقله للسّنة اعليها كان اليت  الدقّة يّتضح اهد هذا الشيف

 وما ،هللا  بني ما حفظه هو عن رسول ايثهفّرق ملن يسمع حدحبفظه احلديث، ّمث 

  . بواسطة غريهنقله عن النيب 

 ا حديثً ألحدثنك:"   قول أيب هريرة وهو يروي حديثا للنيب - أيًضا-ومن الشواهد 

 تامهاضبطه للحديث بعبارتني كلفأكد ، )٣ (" وعلمتهعقلته حدثنيه رسول اهللا 

  .عقل الشيء و ،العقل، والعلم:  ومهاايته، لرو ه على وعي الراوي حلديثه، وإتقانتدّالن

                                                           

 .املرجع السابق) ١(

: صححه األلباين يف صحيح وضـعيف أيب داود. ٥١١١:  أخرجه أمحد أخرجه يف مسنده برقم(٢)

 .١٧٣٧ :برقم

 ١٩٠٥: السمعة استحّق الّنار برقممن قاتل للرياء و : أخرجه مسلم  يف كتاب اإلمارة، باب) (٣



       
  
 

 

 
    

١٨٤

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  عّني  أو باب م، يف حديث خاصص والتخص، باخلربةالتصريح :ثانيا

على :  للسائلاإلزاِر، فقالأن أبا سعيد اخلدري سئل عن  ومن شواهد هذا النوع

سلم ِإىل نصِف السَّاقِ إزرَةُ «: ، قال َرُسوُل اللَِّه الخبيِر سقْطتَ 
ُ
  .)١(احلديث»... امل

 بالنصّ  مؤّكدة ، وخربةوثيقة دراية على مبنّية اإلزار سألةم يف معرفته أنّ فأكد للسائل 

  .الظنونال و  بالتخّرصات، ليست ،الشرعي

 ؟ النَّيبِّ حُ بأيِّ شيٍء ُدوِوَي ُجر  سهل بن سعد الساعديا سألوا أن ناسً ومن شواهده 

  .)٢(احلديث »...اءٌ َكاَن َعِليٌّ جيَِيُء ِبُرتِسِه ِفيِه مَ « ، منِّيبهِ  أَحٌد أعلُم ِقيَ ما بَ : فقالَ 

 يف مـا خيفـى ولـيس، )٣ ( مثـانني سـنةن بني الوقعة وبني حتـديث سـهل بـذلك أكثـر مـوكان

  .ومتانته احلفظ، جودة من الطويلة املّدة هذه طيلة عالجه وطريقةِ  اجلُرح، صفةِ  ضبطِ 

من ، ُهَو  بَِقَي بالنَّاس َأعلُم منِّيامَ : ؟ فقالَ  منرب رسول اهللا من أي شيء وسئل 

  .)٤(احلديث ..." أثِل الَغابِة عِمَلُه فالٌن موىل فالنَة لَرُسوِل الّله

 ذكر ممّا وهذا ،الته صنع املنرب، واسم مو الذياسم النّجار  من أي شيء صنع، و ذكرف

 وروده، سبب أو قّصته، احلديث مع يذكر أن ومؤكداته الضبط، شواهد من أنّه العلماء

  .)٥(أمحد اإلمام عن ذلك نُقل

أتحفظ حديث يا بشري بن سعد : جاء أبو ثعلبة اخلشين، فقالومن شواهده أنه 

، فجلس أبو ثعلبة، فقال أنا أحفظ خطبته:  األمراء؟ فقال حذيفةي ف،رسول اهللا 

  .)٦(احلديث »..نَ  ما شاء اللَُّه أن تُكو يُكم النُّبـُوَُّة فِ َتكونُ «: قال رسول اهللا : حذيفة

                                                           

صـححه األلبـاين .٤٠٩٣: يف قـدر موضـع اإلزار بـرقم:   أخرجه أبو داد يف كتاب اللباس، باب(١)

  .٢٠٣٠:يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم

 ٢٤٣: غسل املرأة أباها الدم عن وجهه برقم:   أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب(٢)

 ).٥/٣٠٩(الدراري كوثر املعاين : يُنظر) ٣(

 .٣٧٧: الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب برقم:   أخرجه البخاري   كتاب الصالة، باب(٤)

  )١/٣٦٣(نقله ابن حجر يف فتح الباري ) ٥(

  ).٣/١٤٧٨(حّسنه األلباين يف مشكاة املصابيح . ١٨٤٠٦:  أخرجه أمحد  يف مسنده برقم(٦)



       
  
 

 

 
    

١٨٥

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

 ، كنـتُ  بهـذا الحـديثاس النَّ مُ أنا أعلَ  :قد سئل عن قصة ماعز قول جابر بن عبد اهللا 

 دُّوينيـا قـوم رُ : نـا بِ رَخَ  َصـ احلجـارةِ  مـسَّ َجدَ  ملا خرجنا به فرمجناه، فوَ ا إنّ جل، الرَّ َجمَ  رَ نفيم

ــــاه قــــال،فلمــــا رجعنــــا إىل رســــول اهللا .... اهللا ســــولإىل ر  فهــــال تركتمــــوه  «: وأخربن

  .)١(»وجئتموين به

 وهــو أنـّـه ممّــن ، ضــبطه للحــديث، وأنـّـه أعلــم النّــاس بــه مبيّـًنــا ســبب ذلــكصحايبالــأكــد ف

 للموقـــــف، الـــــراوي حـــــضور أنّ  شـــــكّ  وال ،حـــــضروا هـــــذه احلادثـــــة، وباشـــــروها بأنفـــــسهم

  .باإلتقان وأحرى للضبط، أقرب جيعله له ومباشرته

  والنقصان ، بعدم الزيادةالتصريح :ثالثا

 ليس فيه احدثنا حديثً : ال لعمرو بن عبسةشرحبيل بن السمط، ق أن ومن شواهده

 ُمسِلَمًة،  َمن أَعَتَق َرقـََبةً « :يقولمسعت رسول اهللا :  قال عمرو. وال نسيان،تزيد

  .)٢(احلديث»....كانت ِفكاكُه مَن النَّاِر 

 على رصهم وح، اهللا رسول مل يسمعوا من ين الذعناية الصحابة احلديث ر ظهِ يُ 

 الرواية بألفاظها يسمعواأن ب وتأكيدهم ه، وتلّقوا عن،ين أدركوهالسماع من أصحابه الذ

  . والنقصانيادةساملة من الز 

:  فقال)٣(ل سهل بن حنيف سئل عن احلرورية سأ بن عمرويسري أن ومن شواهده

ُثَك َما َسِمعُت،  َن ِمْن يَذُكُر قـَْوًما َخيُْرُجو « :، مسَِعُت َرُسوَل اللَِّه  َأزِيُدَك َعَليهِ الُأَحدِّ

                                                           

قـال األلبـاين يف . ٤٤٢٠: رجم ماعز بـن مالـك بـرقم: ب أخرجه أبو داود يف كتاب احلدود، با(١)

 .»وهذا إسناد جيد«): ٧/٣٥٤(إرواء الغليل 

صـــــحيح اإلســــناد، صـــــّححه الرتمــــذي، واحلـــــاكم، . ١٧٠٢٠: أخرجــــه أمحــــد يف مـــــسنده بــــرقم) (٢

  .وغريمها

بـن موضـع علـى ميلـني منهـا نـزل بـه اخلـوارج الـذين خـالفوا علـي :  هي قرية بظاهر الكوفة، وقيل(٣)

 )٢/٢٤٥(معجم البلدان للحموي : ينظر.أيب طالب 



       
  
 

 

 
    

١٨٦

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

: قالَ َهل ذََكَر َهلُم َعَالَمًة؟ : قُلتُ . ».. الُقرآنَ ؤونَ  يَقرَ -  بَِيِدِه َحنَْو الِعرَاقِ َشارَ َوأَ - َهاُهَنا 

  .)١(َهَذا َما َسِمعُت َال َأزِيُدَك َعَليهِ 

 أخــرى يؤكــد ضــبطه ة مــن الــصحايب بعــدم الزيــادة، وتكــراره لــه مــر تــصريحٌ   هــذا الــشاهديف

  . لفظهللحديث ب

   بروايته احلديث كما مسعهالتصريح: بعارا

أيكم حيفظ قول رسول اهللا :  فقال،كنا جلوسا عند عمر :  قال أنهةحذيفما رواه 

 ،َنُة الرَُّجِل  «:تإنك عليه أو عليها جلريء، قل: قال: قلت أنا كما قاله يف الفتنة ِفتـْ

  .(٢)» َوالنـَّْهيُ اَألْمرُ لصََّالُة َوالصَّْوُم َوالصََّدَقُة، وَ  َوَوَلِدِه َوَجارِِه، ُتَكفِّرَُها اهِ ِيف َأْهِلِه َوَمالِ 

ا سأهلم عّمن حيفظ حديث النيب قول
ّ
 ،» قالهَما كَ أنَا«:  الفتنةيف  حذيفَة لعمَر مل

  .أنا أحفظ ما قاله: أي

   باخلربة العامة حبديث النيب التصريح: خامًسا

 نغري أين ال أدري أكا هاكلّ  ة السنّ فظت حقد « : قول ابن عباس ومن شواهده

  )٣(».....؟ أم الصر، يقرأ يف الظهر والع،رسول اهللا 

 النبوية بالسّنة اإلحاطة الفقه كمال شروط ومنفصرح ابن عباس حبفظ السنة كلها، 

  .كلمته يف عباس ابن قصده ما وهذا وفهًما، حفظًا

د كــانوا يتجاوزونــه  لــبعض طلبـة العلــم وقـ رهـشام بــن عـامقــول  - أيـًضا –ومـن شــواهده 

مــا كــانوا  لتجــاوزوين إىل رجــال، كــمإنَّ : ذات يــومهلــم فقــال  لعمــران بــن حــصنيويــذهبون 

ــ اهللا  لرســولِ رَ بأحــضَ  ــه منِّــيي، منِّ ــَم بحديث : ، يقــول، مسعــت رســول اهللا  وال أعل

                                                           

 .احلديث حسن اإلسناد؛ حلال حزام بن إمساعيل. ١٥٩٧٧:  أخرجه أمحد يف مسنده برقم(١)

 .٥٢٥: الصالة كفارة، برقم:  أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب(٢)

ي يف صــحيح أيب صــححه األلبـاين علـى شــرط البخـار . ٢٢٤٦:  أخرجـه أمحـد  يف مــسنده بـرقم(٣)

 ).٣/٣٩٣(داود 



       
  
 

 

 
    

١٨٧

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  .)١(»ما بني خلِق آدَم إىل قياِم السَّاعة َخْلٌق أكرب من الدَّجال«

 له سعة العلم بالسّنة النبوية، وكثرة بم بن عامر السبب الذي أوج الصحايب هشافبنيَّ 

 السّنة بتلّقي واالهتمام ، وهو مداومة احلضور �الس النيب ،احلفظ للحديث النبوي

.  

   الصحابي ضبطه بكثرة سماعه للحديثتأكيد: المطلب الثالث

 مساعــــه ةبكثــــر  الــــصحايب ُخيــــرب أن: النبــــوي للحــــديث  الــــصحابة ضــــبط مؤكــــدات مــــن

 وموجبــــات حفظــــه، أســــباب مــــن لحــــديثلــــراوي لا مســــاع تكــــّرر أنّ  شــــكَّ  وال للحــــديث

  .، وفهمهضبطه

  .لضبط عن عدد من الصحابة، واستخدموا فيه عبارات متنّوعةاملؤكد ل ورد هذا وقد

 أسـمعه فكنـتُ  ، اهللا  رسـولَ مُ  أخـدِ نـتُ كُ  قول أنس بن مالـك  فمن شواهد هذا املؤكد

  .)٢( احلديث»...سلِ  والكَ جزِ  والعَ َزِن، واحلَ مِّ  إين أعوذ بك من اهلَ همالل«:  يقولاكثيرً 

  .بكثرة مساعه هلذا الدعاء هو من أجل تأكيد ضبطه لهفأخرب أنس بن مالك 

  سـبع مـرار مـا حـدثت بـهإال لو لم أسـمعه مـن النبـي :  أيب أمامةقول ومن شواهده

  .)٣(احلديث ». ..ِإذا توّضأ الّرجُل كما أُِمَر ذهَب اإلمثُ  «:قال

 عظــيم حتّوطــه يف بيــان ففيهــا ،يــهمــع مــا حتملــه مــن معــاين الــضبط ملــا يرو  أمامــه فعبــارة أيب

  . عن رسول اهللا روايةال

   الحديثان ومك، بكثرة حضوره لمجلسالتصريح: المطلب الرابع

 مث ا، كــان خيطــب قائًمــ، رســول اهللا أن« : جــابر بــن مســرةمــن شــواهد هــذا املؤّكــد قــول

                                                           

: يف بقيــة مــن أحاديــث الــدجال بــرقم:   أخرجــه مــسلم يف كتــاب الفــنت وأشــراط الــساعة، بــاب(١)

٢٩٤٦ 

 ٢٨٩٣: من غزا بصيب للخدمة برقم:  أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب(٢)

ل عاصـم بـن أيب احلديث حـسن اإلسـناد؛ حلـا. ٢٢٢٨١:  أخرجه أمحد أخرجه يف مسنده برقم(٣)

  .النجود، وشهر بن حوشب



       
  
 

 

 
    

١٨٨

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

فقــد  فقــد كــذب، ا كــان خيطــب جالــسً ه أنّــأك فمــن نبّــا، قائًمــبلــس، مث يقــوم فيخطــجي

  .)١(» معه أكثر من ألفي صالةيتُ واهللا صلّ 

 ،)٢(الـصلواتأو يكـون أراد سـائر  علـى املبالغـة إن كـان أراد صـلوات اجلمعـةمل قولـه وحيُ 

 مــن وثوقـه بــه ادأر  إّمنـا الــصحايب اسـتخدمه الـذي املبالغــة مـن األســلوب هـذا أنّ  شـكَّ  وال

  .للحديث ضبطه

 تنيفكــان يقــرأُ يف الــرَّكع شــهرًا َرَمقــُت النَّــِيبَّ  «: ابــن عمــر، قــالومــن شــواهده حــديث

  .)٣(»قبل الفجِر، بُِقل يا أَيُّها الَكافرون، وُقْل هو اللَُّه َأَحدٌ 

ـــه تأكيـــد ضـــبط ف ـــرة املـــشاهدة لفعـــل النـــيب ابـــن عمـــرفي  وهـــو يقـــرأ هـــاتني  للـــسّنة بكث

  . الفجرركعيتورتني يف الس

ـــة مـــرة،  النـــيب جالـــستُ  «: جـــابر بـــن مســـرةقـــول ومـــن شـــواهده  فكـــان  أكثـــر مـــن مائ

ــــا ، وهـــو ســـاكتٌ ، اجلاهليـــةر ويتـــذاكرون أشـــياء مــــن أمـــعَر،أصـــحابه يتناشـــدون الـــشِّ   فُرمبَّ

 علـى الطـالع ا وبالتـايل فهـو كثـري، ا�الـسة للنـيب أنّـه كثـري: واملعـىن، )٤(» معهمتبسَّميَ 

  .حوالهأخباره، كثري املعرفة بأ

 يف نفس  وإعادة لفظه عدة مرّات، للحديث بتكرار النيب التصريح: املطلب اخلامس

  ا�لس

 هـذا، َقـاِمي مَ مـتُ لقـد قُ :  أن أبا أمامة دعي لطعـام فلمـا فـرغ منـه قـام فقـالومن شواهده

                                                           

ذكــر اخلطبتــني قبــل الــصالة، ومــا فيهمــا مــن اجللــسة :   أخرجــه مــسلم يف كتــاب اجلمعــة، بــاب(١) 

  ٨٦٢: برقم

 ).١/٤٧٤(املعلم بفوائد مسلم : يُنظر) ٢(

 :ما جاء يف ختفيف ركعيت الفجـر والقـراءة فيهـا بـرقم:   أخرجه الرتمذي يف أبواب الصالة، باب(٣)

و األلبــــــاين يف ). ٢/٢٧٦(صــــــّحح احلــــــديث أمحــــــد شــــــاكر يف تعليقــــــه علــــــى الرتمــــــذي . ٤١٧

  )٧/٩٧٧(الصحيحة 

صــّححه  . ٢٨٥٠: مــا جــاء يف إنــشاد الــشعر بــرقم: أخرجــه الرتمــذي  يف أبــواب األدب، بــاب) (٤

 )٣/١٣٧(األلباين يف صحيح الرتمذي 



       
  
 

 

 
    

١٨٩

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

ـــ  عنـــد انقـــضاء ليقـــو   مسعـــت رســـول اهللا  ولكـــّين طبـــة، اخلُ ريـــدُ  ومـــا أُ ، أنـــا خبطيـــباوَم

ــا ُمبارًكــا« :الطعــام فلــم يــزل يــرّددهّن علينــا حــىت : قــال. احلــديث» ..اَحلمــُد للَّــِه كثــريًا طّيًب

  . )١ (حفظناهنّ 

  . وأثره يف جودة احلفظ،التصريح من الصحايب يؤكِّد قيمة الرتدادفهذا 

   واليمني على الرواية، الصحايب ضبطه باحللفتأكيد: املطلب السادس

 ، ولـيس يف املؤكِّـدات مـا يوازيـه، التوكيـد عنـد العـرب، بـل هـو أجلُّهـاأنواعٌع من  نو لَقَسما

 عــدد اتاملؤكـد، وقــد اسـتعمل هــذا النـوع مــن  فهــو أقواهـا علــى اإلطـالق،أو يقـوم مقامـه

 وانّ  منــه، واطمــأوا اســتوثقد إال وقـم وحــديثه،م علــى روايــتهونال حيلفـ، وهــم الــصحابة مـن

 أســلوبه، لــه وكــلٌّ  الروايــة، أثنــاء الَقــَسم يف الــصحابة ســاليبأ تنّوعــت وقــد،  ضــبطه لــهإىل

  .وطريقته

  :ويأيت هذا املؤكد على صورتني

   ابتداءلصحايبأن يأيت احللف من ا : األوىل

 إنه سَمة، وبرأ النَّ ة،والذي فلق احلبّ :  قال  بن أيب طالبعلي ه قولفمن شواهد

  .)٢(» إال منافقبغضينؤمن، وال يُ  إال مّبين حيُ أال«:  إيلَّ لعهد النيب األمي 

ــداتال اجتمع يف هــذافــ تكــرار بعــض صــفات و  واو القــسم ،:  وهــييمــني عــدد مــن املؤكِّ

 وصــــف اخلــــرب النبــــوي، و  للتحقيــــقملفيــــدة اوكيــــدالم الت، و  املــــشّددة )إنّ (و  ،املقــــَسم بــــه

 مــن جمــّرد  واملبالغــة، وهــو أقــوى، مبعــىن الوصــّية، وهــذا يُعطيــه معــىن التأكيــدو وهــ،بالعهــد

   احملضرباخل

 - أي اجلمــرات –عبــد اهللا  رمــى: عبــد الـرمحن بــن يزيــد، قــال مــا جــاء عــنومـن شــواهده 

                                                           

حلــــديث أخرجــــه البخــــاري يف صــــحيح اإلســــناد، وا.٢٢٢٥٦:   أخرجــــه أمحــــد يف مــــسنده بــــرقم(١)

  ).٥٤٥٨: (صحيحه برقم

 مــن الــدليل علــى أن حــب األنــصار وعلــي :  أخرجــه مــسلم أخرجــه يف كتــاب اإلميــان، بــاب(٢)

 .١٣١: اإلميان وعالماته، وبغضهم من عالمات النفاق برقم



       
  
 

 

 
    

١٩٠

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

والـذي  «: يرمو�ـا مـن فوقهـا؟ فقـالايا أبا عبـد الـرمحن إن ناًسـ: قلتمن بطن الوادي، ف

  .)١(»ال إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

 يف املقـــام الـــذي كـــان اس النّـــختلـــفب القـــسم حينمـــا ا أســـلو اســـتخدم ابـــن مـــسعود ف

ـــه رســـول اهللا  ـــةيرمـــي من ـــة، وهـــي ، مجـــرة العقب ـــسّنة عملّي ـــا الـــضبط ل ـــسنة  وُهن أقـــسام ال

  .النبوية

  أن يكون احللف جوابًا لسائل :الثانية

فـيهم رجـل خمـدج « :ذكر اخلوارج فقالما جاء عن علي بن أيب طالب أنه فمن شواهده 

 أن تبطــــروا حلــــدثتكم مبــــا وعــــد اهللا الــــذين لــــوال .»ليــــد، أو مثــــدون اليــــداليــــد، أو مــــودن ا

إي ورب : قــال ؟ مسعتــه مــن حممــد آنــت: قــال قلــت.  حممــد سانيقتلــو�م علــى لــ

  .)٢(ةالكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعب

وصــحة  ، مــا يرويــهة مــن صــحّ  علــيٍّ وثــوق ل لفظــيوتكــرار اليمــني عــّدة مــرّات توكيــد

   .عهمسا

 رســول اهللا ىَهــنَـ أَ  وهــو يطــوف بالبيــت ،جــابر بــن عبــد اهللا  ســئل  شــواهده حــنيومــن

٣(» هذا البيتنعم وربِّ  «: عن صيام يوم اجلمعة؟ فقال( .  

 ، ولوثوقـه مـن صـحة روايتـه عـن النـيب لتأكيد األمر؛من غري استحالففحلف هلم جابر 

.  

 ةتأكيد الصحابي ضبطه بالشهادة على الرواي: المطلب السابع

 إذ املشاهدة؛ أو السماع، جمّرد من أكرب معًىن  تعطي روايته على الصحايب شهادة

  .يرويه الذي اخلرب من والوثوق واإلتقان، الضبط، كمال معىن منها ُيستفاد

 وقـد اسـتخدموا ،كثر  اسـتخداًما مـن أصـحاب النـيب ات هو األاملؤكِّدالنوع من  اهذو 

                                                           

 .١٧٤٧: رمي اجلمار من بطن الوادي برقم:  أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب(١)

 .١٠٦٦: ه مسلم  يف كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل اخلوارج ، برقم أخرج(٢)

 ١١٤٣: كراهة صيام يوم اجلمعة منفرًدا برقم:  أخرجه مسلم يف كتاب الصيام، باب(٣)



       
  
 

 

 
    

١٩١

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  . واإلتقان ملا يروونه،بط كلُّها تفيد الضنوعة،فيه عبارات مت

  :ويأيت هذا املؤكد على صورتني

   الشهادة من الصحايب ابتداءتأيتأن : األولى

 سمعت أنيأشهد :  أن ابا هريرة سئل عن الصالة يف ثوب واحد فقالفمن شواهده

  .)١(» بني طرفيهِ ُيخاِلفْ  واحٍد فلبٍ َمن صلَّى يف ثو « : يقولرسول اهللا 

  . واستحضارهإتقانه، و ،فظهتأكيد حلذلك يف و ، ماعالس على شهادةال ففيه

 ن بط أشوي لرسول اهللا كنتلأشهد  «:أيب رافع، قالن ما جاء عومن شواهده 

  .)٢(» ومل يتوضأىالشاة، مث صلّ 

 ،»أشهد«: مها الشهادة بقوله:  الضبطت من مؤكداداناجتمع يف هذا الشاهد مؤكف

  .» أشوينتلك«: أقسم باهللا، وجوابه: والقسم وتقديره

  وأرضاهم عندي عمر،، مرضيونل عندي رجادَ هِ شَ :  ابن عباسومن شواهده قول

  .)٣( احلديث»..لشمس �ى عن الصالة بعد الصبح حىت تشرق اأن النيب «

وهنا ميكن أن يكون هؤالء الصحابة قد شهدوا صراحة بسماعهم للحديث من رسول 

هادة مبالغة يف تصديقهم؛ ألّن أمر  عن إخبارهم بالشعّرب ، أو أن ابن عباس اهللا 

 هذا رواية على واتفاقهم الصحابة، من العدد هذا اجتماع أنّ  شكّ  وال، عظيمالشهادة 

  .الضبط مؤّكدات منيعترب   فضًال عن شهاد�ماحلديث

  أن تكون الشهادة جوابًا لسائل :الثانية

 أبـا هد يستـشحـسان بـن ثابـت األنـصاري ع سلمة أنه مسيبأ ما جاء عن فمن شواهده

                                                           

إذا صـّلى يف الثـوب الواحـد فليجعـل علـى عاتقيـه :   أخرجه البخاري  يف كتـاب الـصالة، بـاب(١) 

  ٣٦٠: برقم

 ٣٥٧: ترك الوضوء ممّا مّست الّنار برقم:  كتاب احليض، باب  أخرجه مسلم  يف(٢)

: الصالة بعد الفجر حىت ترتفع الشمس برقم:  أخرجه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة، باب(٣)

٥٨  



       
  
 

 

 
    

١٩٢

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

 ، اهللا عـن رسـول بْ  أِجـان،يـا حـسّ « :يقـول أنشدك اهللا، هل مسعت النـيب : هريرة

  .)١(نعم:  أبو هريرةقال. »ُدس بروح القُ دهاللهم أيِّ 

  .، وتأكيد ضبطه تقوية اخلربهو من أجل ؛ فاستخدام الصحابة لفظ الشهادة

 فلــم يــؤذن ،طــاب  اخلبــناســتأذن علــى عمــر : أن أبــا موســى األشــعريومــن شــواهده 

أمل أمسـع صـوت عبــد اهللا :  عمـر، فقــالَفـرَغ فرجـع أبـو موســى، فَـ ،لـه، وكأنـه كـان مــشغوًال 

تـأتيين علـى : فقـال. »كنا نؤمر بـذلك« : فقالهقد رجع، فدعا: بن قيس ائذنوا له، قيل

ال يــشهد لــك علــى هــذا إال :  فــسأهلم، فقــالواار،ذلــك بالبينــة، فــانطلق إىل جملــس األنــص

 أخفــي هــذا علــيَّ :  فقــال عمــراخلــدري، فــذهب بــأيب ســعيد اخلــدري، أبــو ســعيد أصــغرنا

  .)٢(.اخلروج إىل جتارة:  يعين، الصفق باألسواقأهلاين  رسول اهللا من أمرِ 

 ، خــــُرب أيب موســــى قــــّوةً ازداد فــــ، طلــــُب الــــشهادة هنــــا مــــن عمــــر بــــن اخلطّــــاب كــــانو 

  . ي له أيب سعيد اخلدر شهادةوصدقًا، وحتّقق ضبطه للحديث ب

   واهتمامه باإلتقان، الصحابي بما يدّل على تحّريه للضبطتصريح: المطلب الثامن

 وحرصـه علـى إتقـان لـضبط، لحتريـه علـى يـدلُّ  مبا ُيصرّح أن الصحايب ضبط مؤكدات من

 يرويـه، الـذي احلديث حفظ من الصحايب متّكن إىل االطمئنان السامع يعطي ممّا ية،الروا

  هـذاإىل احلاجـة دون ُمـصدَّقون صـادقونعـدول  كّلهـم صحابةالـ أنّ  مـع ، لـه وضـبطه

  : ويأيت هذا املؤكد على صورتني.التصريح

   مبا يدّل على علمه خبطر اخلطأ يف الرواية عن النيب أن يصرّح: األولى

 مــن الــسماء فــألن أخــرّ  ،إذا حــدثتكم عــن رســول اهللا :  علــي قــول ومــن شــواهده

 فيمـا بيـين وبيـنكم، فـإن احلـرب خدعـة، ثتكموإذا حـدّ ،  مـن أن أكـذب عليـه إلـيّ أحبّ 

  .........)٣(يـــأيت يف آخـــر الزمـــان قـــوٌم ُحـــَدثَاء األســـنان« :، يقـــولمسعـــت رســـول اهللا 

                                                           

 .٤٥٣: الشعر يف املسجد برقم: أخرجه  يف كتاب الصالة، باب)  (١

 .٢٠٦٢: التجارة برقماخلروج يف :   أخرجه البخاري يف  كتاب البيوع، باب(٢)

 ).١٦/١٤٤(عمدة القاري : ينظر. الصغار، وقد يعرب عن السن بالعمر (٣)



       
  
 

 

 
    

١٩٣

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  .احلديث)١( ».....

 خبطــر علمــه و ، يُبــّني موقفــه مــن التحــديث عــن رســول اهللا  التعبــري مــن علــّي هــذاف

  .حديثلل واإلتقان الضبط، الشديد، و حّري التضرورةبالرواية، و 

 مبـا مسعــت  أنـا أشـهد علـى رسـول اهللا :مـا جـاء عـن سـعيد بـن زيـد أنـه قـال ومـن شـواهده

 يـسألني عنـه إذا ا عنـه كـذبً أرويفـإني لـم أكـن  ، ووعاه قليب مـن رسـول اهللا ،أذناي

  .)٢(احلديث» ...أبوبكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة«: ، أنه قاللقيته

 ، األذنـنياعالشهادة على الرواية، والتـصريح بـسم:  فيه ثالثة من مؤكِّدات الضبطاجتمع

ـــًدا يُبـــّني فيـــه علمـــه ،ووعـــي القلـــب  ، الكـــذب علـــى رســـول اهللا خبطـــر مثّ أضـــاف مؤكِّ

 ، مــامل يـَُقــلْ  وخوفــه مــن عاقبــة ذلــك، ممّــا ميتنــع معــه أن ينــسب إىل رســول اهللا ،وحــذره

  .روايتهه، وضبط وهذه اجلملة من املؤكدات ال ميكن أن يقوهلا إال من أتقن حديث

   وحترّيه إتقان الرواية عن النيب ، بالسنّةهتمامه على ايدلّ  يُصرّح مبا أن: الثانية

 ثــالث ســنين لــم أكــن فــي  اهللا ولصــحبت رســ: هريــرة قــول أيب  فمــن شــواهده

بـني « :وقـال هكـذا بيـده:  مسعته يقول،يهنَّ  فِ نِّي مِ  الحديثَ ي أحرص على أن أعِ يِّ سنِ 

  .)٣(»قاتلون قوًما نعاهلم الشَّعريدي الساعة تُ 

 وفهمهــا خــالل ، وضــبطها، التــصريح مــن أيب هريــرة بــشدة حرصــه علــى حفــظ الــسنةهــذا

 يــــشهد لــــه مــــا كــــان عليــــه واقــــع أيب هريــــرة مــــن كثــــرة الروايــــة، ســــنوات مالزمتــــه للنــــيب 

  . ابةوإتقا�ا، وضبطها بشهادة الصح

   ظروف الضبط وأسبابهافرو  الصحابي بما يدّل على تتصريح: المطلب العاشر

 قربـهكثـرة الـسفر معـه، أو مـا يـدّل علـى بأو   إن تصريح الصحايب بطـول مالزمـة النـيب

                                                           

  ٣٦١١: عالمات النبوة يف اإلسالم برقم:   أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب(١)

): ١٠/١١٦(قــــال األلبــــاين يف التعليقــــات احلــــسان . ١٦٢٩:   أخرجــــه أمحــــد يف مــــسنده بــــرقم(٢)

  .»صحيح«

 ٣٥٩١: عالمات النبوة يف اإلسالم برقم: خرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب  أ(٣)



       
  
 

 

 
    

١٩٤

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

 وانتباهــه أثنــاء ، تيّقظــهلــى أثنــاء مساعــه حلديثــه، أو أن يــذكر مــا يــدّل عمــن رســول اهللا 

 .للحـــديث ضـــبطه دالئـــل مـــن هـــيالتـــصرحيات  ، كـــل هـــذه مـــن النـــيب احلـــديثمساعـــه 

  :ملؤكد صور عديدة منهاوهلذا ا

   قبل ذكر احلديث بطول مالزمته لرسول اهللا رّحأن يص: أوال

:  وال،أفٍّ : فمـا قـال يل ن، عـشر سـني النبي خدمت« :أنـس  قول فمن شواهده

  .)١(»أال صنعت: مل صنعت؟ وال

 واملــشاهدة، وهــذه فرصــة عظيمــة الــسماع، وكثــرة ، واالتــصال،دوام القــرب:  تعــيناخلدمــة

 أو بـسبب القـرب املعـني علـى صـحة ل، أو الفعـ، واإلتقان؛ بـسبب تكـرار القـول،للضبط

تأكيـــد الـــصحايب :  ضـــمنهان فـــذكر طـــول مـــّدة الـــصحبة لـــه أهـــداف عديـــدة مـــ،الـــسماع

  .ضبطه للحديث

 صـاليت،  ألمتمـتُ سبًِّحا ُمـلـو كنـتُ  « :-رضـي اهللا عنهمـا–قول ابـن عمـر ومن شواهده 

فلـم يـزد علـى ركعتـني حـىت قبـضه  فر، فـي الـسَّ   رسـول اهللا صـحبتُ ييا ابن أخي إنّـ

  .)٢( احلديث»..اهللا

 يف أسـفاره مـّدة حياتـه حـىت قبـضه اهللا، فلـم يـَـَر  أنّه أطال صحبة النـيب  ابن عمرذكرف

 عمـر أن يثبـت أّن مـا نقلـه هـو بـن وإّمنـا يريـد ا،منه إمتام الصالة يف سفره، إّمنا هـو القـصر

 استقراء طويـل فهو عن صحبة طويلة جتاوزت الثالثني سنة، ئٌ أمٌر يقيٌين مؤكَّد، وهو ناش

  .حتمال أو اال،ال حيتمل الظنّ 

   أثناء مساعه احلديث اهللا مبا يدل على قربه من رسول حأن يصرّ : ثانيا

 ايــا نــيب اهللا، علمــين تعــوذً :  فقلــت،أتيــت النــيب : شــكل بــن محيــدفمــن شــواهده قــول 

  بــصري، وشــرِّ  مسعــي، وشــرِّ أعــوذ بــك مــن شــرِّ : قــل «:فأخــذ بيــدي، ثــم قــال بــه، ذأتعــوّ 

                                                           

: حسن اخللق والسخاء، ومـا يكـره مـن البخـل بـرقم:    أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب(١)

٦٠٣٨  

  .٦٨٩: صالة املسافرين وقصرها برقم:  أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب(٢)



       
  
 

 

 
    

١٩٥

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  .)١(حتى حفظتها: قال .» َمِنيِّي قليب، وشرِّ لساين، وشرِّ 

 يف حفـظ احلـديث؛ كـون يـده  القـرب مـن النـيب ر هذا الـشاهد صـرّح الـصحايب بـأثويف

  .يث أثناء التحدكانت بني يدي النيب 

مــا مــن نــيب « :يقــول اهللا كــان رســول : -رضــي اهللا عنهــا– عائــشةومــن شــواهده قــول 

،  قــد حفظــت ذلــك منــه، فــإني لمــسندته إلــى صــدريفكنــت، »....إال تقــبض نفــسه

  .)٢(احلديث » .....قد قضى: فنظرت إليه حىت مالت عنقه، فقلت

 للحـديث، ضـبطها تؤّكـد أن: منهـا عـّدة ألسـباب ؛ أم املؤمنني قر�ا مـن النـيب ذكرتف

  .البعيد من حديثه إتقان إىل أقرب ملتحّدثا من القريب أنّ  فمعلوم له، وحفظها

   أثناء مساع احلديثهه وانتبا،أن يذكر الصحايب أمرًا يدّل على تيقظه: ثالثا

  .)٣(»اللهم علِّمه الكتاب«:  وقال ضمَّني رسول اهللا: ابن عباسومن شواهده قول 

: ينمـــر إمنـــا يؤكـــد أ  حـــني مساعـــه للحـــديثليهـــاابن عبـــاس حـــني ذكـــر احلالـــة الـــيت كـــان عفــ

أّن : واألخــرى،  والــضبطفــظ، للحة وهــي فرصــ، والتــصاقه برســول اهللا ،قربــه: أحــدمها

 حـني التحـّدث أوىل أن يـضبط احلـديث  ضبط اهليئة اليت كـان عليهـا رسـول اهللا لذيا

  .نفسه

فــضرب : يــا رســول اهللا، أال تــستعملين؟ قــال: قلــت: أيب ذر، قــالومــن شــواهده حــديث 

  .)٤(احلديث» ...يا أبا ذر، إنك ضعيف «:مث قال. بيده على منكبي

 الـــراوي ملـــا ةعلـــى منكبـــه، وهـــو مـــا يـــستدعي يقظـــلـــه   النـــيب بَ  ضـــرْ  أبـــو ذرذكرفـــ

                                                           

. ٥٤٤٤:  االستعاذة من شّر السمع والبصر، برقم: نسائي يف كتاب االستعاذة، باب  أخرجه ال(١)

 ).٢/٨١١(صّححه األلباين يف صحيح اجلامع 

احلديث حسن اإلسناد؛ حلال كثري بن زيد، واملطلـب . ٢٤٤٥٤:  أخرجه أمحد يف مسنده برقم)٢(

 .بن عبد اهللا، وهو خمرّج يف الصحيحني عن عائشة دون لفظ الشاهد

  .٧٥: برقم» اللهم علمه الكتاب«: قول النيب :   أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب(٣)

 .١٨٢٥: كراهة اإلمارة بغري ضرورة برقم:  أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب(٤)



       
  
 

 

 
    

١٩٦

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  . ودالئله، كله من عالمات الضبطذا وه،سُيقال

   على نفسه إن مل يكن مسع احلديث من رسول اهللا الصحايب دعاء: رابًعا

 ،لجــأُ إليــه إال مــن كــان واثًقــا بأنّــه علــى احلــق يال علــى الــنفس إلثبــات أمــر معــنيَّ الــدعاء

 يكـــــن هـــــذا األســـــلوب كثـــــري ومل،)١( األســـــلوب هـــــو أقـــــرب مـــــا يكـــــون إىل املباهلـــــةوهـــــذا

  . الصحابة، إّمنا صّح فيه قليل من اآلثاراالستخدام بني

 سعيد بـن املـسيب، عـن عـامر بـن سـعد بـن أيب وقـاص، عـن أبيـه، ما يرويه فمن شواهده

ـــه ال نـــيب أنـــت مـــينِّ « :لعلـــي  قـــال رســـول اهللا: قـــال ـــة هـــارون مـــن موســـى، إال أن  مبنزل

 فحدثتــه مبــا حــدثين ا، فلقيــت ســعدً ا، ســعدً افأحببــت أن أشــافه �ــ:  ســعيدقــال .»بعــدي

نعــم، : فوضــع إصــبعيه علــى أذنيــه فقــالأنــا مسعتــه، فقلــت آنــت مسعتــه؟ : عــامر، فقــال

  .)٢(وإال، فاسُتكَّتا

 وهــذا دليــل  إن مل تكونــا مسعتــا مــا أخــرب بــه أنــه مسعــهمِ مَ  علــى أذنيــه بالــصَّ  الــصحايبدعافــ

  .على ضبطه للحديث، وحفظه له

 مـــن وَجـــدُ  لتُ ة اجلنّـــ ريـــحَ إنّ « :يقـــول  اهللامسعـــت رســـول :  أيب بكـــرةومـــن شـــواهده قـــول

 اهللا أذنـي إن لـم أكـن سـمعت أصـمّ «:  أبو بكـرةقال. )٣(احلديث» ... عامٍ ةِ  مائَ مسريةِ 

   .»يقولها النبي 

هلـذا  و ، مساع احلديث الذي يرويه للسامعني مـن النـيب متحققا من كان  بكرة وأبف

ــد مــن أبلــغ مــن وهــذا ، بالــصمم إن مل يكــن مسعــه مــن رســول اهللا سهعلــى نفــدعــا   يؤكِّ

  .يرويه ملا الصحايب ضبط

                                                           

لعنــة اهللا علــى الظــامل : املالعنــة وهــي أن جيتمــع القــوُم إذا اختلفــوا يف شــيء فيقولــون« :  املباهلــة(١)

 
ُ
 . »بطل منا، والبَـْهلة بالفتح اللعنةُ منا، وامل

  ٢٤٠٤:  من فضائل علي بن أيب طالب، برقم:  أخرجه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب  (٢)

حلــديث صـحيح اإلســناد، رجالــه رجــال الــشيخني، . ٢٠٤٦٩:   أخرجـه  أمحــد يف مــسنده بــرقم(٣)

  .واحلديث صّححه احلاكم على شرط البخاري، و وافقه الذهيب



       
  
 

 

 
    

١٩٧

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

 من رسول اهللا عه وعمله بالحديث منذ سم، الصحابي بالتزامهتصريح: المطلب التاسع

  

 بالتزامــه العمــل باحلــديث منــذ مساعــه لــه، أو حــني خيــرب ُحببِّــه لــشيء الــصحايب إن تــصريح

 ذاك علـــم مـــن الـــصحايب متّكـــن يفيـــد فـــإن هـــذا التـــصريح ،منـــذ مساعـــه مـــن رســـول اهللا 

  .إيّاه وحفظه له، وضبطه منه، وتيّقنه الشيء،

 :ال فقـــا، تــسأله خادًمــ علـــي بــن أيب طالــب، أن فاطمــة أتـــت النــيب حــديث ومــن شــواهده

 ا وثالثـني، وحتمـدين اهللا ثالثًـا اهللا عنـد منامـك ثالثًـسبِّحني لـك منـه؟ تُـري ما هـو خـخربكأال أُ «

 هـــافمـــا تركتُ  ثـــون، أربـــع وثالإحـــداهنّ :  قـــال ســـفيانمث .» وثالثـــنياوثالثـــني، وتكـــربين اهللا أربًعـــ

 .)١(وال ليلة ِصفِّين: وال ليلة ِصفِّين؟ قال: بعد، قيل

 يزيد على ستٍّ وعشرين سنٍة ماذا الذكر يقوله يف كلِّ ليلة  على ه علي ارفاستمر 

  .وأتقنه ضبطه، قد يكون بأن كفيل؛منذ وفاة رسول اهللا 

بيدي ذات يوم إىل منزله،  أخذ  رسول اهللا أن جابر بن عبد اهللا، قول  ومن شواهده 

 فإنّ «:  قاللٍّ، من خَ ءٌ ال إال شي:  فقالوا»ُدٍم؟ أُ ن مِ ما«:  من خبز، فقالِفَلًقاج إليه خِر فأُ 

  .(٢)»فما زلُت ُأحبُّ الّخلَّ ُمنُذ سمعُتها من نبي اهللا «: قال جابر. » نِعَم األُُدمُ اخللَّ 

 عن تغريٍُّ فإخبار جابر بن عبداهللا ما مسع،  اهللا رسول من مسع منذ للخلِّ  ُحمب�ا ظلَّ ف

 ،يل على ضبطه ملا راوه هو دل،يف طبيعته، وعن استمرار هذا التغريُّ سنوات عديدة

  .وحّدث به

 أو ، وإثمه إن كان كاذبًا، الحديثبعة الصحابي أن عليه تتصريح: المطلب العاشر

 ، وختّوفهم، كثري من العبارات اليت تدّل على �ّيبهمأُثِر عن أصحاب النيب  مخطًئا

ول  فبعد ذلك ال ميكن أن يق، واحتياطهم أثناء الرواية عن رسول اهللا ،وحذرهم

 أن يكون إال ،» رسول اهللا ه وتبعته إن مل يكن قال، إمث احلديثعليّ «: يبالصحا

  .مستوثًقا متأكّدا من حفظه للحديث، وضبطه للرواية

خــرج إلينــا أبــو هريــرة، فــضرب بيــده علــى جبهتــه، :  أيب رزيــن، قــالحــديث فمــن شــواهده
                                                           

 .٥٣٦٢: خادم املرأة برقم:  أخرجه  البخاري يف كتاب النفقات، باب (١)

  .٢٠٥٢: فضيلة اخلّل و التأدم به برقم:   أخرجه مسلم يف كتاب األشربة، باب(٢)



       
  
 

 

 
    

١٩٨

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  أال وإينّ ،لُّ أِضــــلتهتــــدوا و  ،أال إنكــــم حتــــدثون أين أكــــذب علــــى رســــول اهللا : فقــــال

 يف األخــرى  فــال ميــشِ كم أحــدِ إذا انقطــع شــسعُ  «: يقــول اهللا رســولأشــهد لــسمعت 

  .)١(»صِلحهاحىت يُ 

 والــدالئل علــى حتّققــه مــن ،اجتمع يف موقــف أيب هريــرة يف هــذا احلــديث مــن اإلشــاراتفــ

، روايتـــه غـــري هـــذه العبـــارة طريقـــة خروجـــه علـــيهم، واســـتنكاره قـــوهلم بلفظـــه، وحركـــة يـــده

  .  فكيف �ا جمتمعة، الضبطكيدوشهادته، وَقَسِمه، ويكفي واحٌد من هذه املؤكدات لتأ

 أبا هريرة يضرب جبهته بيده، رأيت«:  أيب رزين قالحديث - أيًضا- ومن شواهده

لِيُكوَن َلُكُم الَمهَنأُ،  يا أهل العراق أنتم تزعمون أين أكِذُب على رسول اهللا : ويقول

 دِكم، الَكلُب يف إناِء أحَلغَ إذا وَ «  : يقولشهد لسمعت رسول اهللا  أوَعَليَّ اإلثُم،

  .)٢(»فَلَيغِسله َسْبَع َمرَّات

 على تكـذيب أهـل الكوفـة لـه بأنّـه إن مل يكـن صـادقًا متقنًـا ضـابطًا ملـا  أبو هريرة فردَّ 

 ، فإّن لكـم الظفـر بغنيمـة العلـم الـصحيح املـسند لرسـول اهللا ، اهللا وليرويه عن رس

  . وأرضاه عنه اهللا رضي وحاشاه- كاذبًا كنتُ  إن عليه الكذب إمث وعليَّ 

 روايته، حتّققه من على وإشاراته الدالّة ، مؤكِّدات الضبطن الشاهد اجتمع معه موهذا

طريقة خروجه عليهم، واستنكاره قوهلم بلفظه، وحركة يده، وشهادته، وَقَسِمه، ويكفي 

  . �ا جمتمعةكيف ف، الضبط لتأكيد؛واحٌد من هذه املؤكدات

                                                           

إذا انتعل فليبدأ باليمني وإذا خلع فليبدأ بالشمال :  أخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة، باب(١)

 .٢٠٩٨: برقم

. ٣٦٣: غسل اإلناء من ولوغ الكلب برقم: باب، اجه يف كتاب الطهارة وسننها أخرجه ابن م(٢)

وسـنده « ):١/٦١(قال األلباين يف إرواء الغليل . احلديث صحيح اإلسناد، رجاله رجال مسلم

  .»صحيح على شرطهما



       
  
 

 

 
    

١٩٩

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

   الثانياملبحث

   تأكيد ضبط الصحابي للحديث بواسطة غريه

  

   للحديث فيهراوي الصحابي الص أحد الصحابة بتخصّ تصريح: المطلب األول

 أخـذت متخـّصص من جاءت إذا والتخّصص اخلربة، أو واإلتقان، باحلفظ، الشهادةإن 

ـــارات اأعلـــى، ودرجـــة أكـــرب، قيمـــة ـــاء مـــن بعـــض الـــصحابة ،لتزكيـــة وقـــد جـــاءت عب  والثن

 معّينـة،  وأبواب من العلـملبعض يف جودة احلفظ، وقوة الضبط، والتخّصص يف أحاديث

ـد ، الـصحايب ضبط على وشاهًدا مؤّكًدا، لتكون الشهادة؛ هذه فتأيت وقـد جـاء هـذا املؤكِّ

  :على عدة صور، منها

  . وضبطه له، على قوة حفظه للحديثالتأكيد: أوال

مسعــت :  علينـا عبـد اهللا بـن عمـرو فـسمعته يقـولحـجَّ :  عـروة، قـالمـن شـواهده حـديثو 

.  احلــــــديث »...ا انتزاًعــــــُموهُ  بعــــــد أن أعطــــــاكُ لعلــــــمَ  انــــــزِعُ إن اهللا ال يَ  «: يقــــــولالنــــــيب 

يــا ابـــن :  فقالــتعــدُ  بَ جَّ  عبــد اهللا بــن عمــرو َحــ إنّ  مثّ ، النــيب وج بــه عائــشة ز فحــدَّثتُ 

 فسألته فحدثين بـه  ئته حدثتين عنه، فجي فاستثبت يل منه الذ،هللاأخيت انطلق إىل عبد ا

 اهللا  عبـدُ ِفـظَ واهللا لقـد حَ :  فقالـتَعِجبَـْت، فأخرب�ـا فَـ ،كنحو ما حدثين، فأتيت عائشة

  .)١(بن عمرو

مـــن ضـــبط عبـــد اهللا بـــن عمـــرو للحـــديث،  -رضـــي اهللا عنهـــا–فتعجبـــت الـــسيدة عائـــشة 

ّيما أّن عبــد اهللا بـن عمـرو قـد أعـاد احلـديث بعــد  ال سـظ،فحلفـت بـاهللا شـاهدة لـه بـاحلف

  . مل يزد فيه مل ينقص فضبطهل،عام كام

 لرســول اهللا َمَنــا هريــرة أنــت كنــت ألزَ ا أبــيــا «: أليب هريــرة ابــن عمــرومــن شــواهده قــول 

                                                           

مـا يـذكر مـن ذم الـرأي وتكلـف :   أخرجه البخاري يف كتـاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة، بـاب(١)

 .٧٣٠٧: اس برقمالقي



       
  
 

 

 
    

٢٠٠

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

 َ١(» لحديثهظََنا وأحف(.  

 فهــذه شــهادة مــن ابــن عمــر الــذي هــو مــن فقهــاء الــصحابة، وعلمــائهم، وروا�ــم، أليب

هريـــرة بـــسعة احلفـــظ، واســـتيعابه لكثـــري مـــن الـــسّنة النبويـــة، كمـــا نبَّـــه  ابـــن عمـــر إىل أحـــد 

  .أسباب كثرة حفظ أيب هريرة، وقّوة ضبطه، وهو مالزمته لرسول اهللا 

  . وختصصه فيه، على خربته باحلديثالتأكيد: ثانيا

 كان أن رسول اهللا «عائشة، وأم سلمة  أن أبا هريرة سئل عن قول ومن شواهده

  الفضلُ ثنيكذلك حدَّ  :فقال، »ميدركه الفجر وهو جنب من أهله، مث يغتسل، ويصو 

  .)٢(بن عباس وُهنَّ أعَلمُ 

 هريــرة بأنـّـه وإن كــان صــادقًا فيمــا ينقلــه عــن الفــضل ضــابطًا ملــا يرويــه عنــه، إّال وبــأفــأخرب 

 ، التخــّصص عنــه علــى مــا يرويــه عــن الفــضل حبكــم أزواج النــيب هأنّــه ســُيقدِّم مــا يرويــ

  . فيها أوثق من علم غريهنّ  القضّية الزوجّية سيكون علم أزواج النيب فهذه

أال  ": فقال ابن عباس، رسول اهللا ترِ عن وِ  سئل  أن ابن عباس ومن شواهده

 ِ�ا، فأْ شة،عائ: من؟ قال:  قال؟ رسول اهللا  بوترِ  األرضِ  أهلِ مِ  على أعلَ ُدلُّكَ أَ 

  .)٣(..."فاسأهلا

 عن ختّصصها وأخرب -رضي اهللا عنها–ة علم أم املؤمنني عائش  ابن عباس امتدحف

 ، الوتر صالة ليلية تؤدي يف البيت، ذلك أنمبعرفة هذه العبادة من عبادات النيب 

 لشدة حرصها على حفظ آثار النيب ؛ عائشةهن وأوال، أعلم بذلكمننيوأمهات املؤ 

.  

                                                           

ــــرقم(١) ــــواب املناقــــب، مناقــــب أيب هريــــرة ب ــــاين يف . ٣٨٣٦:  أخرجــــه الرتمــــذي يف أب صــــححه األلب

  ).٣/٥٥٩(صحيح الرتمذي 

  .١٩٢٦: الصائم يصبح جنًبا برقم: أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، باب) (٢

 نــام عنــه أو جــامع صــالة الليــل ومــن:  أخرجــه مــسلم يف كتــاب صــالة املــسافرين وقــصرها، بــاب(٣)

 ٧٤٦مرض برقم 



       
  
 

 

 
    

٢٠١

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  لصحايب لرواية ا النيب تصديق: المطلب الثاني

 والضبط ،أن يشهد له باحلفظ:  وأوثق مؤّكدات ضبط الصحايب حلديثه، أشرفمن

ينل هذا الشرف ومل ،  عن اهللا شريعته الذي ال ينطق عن اهلوىملبلِّغ ارسوُل اهللا 

  .إال أيب كعب . من رسول اهللا  العظيم

 امِ  بأيَّــرَنافــذكَّ قــرأ يــوم اجلمعــة تبــارك، وهــو قــائم،  « أن رســول اهللا ب،عــن أيب بــن كعــف

 إال هـا مل أمسعْ  هذه الـسورة؟ إينّ نزَِلتْ مىت أُ :  فقالغِمُزين، ذر يَ و أو أب، وأبو الدرداء،»اهللا

 لَـم هـذه الـسورة فَـ نزِلـت مـىت أُ كسـألتُ :  قـالَرُفوا، انصَ ا فلمّ ْت،اآلن، فأشار إليه، أن اسكُ 

  إىل رسـول اهللا َذَهبَ  فَـغَـوت، لَ ا إال َمـ اليـومَ ك لـك مـن صـالتِ لـيسَ : َيبٌّ  فقال أُ ربين؟ختُ 

  .)١(»بيٌّ  أُ َدقَ صَ  «: فقال رسول اهللا َيبٌّ،فذكر ذلك له، وأخربه بالذي قال أُ 

 جلـــواب أّيب بـــن كعـــب، وهـــو جـــواب كـــان يتـــضّمن حكًمـــا شـــرعًيا ال تـــصديق النـــيب ف

 ال  وإن كــان، أثنــاء اخلطبــةث املتحــدِّ علــى وجــواب أّيب بــن كعــب ،ميكــن أن يُقــال بــالرأي

 أو ينقلـه بـاملعىن، ففـي كـال احلـالتني ،يتبّني لنا هل هو ينقله كمـا مسعـه مـن رسـول اهللا 

ضـبط اللفـظ، : ملفإّن احلـديث يفيـدنا بـأن أبي�ـا قـد ضـبط، وأن معـىن الـضبط يتّـسع ليـش

  . وضبط املعىن

   لرواية الصحايب راوي احلديثحايب صتصديق: المطلب الثالث

  : صورتنيوقد جاء هذا املؤكِّد على

  .صدق:  بقولطهأن يؤكد ضب: األولى

ــدات ضــبط الــصحايبِّ حلديثــه قه أن مــن مؤكِّ  صــحايب، مــن أكثــر أو آخــر، صــحايبٌ  يُــصدِّ

وأنـا مسعتـه مـن : صـدق، أو يقـول:  بـأن يقـول حـني يـسمع حديثـهضـبطه و ، حفظهفيؤكِّد

  .رسول اهللا، فيزداد احلديث قوة فوق قّوته

مـــن « :عـــن النـــيب   عـــن حـــديث أيب هريـــرة ســـئل أن ابـــن عمـــر ومـــن شـــواهده 

                                                           

مــا جــاء يف االســتماع :  أخرجــه ابــن ماجــه، أخرجــه يف كتــاب إقامــة الــصالة، والــسنة فيهــا، بــاب(١)

 ).١/٣٢٩(صححه األلباين يف صحيح ابن ماجه . ١١١١: للخطبة واإلنصات هلا برقم



       
  
 

 

 
    

٢٠٢

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

فأرســل ابــُن عمــر إىل عائــشة  احلــديث،»...َخــرََج مــع َجنَــازٍَة مــن بَيِتهــا، َوَصــلَّى عليهــا، 

  .)١(َصَدَق أبو هريرة: يسأهلا عن قوِل أيب هريرة، فقالت عائشةُ 

ى  حلــديث أيب هريــرة، وتــصديقها لــه دليــل علــ-رضــي اهللا عنهــا–فتأييــد، وتأكيــد عائــشة 

 .ويف قواعد الرتجيح بني الروايات عند احملدثني الرتجيح بالكثرة، ضبطه، وإتقانه حلديثه

ــــو هريــــرة عــــن حــــديثومــــن شــــواهده حــــني   احلجــــاج بــــن عمــــرو  ســــئل ابــــن عبــــاس وأب

ــلٍ  «: رســول اهللا عــناألنــصاري،   .»مــن ُكــِسَر أو َعــرَِج فقــد َحــلَّ وعليــه اَحلــجُّ ِمــن قَاِب

  .)٢(َصَدقَ : فـََقاال

ديق اثنني من علماء الصحابة، وحفاظهم، وروا�م املكثرين هلذا الـصحايب يف روايتـه تصف

 .  فيما يُبلِّغونه من سّنة رسول اهللا يؤكِّد صفة الضبط اليت متّيز �ا أصحاب النيب 

  . ما حّدث بهمساع يف هأن يؤكد ضبطه مبوافقت: الثانية

 عن حديث أيب ذر ن عمرو الغفاريرافَع بل  سأعبد اهللا بن الصامتأن ومن شواهده 

إّن بَعِدي ِمن أُمَّيت أو سيكون بعدي من أُمَّيت قوٌم يَقرؤون القرآن، ال ُجياِوُز « عن الغفاري

َحالِقيَمُهم، َخيرُُجون ِمن الدِّين َكَما َخيرُج السَّهُم ِمن الرَِّميَِّة، ُمثَّ ال يَعودون فيه، ُهْم َشرُّ اخلَلِق 

  .)٣("وأنا سمعته من رسول اهللا : "قال  ف»واخلَِليَقةِ 

ـــدات ،موافقـــة رافـــع بـــن عمـــرو بـــسماعه للحـــديثف  كمـــا حـــّدث بـــه أبـــو ذّر هـــو مـــن مؤكِّ

  .الضبط

:  فقــال لــه، مــن عبــاده آتــاه اهللا مــاًال  بعبــدٍ  اهللاُ أيت« : حذيفــة، قــالومــن شــواهده حــديث

 بـن عـامر عقبـة فقـال .احلـديث»...اوال يكتمـون اهللا حـديثً : ماذا عملـت يف الـدنيا؟ قـال

                                                           

  ٩٤٥ :فضل الصالة على اجلنازة واتباعها برقم: أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز، باب(١) 

صـــححه األلبــــاين يف . ١٨٦٢: اإلحـــصار بـــرقم:   أخرجـــه أبـــو داود يف كتـــاب املناســـك، بـــاب(٢)

  ).٦/١١٧(صحيح أيب داود 

  .١٠٦٧: اخلوارج شر اخللق واخلليقة برقم: أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب) (٣



       
  
 

 

 
    

٢٠٣

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  .)١( سمعناه من في رسول اهللا هكذا: اجلهين، وأبو مسعود األنصاري

 كمــا نقلــه  بــأّ�م مسعــوا هــذا احلــديث مــن فــِم النــيب  مــن أصــحاب النــيب اناثنــ فــأقرَّ 

  .إتقانه و وضبطه، حذيفة، حفظهلم حذيفة، وهذا من مؤكِّدات 

   راوي احلديث التابعي لرواية الصحايبتصديق: المطلب الرابع

، فهم الذين تلقوها مباشرة من الدفاع الثاين عن سّنة املصطفى خط هم التابعون 

 الصورة اليت كان بنقل اهتموا، وبلغوها ملن بعهدهم كما مسعوها، وقد أصحاب النيب 

 وقد جاء هذا . من قوة الضبط، ومتانة احلفظ للسّنة النبويةعليها أصحاب النيب 

  :ثة صوراملؤّكد على ثال

  أن تتفق رواية تابعيني للحديث عن صحايب واحد يف جملسني خمتلفني: األولى

 عائـشة  مسعـت بنـت عبـد الـرمحن، قالـتعمـرةعـن   حيـىي بـن سـعيدمـا رواه ومن شواهده

  إذا طــــافَ  مـــن مل يكـــن معـــه هـــديٌ  اهللا ســــول ر أمـــر «َ:  قالـــت-رضـــي اهللا عنهمـــا–

 َفا بني الصَّ َعىوسَ 
َ
أي عمـرة  (أتتـك:  للقاسم، فقالهحيىي، فذكرتُ : قال، »لَّ  حيَِ أن رَوةَ  وامل

  .)٢(هِ  على وجهِ  بالحديثِ )بنت عبد الرحمن

 إّال أن اتفــاق التــابعيني علــى روايـــة ،وهــذا احلــديث وإن كــان فيــه شــهادة لعمـــرة بالــضبط

  . حديث عائشة، وعلى عدم اختالف حديثها دليل على ضبطها

 ،ن يزيــد، عــن علقمــة، عــن أيب مــسعود البــدري  عبــد الــرمحن بــومــن شــواهده مــا رواه

ـــةٍ  لَ ي ِفـــَرَأُهمـــا قَـ ن َمـــالبَـَقـــَرِة، ورةِ  ُســـرِ  آِخـــن ِمـــاآليتـــانِ  «:قـــال رســـول اهللا : قـــال   يَل

 سأَلُتهُ  فَـــــ بالبيـــــتِ طُـــــوفُ  يَ ُهـــــو وَ  أبـــــا مـــــسعودٍ يـــــتُ فلقِ :  الـــــرمحن عبـــــدُ قـــــال ،»َفَتـــــاهُ كَ 

ثَِنيهُ    .)٣(َفَحدَّ

 بواســطة نــهديث مــن أيب مــسعود مباشــرة بعــد أن مسعــه ع احلــزيــدفــسمع عبــد الــرمحن بــن ي

                                                           

 ١٥٦٠: فضل إنظار املعسر برقم: أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة، باب)  (١

  ١٧٠٩: ذبح الرجل عن نسائه من غري أمرهّن برقم: جه البخاري يف كتاب احلج، باب  أخر (٢)

 .٤٠٠٨:  برقم،أخرجه البخاري يف كتاب املغازي، بابٌ (٣)



       
  
 

 

 
    

٢٠٤

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  .  مسعود قد ضبط حديثهأبا فوجد ،علقمة

 أن يرويه تابعيان عن صحابيني خمتلفني بنفس األلفاظ: الثانية

ــافَـ .  امللــك أو عبــدِ ، الوليــدِ َشاءَ  َعــحــضرتُ :  الزهــري، قــالمــا جــاء عــن ومــن شــواهده  َلمَّ

ــأَ  ألَ مــتُ  قُ الةُ  الــصَّ حــضرتِ   نَّــه أَ ِيب  أَ ى علــشــهدُ أَ :  بــن عمــرو بــن أميــةجعفــرُ : قــالَ  فَ ،تـََوضَّ

 وقـال، »تَـَوَضـأَ  يَـ ملَْ  وَ لَّى، صَ  ُمثَّ اُر، النَّ يـََّرتِ  غَ ا ِممَّ َعاًما طَ َأَكلَ « أنه   اهللاِ  على رسولِ ِهدَ شَ 

  .)١(وأنَا أشَهُد َعَلى أِبي ِبِمثِل ذلك:  بن عبد اهللا بن عباسعليُّ 

 كمـا مسعـه جعفـر بـن ،سماعه هلـذا احلـديث مـن أبيـهبـاهللا بـن عبـاس عليَّ بن عبـد  صرّحف

 لـضبط الـصحابة للحـديث أكيـًدا وال خيفى أّن يف هذا التصريح ت،عمرو بن أمية من أبيه

  . مسعوه من رسول اهللا نالذي

   ألفاظهبنفس مث يسمعه التابعي من صحايب آخر ،أن يرويه تابعي عن صحايب: الثالثة

 نفـِسي لـه وقَـَع يف: أتيـُت أَُيبَّ بـن كعـب، فقلـت:  قـاللديلمي، ابن اء عنومن شواهده ما جا

لــو أّن اللّــَه عــّذَب أهــل « :شــيءٌ مــن القــدِر، فحــدِّثين بــشيٍء لعــّل اللّــَه أن يُذهَبــهُ مــن قلــيب، قــال

ثُـــمَّ أَتَيـــُت عبـــد اللّـــِه بـــن : قـــال .احلـــديث ».. هلـــمملٍ  أرضـــِه عـــّذَ�م وهـــو غـــُري ظـــاأَهـــلمساواتـِــِه و 

ثُــمَّ : ، قــالثُــمَّ أتيــُت ُحذيفــَة بــن اليَمــاِن، فقــال مثــل ذلــكَ : ، قــال ذلــكَ مثــلَ  فقــال ،مــسعودٍ 

  .)٢( مثل ذلكَ  فَحدَّثَني عن النَّبيِّ ،أَتيُت زيد بن ثابتٍ 

 فوجــدهم قــد ديث، ليــسمع مــنهم هــذا احلــ؛ بــني ثالثــة مــن الــصحابةفتنقَّــل ابــن الــديلمي

  . الصحابةتوافقت روايا�م، وهو من شواهد ضبط

 «:  عن معاذ بن جبـل عـن النـيب  مسلم اخلوالينيبأ ما جاء عن ومن شواهده
ُ
 تحـابُّونامل

                                                           

الوضـوء ممـا غـريت : أي- يف ذلـك ةالرخـص: بـاب ، كتاب الطهارة وسـننهايف ابن ماجه أخرجه (١)

 فيــه الوليــدُ  صــرّح وقــد البخــاري، الرجــ رجالــه اإلســناد، صــحيح  احلــديث.٤٩٠: بــرقم -النــار

  .بالتدليس شهرة تضرّ  فال بالسماع،

صـّححه األلبـاين يف ظــالل . ٤٦٩٩: يف القـدر بـرقم:   أخرجـه أبـو داود يف كتـاب الـسّنة، بــاب(٢)

  ).١/١٠٩(اجلّنة 



       
  
 

 

 
    

٢٠٥

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

 قيــتُ  َفَخَرجــُت حتّــى ل:قــال .»يف اللَّــِه علــى منَــابَر مــن نـُـوٍر يف ظــلِّ الَعــرِش يــوَم ال ظــلَّ ِإال ظلُّــهُ 

ــَن الــصَّ  ــادَة ب ــذََكر امِت،عب ــن لــهُ حــديث معــاِذ تُ  َف   رســوَل اللَّــه تُ معســ:  جبَــٍل فقــالب

  .)١(احلديث»...َحقَّْت َحمَبَِّيت للُمَتَحابَِّني يفَّ  «: يقولُ بِّهِ  عن ر حِكيي

ـــو مـــسلم اخلـــوالين   قـــد فوجـــدمها ،احلـــديث مـــن صـــحابيني يف جملـــسني خمتلفـــنيفـــسمع أب

 . توافقت روايا�ما، وهذا من شواهد الضبط لدى الصحابة

                                                           

  .احلديث حسن اإلسناد؛ حلال جعفر بن برقان. ٢٢٠٦٤:   أخرجه أمحد يف مسنده برقم(١)



       
  
 

 

 
    

٢٠٦

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

  املبحث الثالث

 شواهد الواقعبضبط الصحابة لألحاديث 

كمــا مسعوهــا مــن هلــا   مضــبط الــصحابة ملتــون األحاديــث وتــأديتهدى قــوة يــشهد ملــإّن ممّــا 

  :وقد جاء لذلك عدة صور، منهامن واقع حياة الصحابة،  شواهد النيب 

ـــــصحايب أن يـــــذكر  :أوال ـــــيب مـــــا يـــــدّل علـــــى ال ـــــّني  اهتمـــــام الن مبـــــسألة الـــــضبط، أو يب

 كـــان هلـــذه األســـاليبوقـــد   ، علـــى الـــضبط املعينـــة لـــبعض األســـاليب  النـــيب اســـتعمال

 الــدور الكبــري فيمــا متّيــز بــه الــصحابة مــن ضــبط للــسنة النبويــة، ومــن هــذه النبويــة املتمّيــزة

  :األساليب

  : لرواية الصحابي للحديثتصحيح النبي  -١

 للرباء بن عازب وهو يعلمه بعض اذكار النوم، فلما أراد  تصحيحه ومن شواهده 

 ،»وِبَرُسوِلَك الذي أرسلتَ «: ستظهر حفظ الذكر غّري يف بعض ألفاظه فقالالرباء أن ي

لفظ ضبط  ب عناية النيب  احلديث مدى، فبّني )١(»ال، وبَِنِبيَِّك الذي َأرسلتَ  «:قال

 كدؤ تكلُّ هذه األمور فه له   الرباء للخطأ الذي وقع فيه، وتصحيحوتوجيهاحلديث، 

  .ضبط الصحايب حلديثه

 : المساعد على ضبط الحديث  الصحابي أسلوب النبي أن يذكر-٢

، وََكفِّي بني َكفَّيِه علََّمِين رسوُل اهللا :  قالابن مسعود، جاء عنما ومن شواهده 

 »...الَتِحيَّاُت هللا، والصلواُت والطيِّباتُ  «:الَتَشهَُّد، كما يُعلَِّمين السُّورَة من القرآن

كان  حني  النيب  استعملهيئة، واألسلوب الذي  عن اهل ابن مسعودأخرب، ف)٢(احلديث

، وهذا أدعى كّفه بني كّفي رسول اهللا كان   التحّيات، فاحلال أنّه  دعاءمه علِّ ي

 للذكر له من أجل أن حيفظه، وأنّه يُعلمه إياه  للرتكيز، واالنتباه، ّمث ذكر تكرار النيب 

                                                           

  . ٦٣١١: إذا بات طاهرًا وفضله برقم: لبخاري يف كتاب الدعوات، باب أخرجه ا(١)

 . ٦٢٦٥: األخذ باليدين برقم:  يف كتاب االستئذان، باب البخاريأخرجه (٢)



       
  
 

 

 
    

٢٠٧

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

 فقال ،)١(ابن عباسعن د للضبط املؤكّ مثل هذا  وقد ورد كما يُعلمه السورة من القرآن،

  . ممّا يؤكِّد ضبط الصحايب حلديثه فهذامثل ما قال ابن مسعود

  تصديق الواقع لرواية الصحايب :ثانيا

، ووقع  عن رسول اهللا رواها الصحابةلقد كان يف بعض األحاديث واألخبار اليت 

 على ضبط لٍ دليأصدق  راوي احلديث، أو لغريه ممّن جاء بعدهلصحايب ل مصداقها

  :، فهاتان صورتان هلذا املؤّكدللحديث النبويالصحابة 

، أن  هريرة ما جاء عن أيب: ، ومن شواهده وقع مصداقه لراوي احلديثما: األوىل

كانت امرأتان معُهما ابَناُمها، جاء الذئُب فَذَهَب بابن إحَداُمها،  «: قالرسول اهللا 

ا َذَهَب بابنِ : فقالت لصاحَبِتها ا َذَهَب بابِنِك، فـََتَحاَكَمَتا إىل : ِك، وقالت اُألخَرىإمنَّ إمنَّ

 - عليِهما السَّالم-  فقضى به للُكربى، َفَخَرَجَتا على ُسليمان بن داود داود 

ال َتفَعل يَرَمحَُك اهللاُ : ائُتوِين بالسِّكِّني َأُشقُُّه بينَـُهما، فقالت الصُّغَرى: فََأخبَـَرتَاه، فقال

واِهللا إْن سمعُت بالسكِّين َقطُّ إال «: قال أبو هريرة. »َقَضى بِه للصُّغَرىُهو ابُنها فَـ 

لفظ احلديث، ونقله كما مسعه أبو هريرة  فضبط ،)٢(»يوَمئٍذ، وما ُكنَّا نـَُقوُل إّال الُمديَةَ 

اليت مل يكن يعرفها حني مساعه لذلك " السكني" مبا فيه كلمة من رسول اهللا 

 .احلديث

 »منَاٍط؟ أَ ن مِ ُكم لَ لْ هَ  «:قال النيب : قال، جابر ما رواه  -اأيضً -  شواهدهومن 

-  ا هلَ  أقولُ فأَنَا »منَاطُ  األَ م لكُ َيُكونُ  سَ هُ  إنَ اأمَ «:  قالمنَاُط؟ األَ َنا لَ كونُ  يَ ىنَّ وأَ : قلتُ 

 لكم ُكونُ تَ  سَ اإ�ّ  «: نَّبيُّ  الُقلِ  يَـ ألمْ : فتقولُ  اَطِك، أمنَ ينِّ  عَ خِّرِي أَ -هامرأتَ : يعين

 (٣) .َدُعَها فأَ »اطُ األمنَ 

                                                           

 .٤٠٣: التشهد يف الصالة برقم: يف كتاب الصالة، باب أخرجه مسلم (١)

 .٦٧٦٩ :إذا اّدعت املرأة ابًنا برقم: أخرجه يف كتاب الفرائض، باب (٢)

  .٣٦٣١: عالمات النبوة يف اإلسالم برقم: كتاب املناقب، باب: خرجه  البخاري أ(٣)

  ).٥/١١٩(النهاية يف غريب احلديث". هي ضرب من البسط له مخل رقيق: "واألمناط



       
  
 

 

 
    

٢٠٨

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

، ّمث مّرت األيام، هذا احلديث للّناس، ومنهم زوجته كما مسعه من النيب جابٌر  روى ف

  . جلابر نفسه، وذّكرته بذلك زوجتهووقع مصداق ما قال النيب 

  رأيتَ ل هَ ديُّ،يا عُ  «:  بن حامت حني قال له النيب حديث عدي: ومن شواهده

 ِعيَنةَ  الظَّ تَـَرَينَّ  لَ  حياةٌ كَ  بِ اَلت طَ فإنْ « قال نَها، عَ نِبئتُ  وقد أُ َرها،مل أَ : قلتُ  »؟ريَةَ احلِ 

 فيما بيين وبني قلتُ - ، إال اهللاَ ا أحدً  ال ختافُ  بالكعبةِ  حىت تطوفَ ريَةِ  احلِ ن مِ رحتَِلُ تَ 

  ُكنوزُ  فَتَحنَّ  لتُ  حياةٌ كَ  طالت بِ ِئنْ  ولَ ،- البالدَ روا طَيٍِّئ الذين قد سعَّ ُدعَّارُ فأين : نفسي

 من هذه األخبار  عن رسول اهللا اهمصداق ما رو فوقع لعدّي   ،)١( »... سرىكِ 

 حتى يَرةِ  من الحِ ِحلُ  ترتَ عيَنةَ  الظَّ فرأيتُ :  قال عديبعد سنني من روايته للحديث

، ..  بن هرمزى كسر ُنوزَ  كُ َتحَ  افتَ من في  وكنتُ ، إال اهللاَ  ال تخافُ  بالكعبةِ تطوفَ 

 .، فقد دلَّ على ضبط الصحايب حلديثه كما دّل على صدق نبوة النيب فاحلديث

 حديث أيب سعيد اخلدري يف قصة ذي اخلويصرة، وإخبار النيب : ومن شواهده

آيتهم رجٌل أسوٌد، إحدى َعُضَدْيِه مثل  «:بظهور اخلوارج وذكر بعض نعو�م فقال

وفاة النيب  بعد  عن رسول اهللا اهق ما رو مصدا، فوقع أليب سعيد )٢(»...ثدي املرأة

 حتى  فأمر بذلك الرجل فالتمس فأيت به، : "حىت قال بأكثر من عشرين سنة

 مقدار ضبط الصحابة وهذا يؤكد"  نعتهالذي نظرت إليه على نعت النبي 

 .للحديث النبوي

  : ذلكشواهد ما وقع مصداقه لغري راوي احلديث، ومن :الثانية

 يوًما قريًبا ناَم النَّيبُّ : بن مالك، عن خالته أم حرام بنت ملحان، قالت أنس ما رواه

، ُمثَّ اسَتيَقَظ يتَبسَُّم، فقلتُ  أنَاٌس من أُّميت ُعرُِضوا عليَّ  «:ما َأضحَكَك؟ قال: مينِّ

ُلوِك على اَألِسرَّةِ 
ُ
ِين منُهم فادُْع اللََّه َأن جيَعلَ : قالت. »يَرَكُبون هذا الَبحَر األخَضَر كامل

ادُع اللََّه : فَدَعا هلا، ُمثَّ ناَم الثَّانيَة، فَفَعَل مثَلَها، فقاَلت مثَل قوهلَا، فَأجابـََها مثَلَها فقالت

                                                           

   .٣٥٩٥: عالمات النبوة يف اإلسالم برقم: كتاب املناقب، باب: البخاري أخرجه )١

 .٣٦١٠: عالمات النبوة يف اإلسالم برقم:  كتاب املناقب، بابالبخاري، أخرجه يف أخرجه (٢)



       
  
 

 

 
    

٢٠٩

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

فَخَرَجت مَع َزوِجَها عباَدَة بِن الصَّامِت . »أَنِت مَن اَألوَِّلنيَ  «:أَن َجيعَلِين منُهم، فقال

حَر مَع ُمَعاويََة، فلمَّا انَصَرُفوا من َغزِوِهم قافِلَني، فنزَُلوا غازِيًا أَّول ما رَِكَب املسِلموَن الب

  (١).فـَُقرَِّبت ِإلَيها َدابٌَّة لَتركبَـَها، فصَرَعتَها، فماَتتْ الشَّأَم، 

آِخَر  «: قالائُتوين ِبَشربَِة َلَنبٍ، فإّن رسوَل اِهللا : يوم صفنيومن ذلك قول عمار 

نيَ  َم فـَُقِتلَ . »ا َشربَِة َلَنبٍ َشربٍَة َتشَرُ�ا ِمن الدُّ   .)٢(فأُِتَي بشربَِة لََبٍن َفَشرِبَها ثُمَّ تـََقدَّ

 عن حديثه ى كّل واحد منهمارو ففي هذين احلديثني جند أّن أم ملحان وعّمار قد 

ا، فكان أحد دالئل م، وضبط ألفاظه، مث وقع مصداقه ملن شهدوا مو�رسول اهللا 

 رضي –، وعّمار بن ياسر الضبط ألم حرام بنت ملحان، وأحد دالئل النبوة للنيب 

 .-اهللا عنهما 

  

  تأكيد الضبط بروايته بعد مدة بنفس ألفاظه :ثالثا

ويشهد لذلك ما أخرجه البخاري يف صحيحه من طريق حممود بن الربيع حني ذكر 

 زيارة النيب صلى اهللا عليه وسلم لبيت عتبان بن مالك وإمامته فيهم صالة النافلة مثّ 

فجعلُت هللا عليَّ إن َسلَّمِين حىت أَقُفَل من غزَويت  «: ذكر احلديث بطوله، ويف آخره قال

 إن وجدتُه حي�ا يف مسجِد قوِمِه، فقفلُت، فَأهَللُت ِحبَجٍَّة أن أسَأَل عنها ِعتباَن بن مالك 

يٌخ أعَمى ُيصلِّي أو بُِعمرٍَة، مث ِسرُت حىت َقِدمُت املدينَة، فأتيُت بين سامل، فإذا ِعتبان ش

ثمَّ سألُته عن ذلك الحديِث، لقوِمِه، فلمَّا َسلََّم من الصالِة سلَّمُت عليِه وأخربتُه َمن أنا، 

 فحني يبّني التابعي حممود بن الربيع قوة ضبط الصحايب »َفَحدَّثَنِيِه كَما َحدَّثَِنيِه أوََّل مرَّةٍ 

مسعه منه يف املرّة األوىل مع بعد الفرتة عتبان بن مالك حلديثه وإعادته له بألفاظه كما 

                                                           

فــضل مــن يُــصرع يف ســبيل اهللا فمــات فهــو :  يف كتــاب اجلهــاد والــسري، بــابالبخــاري:  أخرجــه(١)

  .٢٧٩٩: منهم برقم

، صــــححه األلبــــاين يف السلــــسلة ١٨٨٨٠: اإلمــــام أمحــــد، أخرجــــه يف مــــسنده بــــرقم  أخرجــــه )٢( 

  ).٧/٦٦٤(الصحيحة 
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الزمنية، فهذا ممّا يؤّكد ما كان عليه الصحابة من الضبط واحلفظ واإلتقان للحديث 

  النبوي

مسعت : عبد اهللا بن عمرو بن العاص، يقولومن أمثلة ذلك ما رواه عروة بن الزبري 

ا ينَتزُِعُه ِمن النَّاِس، وَلِكن يَقِبُض إّن اَهللا ال يَقِبُض الِعلَم انِتزَاعً «: ، يقولرسول اهللا 

الِعلَم بَِقبِض الُعَلَماِء، َحىتَّ إذا َمل َيرتُْك َعاِلًما، اختَََّذ النَّاُس ُرُؤوًسا ُجهَّاًال، َفُسِئُلوا فََأفَتوا 

ثم لقيُت عبَد  :"عروة بن الزبري قال، ففي بعض روايات أن »بَِغِري ِعلٍم، َفَضلُّوا وَأَضلُّوا

: ، قالهللا بن عمرو على رأِس الَحوِل، فسألُته فـََردَّ َعَلينا الحديَث َكَما َحدَّثَ ا

 .)١(" يقولمسعُت رسول اهللا 

ديثه؛ حيث رّده على ابن الزبري بعد عام  حلعبد اهللا بن عمرو قد فدل هذا على ضبط 

  .كما حّدث به أّول مرّة

رواُن يف إمارتِِه على املدينِة أنّه ذكر م:  أنه قالعروة بن الزبريومن ذلك ما جاء عن 

ال ُوُضوَء : يـَُتوضَُّأ ِمن َمسِّ الذََّكِر إذا أفَضى إليِه الرَُّجُل بَِيِدِه، فأْنَكرُت ذلك، وقلت

 ذََكَر أخربتين ُبسرَُة بنت صفوان أّ�ا مسعت رسوَل اهللا : على َمن َمسَُّه فقال مروانُ 

فلم أَزْل : قال ُعروة. »ويـَُتوضَّأ ِمن َمسِّ الذَّكرِ  «: ما يـَُتوضَُّأ ِمنُه، فقال رسوُل اهللا

أَُماري مرواَن حّىت َدَعا رجًال من َحَرِسه، فَأرَسَله إىل ُبسرَة، َفَسَأَهلا عمَّا حدَّثت مرواَن، 

  .)٢(فَأرَسَلت إليِه ُبسرُة ِبمثِل الذي حدَّثِني عنها مروانُ 

 قد ضبطت حديثها، -  اهللا عنهارضي-  من هذه الرواية أن بسرة:وجه الشاهدو 

 .فحّدثت به الشرطي، كما حّدثت به مروان

 

                                                           

رفــع العلـم وقبــضه وظهــور اجلهـل والفــنت يف آخــر الزمــان : كتــاب العلـم، بــاب: مــسلم:  أخرجـه )(١

  .٢٦٧٣: برقم

صـــححه ، ١٦٣: الوضـــوء مـــن مـــّس الـــذكر بـــرقم:  النـــسائي يف كتـــاب الطهـــارة، بـــاب: أخرجـــه(٢)

 ).١/٣٣١(األلباين يف صحيح أيب داود 
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  اخلامتة

احلمـــد هللا علـــى نعمـــه الـــىت ال حتـــصى، وعلـــى آالئـــه الـــيت ال تستقـــصى، احلمـــد هللا 

الــذي برمحتــه تــرتادف العطايــا والــنِّعم، وبنــوره تنجلــي الكربــات والظُلَــم، والــصالة والــسالم 

عوث رمحة للعاملني، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن اقتفـى آثـارهم إىل األمتّان األكمالن على املب

  .    يوم الدين

  :أّما بعد

فبفضل اهللا، ورمحتـه، وكرمـه قـد أمتمـُت كتابـة هـذا البحـث الـذي أسـأل اهللا الكـرمي 

الذي أعان على كتابته، والفراغ منه أن جيعله خالًصا لوجهـه الكـرمي، وأن ينفـع بـه كاتبـه، 

  .وقارئه

قـلِّ مـن العبـد الفقـري إىل ربّـه أخلـّص أبـرز مـا توّصـلت إليـه مـن نتـائج وبعد جهـد امل

  :هذا البحث يف نقاط

 أللفاظ احلـديث النبـوي، حيـث كـان هذا البحث يُظهر قوة ضبط الصحابة : األولى

، وعلمهــم كتعظــيمهم للروايــة عــن رســول اهللا : يرتكــز علــى عــدة ركــائز مهّمــة

  .. فظ سنته وتبليغها ملن مل يسمعهاخبطر الكذب عليه، ومعرفتهم بشرف ح

ضـبط املعـىن، وهـذا بـاب أّكـده الـصحابة ومارسـوه مـن خـالل : من أركان الضبط: الثانية

 القوليـة والعمليـة، حيـث كـانوا ال يتجـاوزون معـىن احلـديث نقلهم لـسّنة النـيب 

  .وإن تصرفوا أحيانًا ببعض ألفاظه

كـــان حاضـــرًا ؤكـــدة للـــضبط عنـــد الـــصحابة ع التعبــري، واختيـــار األلفـــاظ املتنـــوّ : الثالثـــة

بــــصورة ظــــاهرة، حيــــث تعــــّددت وتنّوعــــت عبــــارا�م الــــيت اســــتخدموها لتأكيـــــد 

ضبطهم، سواء يف ذلك عبـارات تأكيـد احلفـظ، أو اخلـربة، أو الـشهادة، أو غـري 

  .ذلك

 مـن أثـر كبـري يف الرتجـيح، كم كان لشواهد الضبط ومؤكداته لدى الصحابة : الرابعة

   ! اخلالف يف املسائل اليت رّمبا اختلف عليها الصحابة ويف حلّ 
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ـــة لـــضبط الـــصحابة هلـــا امتـــدادات شـــرعية؛ كتعظـــيم احللـــف : الخامـــسة الـــشواهد اللفظي

  .واليمني، وتعظيم شأن الشهادة، و خطر الكذب على رسول اهللا 

فادة دقّـــة نظـــر احملــدثني يف اســـتنباط شـــواهد الــضبط، واإلشـــارة إليهـــا، واالســـت: الــسادسة

  .منها

تكــرَّر أن يؤّكــد الــصحابة ضــبط الروايــة بالــشهادة عليهــا، وهــو أكثــر الــشواهد : الــسابعة

حــديثًا، مث التــصريح بــاحلفظ وعــدم النــسيان؛ حيــث ) ٤١(وروًدا؛ حيــث ورد يف 

مسعتـه أذنـاي وأبـصرته «: حديثًا، مث ما ورد يف مثل قول الـصحايب) ٣٢(ورد يف 

حــديثًا، وســائر الــشواهد تكــررت يف ) ٢١(   حيــث ورد يف»عينــاي ووعــاه قلــيب

  .أقل من العشرين مرة، وبعضها مل يرد إال مرة واحدة

  :هذه أهم النتائج اليت وصلت إليها، وأرى من التوصيات املكّملة هلذا املوضوع

إعـــداد دراســــات علميـــة مقارنــــة؛ لبيـــان عنايـــة الــــصحابة واهتمـــامهم ومراعــــا�م : األولـــى

  .يف حال اختالف ألفاظهلضبط معىن احلديث حىت 

العنايـــــة بدراســـــة ســـــياقات األحاديـــــث النبويـــــة، دراســـــة نظريـــــة تطبيقيـــــة متعلقـــــة : الثانيـــــة

باملقـــّدمات، واخلـــواتيم، فـــإّن فيهـــا الكثـــري مـــن الفوائـــد اجلليلـــة ؛كفقـــه الـــصحابة، 

  .وآدا�م، وصوٍر من تعظيمهم للسّنة النبوية، وتأثرهم �ا، واستجابتهم هلا

  

 يق، وصىل اهللا، وسّلم، وبارك عىل نبّينا حمّمد، وباهللا التوف

 وعىل آله، وصحبه أمجعني
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  املراجع واملصادر

أبــــو الفــــداء إمساعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــري : اختــــصار علــــوم الحــــديث   -١
، أمحــد حممــد شــاكر: ، حتقيــق)هـــ٧٧٤: املتــوىف(القرشــي البــصري مث الدمــشقي 

  هـ١٣٧٠، الثانية: الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر
حممــد ناصــر الــدين األلبــاين : إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل   -٢

 -املكتــب اإلســالمي : زهــري الــشاويش، الناشــر: ، إشــراف)هـــ١٤٢٠: املتــوىف(
 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية : بريوت، الطبعة

حممـد  .سـلطان العكايلـة و د .د :أسباب تفوق الصحابة في ضبط الحـديث   -٣
   .م٢٠١٠/  هـ ١٤٣١، ١ الصاحب، دار ابن اجلوزي، عّمان، ط عيد

عبـد . د:  فـي المـستدرك، ووافقـه الـذهبيتعليقات على ما صححه الحـاكم   -٤
أمحـــد بـــن عبـــد الكـــرمي معبـــد، دار الفـــضيلة، . د: اهللا بـــن مـــراد الـــسلفي، تقـــدمي

 . هـ١٤١٨األوىل، : الرياض، الطبعة
ــن الــصالح   -٥ أبــو الفــضل زيــن الــدين عبــد : التقييــد واإليــضاح شــرح مقدمــة اب

: املتــوىف(الــرحيم بــن احلــسني بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر بــن إبــراهيم العراقــي 
حممد عبد احملـسن الكتـيب : عبد الرمحن حممد عثمان، الناشر: ، احملقق)هـ٨٠٦

  .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩األوىل، : صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة، الطبعة
عبـد الـرمحن بـن حيـىي بـن علـي :  الكوثري من األباطيـلالتنكيل بما في تأنيب   -٦

، مــــــع خترجيـــــــات )هـــــــ١٣٨٦: املتـــــــوىف(بــــــن حممــــــد املعلمـــــــي العتمــــــي اليمــــــاين 
 عبـد الـرزاق محـزة، - زهـري الـشاويش -حممـد ناصـر الـدين األلبـاين : وتعليقات

  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الثانية، : املكتب اإلسالمي، الطبعة: الناشر
حممــد بــن إمساعيــل بــن صــالح بــن : ي تنقــيح األنظــارتوضــيح األفكــار لمعــان   -٧

حممــــد احلــــسين، الكحــــالين مث الــــصنعاين، أبــــو إبــــراهيم، عــــز الــــدين، املعــــروف  
أبـــو عبـــد الـــرمحن صـــالح بـــن : ، احملقـــق)هــــ١١٨٢: املتـــوىف(كأســـالفه بـــاألمري 

:  لبنــــان، الطبعــــة-دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت: حممــــد بــــن عويــــضة، الناشــــر
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧األوىل 

ابـن امللقـن سـراج الـدين أبـو حفـص عمــر : التوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح   -٨
دار الفـــالح : ، احملقـــق)هـــ٨٠٤: املتـــوىف(بــن علـــي بــن أمحـــد الـــشافعي املــصري 



       
  
 

 

 
    

٢١٤

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

ـــــرتاث، الناشـــــر  ســـــوريا، -دار النـــــوادر، دمـــــشق : للبحـــــث العلمـــــي وحتقيـــــق ال
  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، : الطبعة

أبـــو :  وســـننه وأيامـــهيث رســـول اهللا الجـــامع الـــصحيح المـــسند مـــن حـــد   -٩
، حتقيــــق حمــــب الــــدين )هـــــ٢٥٦-١٩٤(عبــــداهللا حممــــد بــــن إمساعيــــل البخــــاري 

اخلطيـــب، رَقمـــه حممـــد فـــؤاد عبـــدالباقي، راجعـــه قـــصي حمـــب الـــدين اخلطيـــب، 
 .هـ١٤٠٠الناشر املطبعة السلفية ومكتبتها، الطبعة األوىل 

أبــو عبــد الــرمحن : اسلــسلة األحاديــث الــصحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــده  - ١٠
حممـــد ناصـــر الـــدين، بـــن احلـــاج نـــوح بـــن جنـــايت بـــن آدم، األشـــقودري األلبـــاين 

: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الريـاض، الطبعـة: ، الناشر)هـ١٤٢٠: املتوىف(
   .)ملكتبة املعارف(األوىل، 

 اسـم ه وماجـ- ه ابن ماجـ،أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين: سنن ابن ماجه  - ١١
مطبعـة دار  حتقيق حممد فـؤاد عبـدالباقي، الناشـر )هـ٢٧٣: املتوىف (-بيه يزيد أ

  .إحياء الكتب العربية
-٢٠٢(داود ســـليمان بــن األشـــعث األزدي السجـــستاين أبـــو : ســنن أبـــي داود  - ١٢

حتقيق شـعيب األرنـؤوط و حممـد كامـل قـره بللـي، الناشـر دار الرسـالة ) هـ٢٧٥
 .هـ١٤٣٠العاملية، الطبعة األوىل 

 حممــد بــن عيــسى بــن َســْورة بــن موســى بــن الــضحاك، :ن الترمــذيســن  - ١٣
جــ (أمحـد حممـد شـاكر : حتقيـق وتعليـق، )هــ٢٧٩: املتوىف(الرتمذي، أبو عيسى 

وإبــراهيم عطــوة عــوض املــدرس يف ، )٣جـــ (وحممــد فــؤاد عبــد البــاقي ، ) ٢، ١
شــــركة مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى البــــايب : الناشـــر، )٥، ٤جــــ (األزهـــر الـــشريف 

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، ٢ط،  مصر -يب احلل
) النــسائي( عبــدالرمحن أمحـد بــن شــعيب بــن علـي الــشهري بـــ أبــو :سـنن النــسائي  - ١٤

 حممــد ناصـر الــدين األلبـاين، الناشــر مكتبـة املعــارف :احملقـق، )هــ٣٠٣-٢١٥(
 .الرياض، الطبعة األوىل-للنشر والتوزيع 

إســعاف ذوي الــَوَطر = شــرح األثيــوبي علــى َأْلِفيَّــِة الــسُّيوطي فــي الحــديث   - ١٥
حممـد بـن علـي بـن آدم بـن موسـى األثيـويب : بشرح نظم الدَُّرر في علم األثر

ـــــوي، الناشـــــر ـــــة الغربـــــاء األثريـــــة : الول ـــــة -مكتب ـــــة املنـــــورة، اململكـــــة العربي  املدين
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األوىل، : السعودية، الطبعة



       
  
 

 

 
    

٢١٥

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

ن احلــسن، زيــن الـدين عبــد الــرمحن بـن أمحــد بــن رجـب بــ: شـرح علــل الترمــذي  - ١٦
: ، احملقــــــق)هـــــــ٧٩٥: املتــــــوىف(الــــــَسالمي، البغــــــدادي، مث الدمــــــشقي، احلنبلــــــي 

 األردن، - الزرقـــاء -مكتبـــة املنـــار : الـــدكتور مهـــام عبـــد الـــرحيم ســـعيد، الناشـــر
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧األوىل، : الطبعة

ــــي داود    -١٧ ــــرمحن حممــــد ناصــــر الــــدين، :  األم-صــــحيح أب ــــد ال أبــــو عب
، مؤسـسة غـراس للنـشر والتوزيـع، الكويـت: الناشر، )ـه١٤٢٠: املتوىف(األلباين 

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، ١ط
: املتـــــوىف(حممـــــد ناصـــــر الـــــدين األلبـــــاين : ابـــــن ماجـــــهصـــــحيح ســـــنن   - ١٨

  هـ١٤١٧األوىل، : الطبعة،  الرياض، مكتبة املعارف: الناشر، )هـ١٤٢٠
: املتــــــوىف(حممــــــد ناصــــــر الــــــدين األلبــــــاين : صــــــحيح ســــــنن الترمــــــذي  - ١٩

  هـ١٤٢٠األوىل، : الطبعة،  الرياض، مكتبة املعارف :الناشر، )هـ١٤٢٠
 متعــــب بــــن ســــامل .د :)دراســــة منهجيــــة(ضــــبط الــــصحابة رضــــي اهللا عــــنهم   - ٢٠

  . هـ١٤٣٦اخلمشي، مركز البحوث الشرعية، جامعة القصيم، الطبعة األوىل، 
أبـو حممـد حممـود بـن أمحـد بـن موسـى : عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري  - ٢١

، )هــــ٨٥٥: املتـــوىف(ىب احلنفـــى بـــدر الـــدين العيـــىن بـــن أمحـــد بـــن حـــسني الغيتـــا
  . بريوت-دار إحياء الرتاث العريب : الناشر

أمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل : فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري  - ٢٢
، رقـم كتبـه وأبوابـه ١٣٧٩ بـريوت، -دار املعرفـة : العسقالين الشافعي، الناشر

: جـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـهحممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخرا: وأحاديثه
  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة

حممَّـد اخلَـِضر بـن : كشف خبايـا صـحيح البخـاري في  كوثر المعاني الدراري  - ٢٣
: ، الناشـــــر)هـــــ١٣٥٤: املتــــوىف(ســــيد عبــــد اهللا بـــــن أمحــــد اجلكــــين الـــــشنقيطي 

  .م١٩٩٥- هـ١٤١٥األوىل، : مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة
حممـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفـضل، مجـال الـدين ابـن منظـور : لسان العرب  - ٢٤

 -دار صــــــادر : ، الناشــــــر)هـــــــ٧١١: املتــــــوىف(األنــــــصاري الرويفعــــــى اإلفريقــــــى 
 .هـ١٤١٤ -الثالثة : بريوت، الطبعة

زيــن الــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر : مختــار الــصحاح  - ٢٥
ــــرازي احلن ــــشيخ حممــــد، الناشــــر: ، احملقــــق)هـــــ٦٦٦: املتــــوىف(فــــي ال : يوســــف ال



       
  
 

 

 
    

٢١٦

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

ــــة العــــصرية  ــــة، بــــريوت -املكتب ــــدار النموذجي اخلامــــسة، :  صــــيدا، الطبعــــة- ال
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠

أبـو عبـد اهللا أمحـد بـن حممـد : مسند اإلمام أحمـد بـن حنبـل     -٢٦
 عــادل -شــعيب األرنــؤوط : احملقــق، )هـــ٢٤١: املتــوىف(بــن حنبــل بــن الــشيباين 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١، مؤسسة الرسالة: الناشر، مرشد، وآخرون
سـليمان بـن أمحـد بـن أيـوب بـن مطـري اللخمـي الـشامي، أبـو : مسند الشاميين  - ٢٧

ـــد الـــسلفي، : ، احملقـــق)هــــ٣٦٠: املتـــوىف(القاســـم الطـــرباين  محـــدي بـــن عبدا�ي
  .١٩٨٤ - ١٤٠٥األوىل، :  بريوت، الطبعة-مؤسسة الرسالة : الناشر

المسند الصحيح المختصر من الـسنن بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول   - ٢٨
ــــــسابوري أبــــــو : اهللا  -٢٠٦(احلــــــسني مــــــسلم بــــــن احلجــــــاج القــــــشريي الني

، تــشرف خبــدمتها والعنايــة �ــا أبــو قتيبــة نظــر حممــد الفاريــايب، الناشــر )هـــ٢٦١
 .هـ١٤٢٧دار طيبة، الطبعة األوىل 

طيـــب العمـــري، أبـــو عبـــد اهللا، ويل حممـــد بـــن عبـــد اهللا اخل: مـــشكاة المـــصابيح  - ٢٩
حممـــــد ناصـــــر الـــــدين األلبـــــاين، : ، احملقـــــق)هــــــ٧٤١: املتـــــوىف(الـــــدين، التربيـــــزي 

  .١٩٨٥الثالثة، :  بريوت، الطبعة-املكتب اإلسالمي : الناشر
أمحـد بـن حممـد بـن علـي الفيـومي : المصباح المنير في غريب الـشرح الكبيـر  - ٣٠

 -املكتبـــة العلميـــة : ، الناشـــر)هــــ٧٧٠حنـــو : املتـــوىف(مث احلمـــوي، أبـــو العبـــاس 
  .بريوت

أبــو عبــد اهللا حممــد بــن علــي بــن عمــر التَِّميمــي املــازري : الُمْعلــم بفوائــد مــسلم  - ٣١
ــــوىف(املــــالكي  ــــشاذيل النيفــــر، : ، احملقــــق)هـــــ٥٣٦: املت ــــشيخ حممــــد ال فــــضيلة ال

الـــدار التونـــسية للنـــشر، املؤّســـسة الوطنيـــة للكتـــاب بـــاجلزائر، املؤّســـسة : الناشـــر
 ١٩٨٨الثانيــة، : وطنيــة للرتمجــة والتحقيــق والّدراســات بيــت احلكمــة، الطبعــةال

 .م١٩٩١م، واجلزء الثالث صدر بتاريخ 
أمحد بن عمر بن سـامل بـن أمحـد بـن عبـود أبـو : المقترب في بيان المضطرب  - ٣٢

دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر، : عمــر بــازمول الــسلفي املكــي الرحــايب، الناشــر
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢األوىل، : الطبعة

أبــو زكريــا حميــي الــدين : ، املؤلــفالمنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج  - ٣٣
 -دار إحيـاء الـرتاث العـريب : ، الناشـر)هـ٦٧٦: املتوىف(حيىي بن شرف النووي 

  .١٣٩٢الثانية، : بريوت، الطبعة



       
  
 

 

 
    

٢١٧

  من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلثالثاالمجلد  

 يف احلديث النبوي ضبط الصحابة  

أمحـد : فـي مـصطلح أهـل األثـر في توضيح نخبة الفكـر نزهة النظر  - ٣٤
. د. أ: ، حتقيـــق) هــــ٨٥٢ - ٧٧٣(قالين بـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن حجـــر العـــس

   م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الثانية، : الطبعة، عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي 
علــي حــسن عبداحلميــد : النكــت علــى نزهــة النظــر فــي توضــيح نخبــة الفكــر  - ٣٥

 .هـ١٤٢٧العاشرة :  الدمام، الطبعة-دار ابن اجلوزي : احلليب، الناشر
علــي حــسن عبداحلميــد : خبــة الفكــرالنكــت علــى نزهــة النظــر فــي توضــيح ن  - ٣٦

 .هـ١٤٢٧العاشرة :  الدمام، الطبعة-دار ابن اجلوزي : احلليب، الناشر
جمد الدين أبو السعادات املبارك بـن حممـد : النهاية في غريب الحديث واألثر  - ٣٧

: املتــــوىف(بــــن حممــــد بــــن حممــــد ابــــن عبــــد الكــــرمي الــــشيباين اجلــــزري ابــــن األثــــري 
: م، حتقيــق١٩٧٩ -هـــ ١٣٩٩ بــريوت، -العلميــة املكتبــة : ، الناشــر)هـــ٦٠٦

 . حممود حممد الطناحي-طاهر أمحد الزاوى 

  

 


