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امللخص
من أهمية فهم الحديث فهم درجته .الهدف من هذه الدراسة ةةة ها اي ة ةةا درجة األحاديث
الااردة في كتاب "التنبيهات الااجبات" لح ة ةةرة الش ة ةةيه محمد هاش ة ةةم أش ة ةةعري ش ة ةةرحها .
منهج هذا البحث إخراج كل حديث من مصةةادره األيةةمية ما ياج درجة الحديث شةةرحه
ة ة ة ةةاا ن فهم ال ة ة ة ةنةة نةد ا مةا الش ة ة ة ةةافعي .يعرف من هةذا البحةث أج كةل أحةاديةث في
"التنبيهةات الااجبةات" ي ة ة ة ةةحيب العمةل ةه اجةد فةملمةا احتمةاح املالةد ةاملن رات كمةا ح ةاه
املصنف فمن استهزاء استهانة النبي يلى هللا ميه سمم.
الكلمة الدالة :مولد النبي ،التنبيهات الواجبات ،هاشم أشعري ،درجة الحديث.
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SYARAH HADIS-HADIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
MAULID NABI
DALAM KITAB AL-TANBIHA<T AL-WAJIBA<T KARYA
HADRATUSSYAIKH HASYIM ASY’ARI
Muhammad Khoirul Umam
Ma’had Aly Hasyim Asy’ari
khoirulumam@gmail.com
Abstrak
Di antara hal penting dalam memahami hadis adalah memahami derajat
hadisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan derajat hadis beserta
syarahnya yang disebutkan dalam kitab “al-Tanbiha>t al-Wajiba>t” karya
Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Metodologi penelitian ini ialah mencari
setiap hadis dari sumber aslinya disertai dengan penjelasan derajat hadis dan
syarah hadis menggunakan standar pemahaman sanad menurut Imam Syafi’i.
Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa semua hadis yang ada dalam kitab
“al-Tanbiha>t al-Wajiba>t” adalah sahih dan wajib mengamalkannya. Adapun
merayakan maulid nabi dengan perkara yang munkar – seperti yang
diceritakan mushannif – merupakan suatu bentuk penghinaan kepada
Baginda Rasulullah SAW.
Kata kunci: Maulid Nabi, al-Tanbiha>t al-Wajiba>t, Hasyim Asy’ari, Derajat
Hadis.

95│ Muhammad Khoirul Umam – شرح األحاديث

املقدمة
املالد ند العمماء املؤيدين ها اجتماع الناس قراءة ما تي ر من القرآج
ر اية األخبار الااردة في مبدأ أمر النبي يلى هللا ميه سمم ما قا في مالده من
اآليات ،1حتي إذا مغ القارئ لدته أمه مختانا قا الجميا إجالال تعظيما قماا
يردد ج الترحيد املعر ف:
طما البدر مينا

#

من ثنيات الاداع

ثم إنهم يتنا لاج طعاما ينا مبادرة أحد املح نيج قد ي تماج ذ اق
خميف كثيرا ما يقا بعض العمماء في مثل هذه املناسبة القيا ااجد الا ظ
ا رشاد فيشتمل املالد لي أيناف من الخير أنااع من البر.2
ثم بعد تنا ح الطعا هم ينصرفاج من غير زيادة لى ذلك  -ها من البدع
الح نة التي يثاب ميها ياحبها ملا فيه من تعظيم قدر النبي يلى هللا ميه سمم
إظهار المر االستبشار مالده الشريف ،أ ح من أحدث فعل ذلك ياحد إربل
املمك املظمر أ ا سعيد كاكبري ن زين الدين لي ن ت يج ،أحد املماك األمجاد

 1بد الرحمن ن أبي ر ،جالح الدين ال ياطي ،الحا ي لممتا ي جة  ( 1ير ت-لبناج :دار الم ر لمطبا ة
النشر 1424 ،هة 221 ) 2004 -
 2محمد لي ن ح يج املال ي املاكي ،الهدي التا في ماارد املالد النباي ما ا تيد فيه من القيا 4 ،
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ال براء األجااد ،3كاج له آثار ح نة قد ّمر الجاما املظمري ب مب قاسياج،
كاج قد هم ب ياقة املاء إليه من ماء ذيرة فمنعه املعظم من ذلك ،ا تل ملنه قد
يمر لى مقا ر امل مميج ال ما  ،كاج يعمل املالد الشريف في ربيا األ ح يحتمل
ه احتماال هائال ،كاج ما ذلك شهما شجا ا فات ا طال اقال املا ادال رحمه هللا
أكر مثااه.4
قد سئل شيه ا سال حافظ العصر أ ا الم ل ا ن حجر ن مل املالد،
فملجاب ما نصه :أيل مل املالد د ة لم تنقل ن أحد من ال مف الصالح من
القر ج الثالثة ،ل نها ما ذلك قد اشتممت لى محاسن ضدها ،فمن تحرى في
ممها املحاسن تجند ضدها كاج د ة ح نة إال فال .ن ا ن باس رض ي هللا
نهما ،قاح :ملا قد النبي يلى هللا ميه سمم املدينة جد اليهاد يصاماج اشاراء،
ف ئماا ن ذلك ،فقالاا :هذا اليا الذي أظمر هللا فيه ماس ى ،بني إسرائيل لى
فر اج ،نحن نصامه تعظيما له ،فقاح رساح هللا يلى هللا ميه سمم« :نحن أ لى
ماس ى من م ،ثم أمر صامه» ،5في تماد منه فعل الش ر هلل لى ما من ه في يا

 3بد الرحمن ن أبي ر ،جالح الدين ال ياطي ،ح ن املقصد في مل املالد ( ير ت-لبناج :دار ال تد
العممية 1405 ،ه42 ) 1985 -
 4أ ا المداء إسما يل ن مر ن كثير القرش ي ،البداية النهاية جة  ( 13ير ت-لبناج :دار إحياء التراث
العربي ،1408 ،هة 160 -159 ) 1988 -
 5محمد ن إسما يل أ ا بدهللا البخاري الجعمي ،يحيب البخاري جة ( 5دار طاق النجاة1422 ،هة) رقم
الحديث 70 ، 3943
شرح األحاديث – 97│ Muhammad Khoirul Umam

معيج من إسداء نعمة أ دفا نقمة ،يعاد ذلك في نظير ذلك اليا من كل سنة،
الش ر هلل يحصل ملنااع العبادة كالسجاد الصيا الصدقة التال ة ،أي نعمة
أ ظم من النعمة بر ز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليا ؟ لى هذا فينبغي أج
يتحرى اليا بعينه حتى يطا ق قصة ماس ى في يا اشاراء ،من لم يالحظ ذلك ال
يبالي بعمل املالد في أي يا من الشهر ،ل تاسا قا فنقماه إلى يا من ال نة،
فيه ما فيه .فهذا ما يتعمق مليل ممه .6ل في جااز حممة مالد النبي قد قاح ا ن
ً
ماسما ،قد يمعمه بعض الناس ،ي اج له فيه أجر
تيمية :فتعظيم املالد ،اتخاذه
ظيم لح ن قصده ،تعظيمه لرساح هللا يلى هللا ميه سمم.7
أما ما يعمل في هذه الحممة فينبغي أج يقتصر فيه لى ما يمهم الش ر هلل
تعالى من التال ة ا طعا الصدقة إنشاد ش يء من املدائب النباية الزهدية
املحركة لمقماب إلى فعل الخير العمل لآلخرة ،أما ما يتبا ذلك من ال ماع المها
غير ذلك فينبغي أج يقاح :ما كاج من ذلك مباحا حيث يقتض ي ال ر ر ذلك اليا
ال ملس إلحاقه ه ،ما كاج حراما أ م ر ها فيمنا ،كذا ما كاج خالف األ لى.8
 6بد الرحمن ن أبي ر ،جالح الدين ال ياطي ،الحا ي لممتا ي ( ير ت-لبناج :دار الم ر لمطبا ة
النشر 1424 ،هة 229 ،1) 2004 -
 7تقي الدين أ ا العباس أحمد ن بد الحميم ن بد ال ال ن بد هللا ن أبي القاسم ن محمد ا ن
تيمية ،اقت اء الصراط امل تقيم ملخالمة أيحاب الجحيم ( ير ت ،لبناج :دار الم ال تد1419 ،هة -
126 ،2 ) 1999
 8بد الرحمن ن أبي ر ،جالح الدين ال ياطي ،ح ن املقصد في مل املالد ( ير ت-لبناج :دار ال تد
العممية 1405 ،ه64 ) 1985 -
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فمن العمماء ياافق لي جااز حممة مالد النبي بعمل يمهم الش ر هلل ،ها
ح رة الشيه محمد هاشم أشعري .قد رأى ح رة الشيه في ليمة االثنيج الخامس
العشرين من شهر ربيا األ ح من شهار ال نة الخام ة الخم يج بعد ألف
ثالثمائة من الهجرة أناسا من طمبة العمم في بعض املعاهد الدينية يعمماج االجتماع
اسم املالد أح ر ا لذلك آالت املالهي ثم قرأ ا ي يرا من القرآج األخبار الااردة
في مبدأ أمر النبي يلى هللا ميه سمم ما قا في مالده من اآليات ما بعده من سيره
املباركات ثم شر اا في املن رات مثل الت ارب التدافا امل مى ندهم ةمنجاأج
) (Pencakاك ن ) (Tinjuضرب الدفاف كل ذلك ح ار ن اة أجنبيات قريبات
منهم مشرفات ميهم املاسقي ستريك المعد ما يشبه القمار اجتماع الرجاح
ما الن اء مختمطات مشرفات الرقص االستغراق في المها الضحك ارتماع
األياات الصيا في املسجد حااليه ُ
نهيتهم أن ُرتهم ن تمك املن رات فتمرقاا
انصرفاا.9
لذلك خش ي ح رة الشيه محمد هاشم أشعري أج ت ر َي هذه المعمة املخزية
إلى أم نة كثيرة يزيد العاا من أهمها أناا ا من املعاص ي ربما تؤدي بهم إلى أج
يمرقاا من دين ا سال  ،ف تد هذا ال تاب "التنبيهات الااجبات" ل ي هذه التنبيهات

 9األستاذ محمد هاشم أشعري ،التنبيهات الااجبات ملن يصنا املالد املن رات )تباايرنج ،جامبانج :م تبة
التراث ا سالمي) 9 - 8
شرح األحاديث – 99│ Muhammad Khoirul Umam

نصحا لمدين إرشادا لمم مميج حتي يجتنباا تمك املن رات .10نقل ح رة الشيه
أراء العمماء الذين ّ
يجاز ج هذه الحممة ينقل أي ا القرآج ال ريم األحاديث لرد
مل املن رات في هذه الحممة .فنحن سنبحث شر هذه األحاديث لاجاد تمك
املن رات حتي األج ند حممة املالد ،ال سيما ا حتالط يج الرجاح الن اء ند هذه
الحممة ما أج هذه األحاديث تبيج م مللة امة ي تخدمها ح رة الشيه في م مللة
خاية أ ني في م مللة كيمة في حممة املالد .بعد قرائة شر تمك األحاديث فنجد
ملج الحديث األ ح يبيج ن م مللة ستر العارة ثم الحديث الثاني في م مللة الرقاق
التااضا فيدخمهما ح رة الشيه في هذه ال تاب .فيشعر الباحث أج يبحث الشر
تمك األحاديث ل ي تميق تمك األحاديث حججا ن ف د املن رات في حممة املالد التي
تصير تحريم حممة املالد أ ني اجاد تمك املن رات يبرز منهج ح رة الشيه
إستخدا تمك األحاديث حجة لهذه امل مللة .في هذا البحث سيخد الباحث منهج
ا ما الشافعي في فهم ال نة النباية.

 10نمس املراجا10 ،
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ضوابط فهم السنة عند اإلمام الشافعي
الضابط األول :القرآن والسنة كالهما وحي ،والعمل بالسنة عمل بالقرآن
نص ا ما الشافعي في الرسالة لي "أن منزلة السنة كالقرآن" ،لقاله تعالي:
َْ
َّ ْ ْ
َ ُْ َ
ُ َّ ْ
َّللا َ ال ِح َم ِة (األحزاب ،)34 :قاح ملج الح مة
اذك ْرج َما ُيتلى ِفي ُ ُيا ِت ن ِمن َآي ِ
ات ِ
في تمك األية املذكارة هي ال نة ،فقاح الشافعي :كل ما َّ
سن رساح هللا مما ليس فيه
َ ُّ
كر ما َم َّن هللا ه لى العباد من ت َعمم ال تاب
كتاب ،فيما كتبنا في كتا نا هذا ،من ِذ ِ
الح مة :د ٌ
ليل لى أج الح مة سنة رساح هللا .11لذلك اإلمام الشافعي يحرص
علي إثبات عصمة النبي صلى هللا عليه وسلم من الخطأ في كل مرة ،قد قرر هذا
املبدأ العظيم قاله تعاليَ َ :ما َي ْنط ُق َ ن ْال َه َاى ،إ ْج ُه َا إ َّال َ ْح ٌي ُي َ
احى (النجم.)4-3 :
ِ
ِ
ِ
ِ
فقاح الشافعي في هذا املعني :لم يؤمر الناس أج يتبعاا إال كتاب هللا أ سنة رساله
 يلى هللا ميه سمم  -الذي قد صمه هللا من الخطمل برأه منه.12الضابط الثاني :التحقق من ثبوت الحديث النبوي
فقد سمك الصحا ة بعد فاة النبي يلى هللا ميه سمم طريق التثبيت في
سماع أحاديث ،السيما بعد أج طاح العهد زمن النباية ،لي هذا املنهج سار
ُ
أكثر يدق الحديث
املحدثاج منهم الشافعي ،حيث قاح في الرسالة :ال ي تدح لى ِ
 11أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،الرسالة (مصر :م تبة الحمبي 1358 ،ه | 32 ،1 ) 1940
 12أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،األ (املنصارة :دار الافاء502 ،7 ) 2001 ،
شرح األحاديث – 101│ Muhammad Khoirul Umam

ُ
ّ
الخاص القميل من الحديث ،ذلك أج ُي تدح
ملخبر كذ ه ،إال في
كذ ه إال صدق ا ِ
ِ
لى الصدق ال ذب فيه ملج ُي َح ِّدث املحدث ما ال يجاز أج ي اج مثمه ،أ ما يخالمه
ما ها َأ ُ
ثبت ُ
دالالت الصدق منه.13
أكثر
ٍ
الضابط الثالث :فهم السنة في ضوء القرآن الكريم
فقد كان الشافعي يفهم السنة بحسب آيات القرآن الكريم ،فيملخذ منها ما
أشبه تاب هللا ما أقرب ل تاب هللا .فقد قاح في تم ير أية يالة الخاف أ ني
سارة الن اء ،102 :فذكر حديث يالة الخاف اختالفها ،منها :ن مالك اسناده
َ َ َ َّ َ َ
ّ
الرقاع .الحايل قاح الشافعي
ن من يلى ما رسا ِح هللا يالة الخاف يا ذات ِ
َ
َ
في هذا م مللة يالة الخافَ :ق ْد ُر َى َّ
ي َّلى َ
أج النبي َ
يالة الخاف لى غ ْي ِر ما َح ى
ِ
ْ
َ
َْ
أش َب َه ُ
الق َرآج ،أقاى في م ايدة العد ّ ِ .14
"مالك" .إنما أخذنا بهذا د نه ألنه كاج
ّ
يبيج ة"أن السنة التخالف الكتاب بحال" ،هذا كما قاله :يعمماج أج اتباع أمره
طا ة هللا ،أج سنته تبا ل تاب هللا فيما أنزح ،أنها ال تخالف كتاب هللا أ دا .15ثم
يج أي ا في رسالته ة "أن السنة النبوية هي الشارحة للقرآن الكريم ،املبينة
َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ّ ْ
الذك َر
ملجملها ،املفسرة ملشكلها ،املقيدة ملطلقه" ،هذا لقاله تعالي :أنزلنا ِإليك ِ
ُ َ
َ َّ
َّ
َ َّ
ُ َ ّ َ َّ
اس َما ن ّ ِز َح ِإل ْي ِه ْم َ ل َعم ُه ْم َي َت َم ُر َج (النحل .)44 :فقاح الشافعي :ملا كاج في
ِلتب ِيج ِلمن ِ
 13أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،الرسالة (مصر :م تبة الحمبي 1358 ،ه| 399 ،1 ) 1940
 14أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،الرسالة (مصر :م تبة الحمبي 1358 ،ه| 245 ،1 ) 1940
 15نمس املرجا146 ،1 ،
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َ
َْ
َ
َ
أج هللا قد َ
كتاب هللا داللة لى َّ
ض َا رساله َم ْاضا ا ان ِة نه ،ف َرض لى خم ِقه
ِ
ّات َ
باع أمره .16لذلك ند الشافعي أنااع البياج في ال نة لمقرآج ال ريم ،هي :ما في
ِ
بع ه إجماح ينته ال نة ،مجمل ينته ال نة ،الذي لم ينص ميه القرآج ُب ِّيج في
ال نة ،العا الذي خصصته ال نة ،ال نة التي تزيد لي القرآج ال ريم.
الضابط الرابع :أهمية معرفة لغة العرب في فهم القرآن والسنة
فقد ضح ة"أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب" السيما ند الشافعي ،فقاح:
يمت ،من أج ُ
ُ
الق َرآج نزح م اج العرب د ج غيره :ألنه ال يعمم ِمن
إنما دأت ما
َُ ْ
َ
كثرة جاهه ،ج َ
ماع
جهل َس َعة ل اج العرب،
ِ
إي ا جمل ِ مم ال تاب أحدِ ،
َ
َ ْ
َ ْ
ُّ َ
جهل ل َانها.17
معانيه ،تمرقها .من ِممه انتمت نه الشبه التي دخمت لى من ِ
من هنا فال نة القالية جاءت لي كال العرب في هد الرسالة ،لذلك في
فهمها ينبغي أج يرجا إلي المغة العربية ،من حيث الحقيقة املجاز ،ال ناية
التصريب ،العما الخصاص ،ا طالق التقميد ،ا شارة ،التنبيه ،كما في فهم
القرآج .من الااجد في فهمها الرجاع الي معاجم المغة د ا ين العرب تاضح املعني
املراد ،ال د أي ا من معرفة إدراك ادة أهل زمانه رفهم في استعماح األلماظ.18

 16نمس املرجا232 ،1 ،
 17نمس املرجا50 ، 1 ،
18أ .نادر نمر ادي ،ضاا ن فهم ال نة ند الشافعي397 ،
شرح األحاديث – 103│ Muhammad Khoirul Umam

لذلك ّنبه الشافعي علي أهمية معرفة قرائن اللغة ودالالت األلفاظ في فهم
َ
َ
العرب م انها ،لى ما ت ْع ِرف ِمن
السنة ،فقاح الشافعي :فإنما خاطد هللا تا ه
َّ ْ َ ْ
ُ
يخاط َد الش يء
معانيها ،كاج مما تعرف من معانيها :ات اع ل انها ،أج ِفط َرته أج ِ
ً
ظاه ًراُ ،يراد ه العا  ،الظاهرُ ،ي ْ تغنى مل َّ ح هذا منه ن ِآخ ِره .اما
منه ًّاماِ ،
ُُ
ً
َْ
ُّ
الخاصُ ،في ْ َت ُّ
خاط َد ه فيه؛
ظاهرا يراد ه العا َ ،ي ْدخمه
دح لى هذا بعض ما ِ
ً
اما ظاه ًراُ ،يراد ه الخاص .ظاه ًرا ُي ْع َرف في ِسياقه َّأنه ُيراد ه ُ
غير ظاهره .ف ُّل
ْ
هذا ماجاد ِ م ُمه في أ ح ال ال  ،أ ْ َ َس ِط ِه ،أ ِآخ َره.19
فالبد من مراعاة مسائل اللغة عند فهم السنة النبوية
ومنها مسألة الخصوص والعموم ،فقد مثل له قاله تعالي :حتى إذا أتيا أهل
قرية استطعما أهمها فمل اا أج ي يماهما (ال هف ،)77 :في هذه اآلية داللة لى أج
لم ي تطعما كل أهل قرية ،فهي في معناهما .ثم قاح :في " :القرية الظالم أهمها
(الن اء )75 :خصاص ،ألج كل أهل القرية لم ي ن ظاملا ،قد كاج فيهم امل مم،
ل نهم كاناا فيها م ثارين ،كاناا فيها أقل .في القرآج نظائر لهذا ،ي تمى بها إج شاء
هللا منها ،في ال نة له نظائر ،ماضا ة مااضعها.20

 19أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،الرسالة (مصر :م تبة الحمبي 1358 ،ه| 52 ،1 ) 1940
 20نمس املرجا جة  1ص 55
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ومنها القول بالحديث علي عمومه حتي يجد داللة يفرق فيه بينه ،فقاح
ُ
امه جممته ،حتى يجد ِداللة
الشافعي :ينبغي ملن سما الحديث أج يقاح ه لى ُم ِ
ً َ َ
ُ
ُي َم ّ ِرق بها فيه ينه .21قاح أي ا :أج ك َّل َمن َس ِم َا ِمن رساح هللا شيئا ق ِبمه نه قاح
ُ َ َ َ َّ ُق ْ َّ ْ
ْ ُ ْ َّ
اللة ن رساح هللا
يتمرق ْي َج ما
ه ،إج لم ُيعرف حيث يتمر لم
لم ي ْع َرف إال ِ ِد ٍ
ً
ً
لى المرق َ ْي َن ُه .22ثم قاح في ماضا ثاني :ف ل كال كاج اما ظاهرا في سنة رساح
َ
ٌ
هللا فها لى ظهاره مامه ،حتى ُي ْعم َم حديث ثا ِ ٌت ن رساح هللا  -ملبي ها أمي -
ُ
بعض الجممة د ج بعض ،كما
يدح لى أنه إنما أريد الجممة العامة في الظاهر
ُ
يمت من هذا ما كاج في مثل معناه.23
ومنها أن األمر أو النهي علي ظاهره حتي يأتي ما يصرفه عنه ،فقاح الشافعي:
ما نهى هللا نه فها محر حتى تاجد الداللة ميه ملج النهي نه لى غير التحريم
أنه إنما أريد ه ا رشاد أ تنزها أ أد ا لممنهي نه ما نهى نه رساح هللا  -يلى
هللا ميه سمم  -كذلك أي ا.24
منها مراعاة الرواية باملعني والحذر من اختالف املعاني ،فال شك لمر اية
املعني أثر كبير في فهم املراد من الحديث ،ألننا نجد في بعض ألمظ األحاديث أنها

 21نمس املرجا 295 ،1 ،
 22نمس املرجا296 ،1 ،
 23نمس املرجا341 ،1 ،
 24أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،األ (املنصارة :دار الافاء370 ،6 ) 2001 ،
شرح األحاديث – 105│ Muhammad Khoirul Umam

لي ت من كال النبي يلي هللا ميه سمم ،لذلك الحديث يج أيدينا جاء ملكثر من
لمظ .فالطريق الصحيب ند اختالف ألمظ الحديث ها النظر التململ في ألماظه،
الترجيب فيما ينها ،من ثم ناء الح م لي الراجح منها ر اية سياقا.25
ذهد ا ما الشافعي الي جااز الر اية املعني ما لم يحيل املعني املراد ،فقاح:
فإذ كاج هللا لرأفته خمقه أنزح كتا ه لى سبعة أحرف ،معرفة منه ملج الحمظ قد
يزح ،ليحل لهم قراءته إج اختمف الممظ فيه ،ما لم ي ن في اختالفهم إحالة معنى:
كاج ما ساى كتاب هللا أ لى أج يجاز فيه اختالف الممظ ما لم يحل معناه .ثم يج
الشافعي ملج بعض التابعيج قاح :لقيت أناسا من أيحاب رساح هللا ،فاجتمعاا في
املعنى اختمماا لي في الممظ ،فقمت لبع هم ذلك ،فقاح :ال ملس ما لم يحيل
املعنى.26
ولكن فهم السنة ال يكفي له املعني اللغوي الوضعي ،ل يحتاج أي ا إلي
إدراك العرف المغاي العرف الشرعي الطارئ الذي ينقل الممظ ن معناه الي
معني آخر.
الضابط الخامس :مراعاة السياق في فهم الحديث النبوي

 25نادر نمر ادي ،ضاا ن فهم ال نة ند الشافعي399 ،
 26أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،الرسالة (مصر :م تبة الحمبي 1358 ،ه| -274 ،1 ) 1940
375
│106

Nabawi – Volume 1 Nomor 2 Maret 2021

فإن للسياق أهمية كبيرة في فهم السنة ،فقد ّنبه الشافعي لي أهمية
هذا ال ا ن في فهم ال نة خصايا أ لمنصاص الشر ية ماماّ ،
فباب
ُ
الشافعي في الرسالة قاله " ابّ :
الص ْنف الذي ُي َب ِّيج سياقه معناه" ،ف رب فيه
ِ
َ ْ
ْ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
اض َرة ال َب ْح ِر ِإذ
مثاال :قاح هللا تبارك تعالى " :اسملل ُهم ن الق ْري ِة ال ِتي كانت ح ِ
َ َ َْ
ْ َْ
َ
َ
ُ
َي ْع ُد ج ِفي ال َّ ْب ِت ِإذ تمل ِت ِيه ْم ِح َيت ُان ُه ْم َي ْا َ َس ْب ِت ِه ْم ش َّر ً اَ َ ،ي ْا َ ال َي ْ ِب ُتاج ال تمل ِت ِيه ْم.
َ َ َ َُْ ُ
اه ْم َما َك ُاناا َي ْم ُ ُقا َج (األ راف .)163 :فا تدأ  -جل ثناؤه ِ -ذ َ
كر األمر
كذ ِلك نبم ِ
َ
ْ
م مللتهم ن القرية الحاضرة البحر ،فمما قاحِ " :إذ َي ْع ُد ج ِفي ال َّ ْبت "اآلية،
ً
دح لى أنه إنما أراد َ
أهل القرية؛ ألج القرية ال ت اج ِاد َية ،ال فاسقة العد اج
َ
في ال بت ال غيره ،أنه إنما أراد العد اج أهل القرية الذين َ الهم ما كاناا
يم قاج.27
الضابط السادس :معرفة الناسخ واملنسوخ من األحاديث
ذهب الشافعي إلي وجود النسخ في القرآن والسنة ،ح مة جاد النسخ
ً
هي رحمة تاسعة تخميف لممؤمنيج ،قاح الشافعي :أنزح ميهم ال تاب ِت ْبيانا
ً
ً
ُ ْ َى َ َ
نسخها ،رحمة
ل ل ش يءُ ،ه ًدى رحمة ،فرض فيه فرائض أثبتها ،أخر
َْ
ِلخمقه ،التخميف نهم ،بالتاسعة ميهم ،زيادة فيما ا تدأهم ه ِمن ِن َعمه.
فع َّم ْتهم ُ
أثابهم لى االنتهاء إلى ما أثبت ميهمَ :ج َّن َته ،النجاة من ذا ه؛ َ
َ
رحمته

 27نمس املرجا62 ،1 ،
شرح األحاديث – 107│ Muhammad Khoirul Umam

فيما أثبت نسخ ،فمه الحمد لى نعمه .28والنسخ عنده يكون من القرآن
للقرآن ،من القرآن للسنة ،ومن السنة للسنة أما من السنة للقرآن فال يكون
نسخ ،فقاح الشافعي :أ اج هللا لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من ال تاب ال تاب،
َ
ً
ٌ
ّ
ٌ
َ
َ
أج ال نة ال ناسخة لم تاب ،إنما هي ت َبا لم تابُ ،ي َم ِث ُل ما نزح نصا ،مم ِ ّ رة
ً
معنى ما أنزح هللا منه ُج َمال.29
الضابط السابع :جمع روايات الحديث الواحد أو املوضوع الواحد
فقد ني املحدثاج جما املتابعات الشااهد للحديث الااحد،

ناا

املقارنة يج متاج األحاديث الحايل ياجد ينها ا ختالف الزيادة النقصاج
اختالف ر اتها ،يقاح ا ما أحمد« :الحديث إذا لم تجما طرقه لم تمهمه
الحديث يم ر بع ه بع ا».30
وكان الشافعي يحرص علي جمع روايات الحديث الواحد ،بل روايات
املوضوع الواحد ،فمثال في البياع نراه يملتي حديث أبي سعيد الخدري َّأج رسا َح
َّ ْ ً ْ
َّ
َ َ ُ َّ
يعاا الذ َه َد ِ الذ َه ِد إال ِمثال ِ ِمث ٍل ،".....ثم حديث أبي هريرة َّأج
هللا قاح" :ال ت ِب
َ َ
الد ْر َه ُم ّ
الد َينارّ َ ،
رسا َح هللا قاحّ ُ َ ّ :
الد ْر َه ِم ،ال ف ْ َل َ ْي َن ُه َما" ،ثم حديث
ِ ِ
ِ
ِ
"الدينار ِ ِ ِ

 28نمس املرجا106 ،1 ،
 29نمس املرجا106 ،1 ،
 30أ ا ر أحمد ن لي ن ثا ت الخطيد البغدادي ،الجاما ألخالق الرا ي آداب ال اما (الرياض :م تبة
املعارف)212 ،2 ،
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َ
َ َ
الد ْر َه ُم ّ
الد َينارّ َ ،
ا ن مر أنه قاحّ ُ َ ّ :
الد ْر َه ِم ،ال ف ْ َل َ ْي َن ُه َماَ ،هذا َ ْه ُد
ِ ِ
ِ
ِ
"الدينار ِ ِ ِ
َ
َ َ ُ
َ
ن ِب ِّي َنا إل ْي َناْ َ َ ،ه ُدنا ِإل ْي ْم" .قاح الشافعي :ر َ ى ثماج ن َّماج بادة ن
َّ
َّ
الصامت " ن رساح هللا َّ
الن ْه َي َ ن ال ّز َ
ياد ِة ِفي الذ َه ِد ِ الذ َه ِدَ ،ي ًدا ِ َي ٍد" ،بهذه
َّ ِ
ِ ِ
األحاديث نملخذ ،قاح مثل معناها األكا ِ ُر ِمن أيحاب رساح هللا.31
الضابط الثامن :الجمع بين مختلف الحديث
ّ
أ ح من ت مم ن مم مختمف الحديث ها الشافعي ،ذلك في كتا ه
ّ
الرسالة ،ل ألف فيه كتا ا ممردا ي مي إختالف الحديث ،ضا فيه قاا د
أياح هذا العمم .يقاح الشافعي في أهمية الجما يج األخبار املتعارضة :لز
ً
َ
أهل العمم ْأج ُي ْم ُ اا الخبرين لى جاههما ،ما جد ا م ائهما جها ،ال
َي ُع ُّد نهما مختمميج هما يحتمالج أج ُي ْم َيا ،ذلك إذا أم ن فيهما أج ُي ْم َ َيا
َم ًعا ،أ ُ جد ال ُ
بيل إلى إم ائهما ،لم ي ن منهما احد مل ْ َج َد ِمن اآلخر .ال
ِ
ً
ً
ْ
املختمف ما
ُين َ د الحديثاج إلى االختالف ،ما كاج لهما جها يم َ َياج معا ،إنما
ِ
ُّ
لم ُي ْم َض ى إال ب قاط غيره ،مثل أج ي اج الحديثاج في الش يء الااحد ،هذا ُي ِحم ُه
هذا ُي َح ّ ِرمه.32

 31أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،الرسالة (مصر :م تبة الحمبي 1358 ،ه| -277 ،1 ) 1940
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 32نمس املرجا342-341 ،1 ،
شرح األحاديث – 109│ Muhammad Khoirul Umam

الضابط التاسع :فهم الحديث وفقا لفهم السلف الصالح
كتد ا ما الشافعي آثار الصحا ة التابعيج ،سااء ما كاج منها مر يا
منقاال ،أ

مميا مايافا ،املتتبا يجد أنه استثمر هذه اآلثار في فهم ال نة

تم يرها في دة مجاالت ،منها :في الداللة الممظية للحديث (العا الخاص،
املطمق املقيد ،ياج املجمل.....الخ) في التعارض الترجيب يج مختمف
الحديث ،في الناسخ املن اخ ،في معرفة غريد الحديث.33
قاح الصحا ة ند الشافعي مقد

لي القياس بعد ال تاب ال نة،

حيث قاح في األ  :ما كاج ال تاب ال نة ماجادين فالعذر من سمعهما مقطاع
إال اتبا هما فإذا لم ي ن ذلك يرنا إلى أقا يل أيحاب رساح هللا  -يلى هللا
ميه سمم  -أ احد منهم ثم كاج قاح األئمة أبي ر أ مر أ ثماج إذا يرنا
فيه إلى التقميد أحد إلينا ذلك إذا لم نجد داللة في االختالف تدح لى أقرب
االختالف من ال تاب ال نة فيتبا القاح الذي معه الداللة ألج قاح ا ما
مشهار ملنه يمزمه الناس من لز قاله الناس كاج أشهر ممن يمتي الرجل أ
النمر قد يملخذ متياه أ يد ها أكثر املمتيج يمتاج للخاية في ياتهم
مجال هم ال تعنى العامة ما قالاا نايتهم ما قاح ا ما قد جدنا األئمة
يبتدئاج في مللاج ن العمم من ال تاب ال نة فيما أراد ا أج يقالاا فيه
 33نادر نمر ادي ،ضاا ن فهم ال نة ند الشافعي405 ،
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يقالاج فيخبر ج خالف قالهم فيقبماج من املخبر ال ي تن ماج لى أج
يرجعاا لتقااهم هللا ف مهم في حاالتهم فإذا لم ياجد ن األئمة فمليحاب
رساح هللا  -يلى هللا ميه سمم  -من الدين في ماضا أخذنا قالهم كاج
اتبا هم أ لى نا من اتباع من بعدهم.34
الضابط العاشر :معرفة أسباب ورود الحديث
معرفة أسباب ر د الحديث لها فائدة كثيرة من األمار تتعمق مهم ال نة،
في تماد معرفة الناسخ املن اخ من األح ا  ،أ تعميل الح م الاارد في
الحديث ،إي ا املبهم في متج الحديث غير ذلك.
لكن هل العبرة عند الشافعي بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟
لعل بارة الشافعي املشار إليها في ال ال ال ا ق هي قاله في األ  :ال
تصنا األسباب شيئا إنما تصنعه األلماظ ألج ال بد قد ي اج يحدث ال ال
لى غير ال بد ال ي اج مبتدأ ال ال الذي له ح م فيقا فإذا لم يصنا ال بد
نم ه شيئا لم يصنعه ما بعده لم يمنا ما بعده أج يصنا ما له ح م إذا
قيل .35فيمهم من بارته رحمه هللا أج العبرة بعما الممظ ال خصاص ال بد،
أج األسباب ال تصنا شيئا إنما تصنعه األلماظ.

 34أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،األ (املنصارة :دار الافاء764-763 ،8 ) 2001 ،
 35أ ا بد هللا محمد ن إدريس الشافعي ،األ (املنصارة :دار الافاء654 ،6 ) 2001 ،
شرح األحاديث – 111│ Muhammad Khoirul Umam

األحاديث املتعلقة بذكرى حفلة املولد النبي التي وردت فى كتاب التنبيهات
الواجبات في التنبيه العاشر
الحديث األول
 .1لفظه في الكتاب
قد قاح يلى هللا ميه سمم" :كل أمتي معافا (يعني كمهم ساملاج ن
أل ن الناس أيديهم) إال املجاهرين".36
 .2متنه
يتخذ الباحث ما أخرجه البخاري في يحيحه في كتاب األدب ( ،)78اب
ستر املؤمن لى نم ه ،رقم الحديث  ،6069لمظه ال امل:
حدثنا بد العزيز ن بد هللا ،حدثنا إ راهيم ن سعد ،ن ا ن أخي ا ن
شهاب ،ن ا ن شهاب ،ن سالم ن بد هللا ،قاح :سمعت أ ا هريرة ،يقاح:
ح ُ ُّ ُ َّ ُ َ ً َّ ُ
امل َجاهر َ
ين،
سمعت رساح هللا يلى هللا ميه سمم يقا « :كل أم ِتي معافى ِإال
ِ ِ
َ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ َ ً ُ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ
َّللا َ م ْي ِه،
ِإج ِمن املجاهر ِة أج يعمل الرجل ِ المي ِل مال ،ثم يص ِبب قد ستره

 36األستاذ محمد هاشم أشعري ،التنبيهات الااجبات ملن يصنا املالد املن رات )تباايرنج ،جامبانج :م تبة
التراث ا سالمي) 39
│112

Nabawi – Volume 1 Nomor 2 Maret 2021

َ َ ُ َح َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُّ ُ َ ُ ْ ْ ُ
ص ِب ُب َي ِشف
فيقا  :يا فالجِ ،ممت الب ِارحة كذا كذا ،قد ات ي تره ربه ،ي
ْ َّ
َّللا َ ْن ُه».37
ِست َر ِ
 .3تخريجه
بعد حثنا لمظ الحديث األ ح اسيمة جااما ال مم  5 .4التي أطمد من
إسال يد ،جدنا  23نتائج ،يت اج ن  15تاابا أي ن أبي هريرة منها ما
أخرجه البخاري في يحيحه رقم الحديث  6069ما أخرجه م مم في يحيحه
رقم الحديث  2990ما أخرجه البيهقي في ال نج ال برى رقم الحديث 17599
ما أخرجه ا ن معجمه األ رابي رقم  8 ،2455شااهد ،منها ن أبي قتادة
كما أخرجه الطبراني في املعجم األ سن رقم الحديث  ،4498منها ن ا ن
مر كما أخرجه الخرائطي في م ار األخالق رقم الحديث  .453ثم نظر الي
دد أساند جدنا  32طرق املختممة.
 .4درجته
هذا الحديث أخرجه كثير من املخرج منهم ا ما البخاري إما م مم في
يحيحيهما .كما رفنا ملج جمهار العمماء يتمقاج لي يحة األحاديث
أخرجاها في يحيحيهما ،لذلك أ تقد لي يحة الحديث األ ح .كما رفنا
ملج الحديث ر ي ن أبي هريرة ابي قتادة ن ا ن مر لذلك درجته لي
 37محمد ن إسما يل أ ا بد هللا البخاري الجعمي ،يحيب البخاري (دار طاق النجاة1422 ،ه) 20 ،8
شرح األحاديث – 113│ Muhammad Khoirul Umam

األقل ح ن لغيره ،ل يحيب لذاته من طرق الحديث أخرجه البخاري ا
م مم .فمما الحديث يحيب أ

ّ
فصح حجية بهذا
لي اقل ح ن لغيره

الحديث .في حثنا بهذا الحديث ما جدت ما يخالمه من الحديث ا من القرآج
ُ
جدت ما يشاهده يؤكده ي اممه فازدد ا تقادنا حجية الحديث.
ل
 .5معني تحليليه
(معافى)

م امليم فتب الماء مقصارا إسم ممعاح من العافية التي ضعت

ماضا املصدر ،يقاح :افاه افية العافية دفاع هللا ن العبد ،املعنى هنا:
يعما هللا تعالى ن زلته م مه رحمته( .إال املجاهرون) املعمناج املعاص ي
الم اق .هم الذين جاهر ا معاييهم أظهر ها كشماا ما ستر هللا تعالى
ميهم فيتحدثاج بها لغير ضر رة ال حاجة .إال في هنا معنى لكن ،املعنى :ل ن
املجاهر ج باملعاص ي ال يعافاج( .املجاهرة) في ر اية (املجانة) هي االستهتار
األمار د املباالة القاح أ المعل( .البارحة) أقرب ليمة م ت من قت
القاح.38

 .6معني إجماليه
 38أ ا محمد محماد ن أحمد ن ماس ى ن أحمد ن ح يج الغيتابى الحنمى در الدين العينى ،مدة
القاري شر يحيب البخاري ( ير ت :دار إحياء التراث العربي)  ،139-138 ،22د .مصطمى البغا،
شر تعميق من يحيب البخاري (دار طاق النجاة1422 ،هة) 20 ،8
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ّ
دح الحديث لي د العما ملن جاهر معصيته ف اقه ،فنمهم ملج
ميه اثم خاية ،د ج اثم لي ارت اب املعاص ي الم اق ،ثم كانه شارحا
َ
َ
لقاله تعالي َ ال َت ْق َرُباا ْال َم َا ِاح َ
ش َما ظ َه َر ِم ْن َها َ َما َ ط َن ،بعض مم ر هذه األية
َ
َ
يقاح في تم ير َما ظ َه َر ِم ْن َها َ َما َ ط َن ،ملج من يجهر املعاص ي ،فإج ما يمعمه
إثماج إثم المعل إثم املجاهرة .39ل انه شارحا لتمك األية فبينهما القة لز
أج نرجعها في فهم هذا الحديث .بعد نظرنا لتمك األية ،نمهم ملج القرآج آنما
اتي يانا اي ا للحديث حتي نمهم اج املقصاد ممظ مل الذي يعممه الرجل
الميل ها المااحش ،الماحش ها الزائد ن املعقاح المااحش هي املعاص ي
ألنها انحراف ،زيادة ن المطرة خر ج ن منهاجها ،ن الطريق امل تقيم.
فبعد حثنا ن هذا الحديث ،ما جدنا سبد ر ده ،لذلك ّ
دح الحديث لي
ما املعصية .من املجاهرين في هذا الحديث الذي أظهر معصيته كشف
ما ستر هللا ميه فيحدث بها ،فنمهم ملج من جاهر ظهر معصيته أما الناس
أ مغ أشد في اثمه .ثم نظر الي جميا املتج هذا الحديث من  32طرق املختممة،
ما جد ُت ما يخالمه اال من حيث استعماح الممظ ملج ي اج هذا ا ختالف
اليخالف بع ه بع ا من حيث معناه.
 .7فقه الحديث األول

 39محمد ن أحمد ن مصطمى املعر ف ملبي زهرة ،زهرة التماسير (دار الم ر العربي) 2732 ،5
شرح األحاديث – 115│ Muhammad Khoirul Umam

 الحث لي ترك املجاهرة املعاص ي لعد العما ملن جاهر معصيته تحريم املجاهرة املعاص ي جادها إثم خاية من د ج إثم ارت اباملعاص ي
من املجاهرة َم ْن أظهر معصيته كشف ما ستر هللا ميه التحدث بها،

-

لذلك من جاهر فعل املعاص ي أما الناس أ مغ أشد في اثمه.
 املراد العمل في هذا الحديث يشتمل المااحش كمها ،نظر الي املعصية فيمامها ،إما املعصية فعمها منمردا كزني ،إما املعصية تترتد معل ال نة
كمثل احتماح مالد النبي يلى هللا ميه سمم معل املن رات ،ل ترتبت
المرض كمثل الحج ماح الربا.
الحديث الثاني
 .1لفظه في الكتاب
ن أنس أبي هريرة رض ي هللا نهما أنه يلى هللا ميه سمم قاح :ن هللا
تعالى قاح" :من أهاج لي ليا فقد ارزني املحاربة" في ر اية له قاح :قاح هللا تعالى:
"من عادني وليا فقد آذنته بالحرب".40
 .2متنه

 40األستاذ محمد هاشم أشعري ،التنبيهات الااجبات ملن يصنا املالد املن رات )تباايرنج ،جامبانج :م تبة
التراث ا سالمي) 42
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يتخذ الباحث ما أخرجه البخاري في يحيحه في كتاب الرقاق ( ،)81اب
التااضا ،رقم الحديث  ،6502لمظه ال امل:
حدثني محمد ن ثماج ن كرامة ،حدثنا خالد ن مخمد ،حدثنا سميماج
ن الح ،حدثني شريك ن بد هللا ن أبي نمر ،ن طاء ،ن أبي هريرة ،قاح:
َ
َْ
قاح رساح هللا يلى هللا ميه سمم " :إج هللا قاحَ :م ْن َ َادى ِلي َ ِل ًّيا ف َق ْد آذن ُت ُه
الح ْربَ َ ،ما َت َق َّر َب إ َل َّي َ ْبدي ب َش ْيء َأ َح َّد إ َل َّي م َّما ْاف َت َر ْ
َ
ض ُت َ َم ْي ِهَ َ ،ما َي َز ُ
اح َ ْب ِدي
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َي َت َق َّر ُب إ َل َّي َّ
الن َاافل َح َّتى ُأح َّب ُهَ ،فإ َذا َأ ْح َب ْب ُت ُهُ :ك ْن ُت َس ْم َع ُه َّالذي َي ْ َم ُا هَ َ ،ب َ
ص َر ُه
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ََ َ ُ
َ َّ
َّال ِذي ُي ْب ِص ُر ِهَ َ ،ي َد ُه ا َّلتي َي ْب ِط ُ
ش ِب َهاِ َ ،ر ْجم ُه ال ِتي َي ْم ِش ي ِب َهاِ َ ،إ ْج َسملل ِني أل ْ ِط َي َّن ُه،
ِ
ِ
ُ
َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َ ْ َ ْ
س امل ْؤ ِم ِن،
ل ِئ ِج استعاذ ِني أل ِ يذنه ،ما ترددت ن ش ي ٍء أنا فا ِ مه ترد ِدي ن نم ِ
ََ َ ْ
ْ َ
َ
َي َر ُه امل ْا َت َ أنا أك َر ُه َم َ َاءت ُه».41
 .3تخريجه
بعد حثنا لمظ الحديث الثاني اسيمة جااما ال مم  5 .4التي أطمد من
إسال يد ،جدنا  72نتائج ،يت اج ن  30تاابا أي ن أبي هريرة ،منها ما
أخرجه البخاري في يحيحه رقم الحديث  6502ما أخرجه ا ن حباج يحيحه
رقم الحديث  347ما أخرجه البيهقي في ال نج ال برى رقم الحديث ،6395
يت اج ا ا ن  42شااهد ،منها ن ائشة كما أخرجه أحمد في م نده رقم
 41محمد ن إسما يل أ ا بد هللا البخاري الجعمي ،يحيب البخاري (دار طاق النجاة1422 ،ه) 105 ،8
شرح األحاديث – 117│ Muhammad Khoirul Umam

الحديث  26193منها ن أنس ن مالك كما أخرجه الطبراني في املعجم األ سن
منها ن ميمانة كما أخرجه أ ا يعلى في م نده رقم الحديث  7087منها ن
ا ن ّباس كما أخرجه الطبراني في املعجم ال بير رقم الحديث  12719منها ن
يدي ن العجالج أبي أمامة كما أخرجه الطبراني في املعجم ال بير رقم الحديث
 .7880ثم نظر الي دد أساند جدنا  142طرق املختممة.
 .4درجته
هذا الحديث أخرجه كثير من املخرج منهم ا ما البخاري في يحيحه .كما
رفنا ملج جمهار العمماء يتمقاج لي يحة األحاديث أخرجها في يحيحه،
لذلك أ تقد لي يحة الحديث الثاني ،ثم يححه ا ن حباج في البينات أي ا
كتبنا ملج الحديث ر ي ن أبي هريرة ن ائشة ن أنس ن مالك ن
ميمانة ن بد هللا ن ّباس ن يدي ن العجالج أبي أمامة ،لذلك درجته
لي األقل ح ن لغيره ،ل يحيب لذاته من طرق الحديث أخرجه البخاري ا
ا ن حباج في يحيحيهما .هذا الحديث يححه اي ا األلباني رقم الحديث
 1640من كتا ه ،قاله " :خالية القاح......... :إلى إسناد حديث أبي هريرة
ا ت د الحديث مجما ها ارتقى إلى درجة الصحيب إج شاء هللا تعالى ،قد
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يححه من سبق ذكره من العمماء .42"...فمما الحديث يحيب أ لي اقل ح ن
ّ
فصح حجية بهذا الحديث .في حثنا بهذا الحديث ما جدت ما يخالمه
لغيره
ُ
جدت ما يشاهده يؤكده ي اممه فازدد ا تقادنا
من الحديث ا من القرآج ل
حجية الحديث هذا.
 .5معني تحليليه
(إن هللا قال) هذا من األحاديث ا لهية التي ت مى :القدسية( .عادى) من
املعاداة ها من اب املما مة التي تقا من الجانبيج ،من شملج الالي الحمم
االجتناب ن املعاداة الصمب من يجهل ميه( .وليا) ها العالم بدين هللا
تعالى املااظد لى طا ته املخمص في بادته( .آذنته بالحرب) أعلمته الهالك
الن اح( .مما افترضت عليه) من المر ض العينية فر ض ال ماية( .يتقرب
إلي) طمد القرب ،قاح القشيري :قرب العبد من ربه يقا أ ال إيمانه ثم
إح انه ،قرب الرب من بده ما يخصه ه في الدنيا من رفانه ،في اآلخرة
من رضاانه ،فيما يج ذلك من جاه لطمه امتنانه ،ال يتم قرب العبد من
الحق إال بعده من الخمق(.بالنو افل) املراد بها :ما كانت حا ية لممرائض
مشتممة ميها م ممة لها ،ليس املراد كاج الناافل مطمقا( .كنت سمعه). .

 42أ ا بد الرحمن محمد ناير الدين ،األشقادري األلباني ،سم مة األحاديث الصحيحة ش يء من فقهها
فاائدها (الرياض :م تبة املعارف لمنشر التازيا 1415 ،هة 190 ،4 ) 1995 -
شرح األحاديث – 119│ Muhammad Khoirul Umam

أحمظه كما يحمظ العبد جاارحه من التمف الهالك أ فقه ملا فيه خيره
يالحه أ ينه في املااقف أنصره في الشدائد( .استعاذني) استجار بي مما
يخاف(.ما ترددت) كناية ن المطف الشمقة د ا سراع قبض ر حه.
(مساءته) إساءته معل ما ي ره.43
 .6معني إجماليه
هذا الحديث الثاني من األحاديث ا لهية التي ت مى القدسيةّ ،
يدح لي
منا ا ستهانة ا يذاء مل ليآء هللا قاال أ فعال ،املنا يؤخذ من قاله تعالي "فقد
آذنته الحرب" فمن ادي اهاج آذي ليه فقد ارز هللا املحاربة كما في
حديث معاذ .قاح الماكهاني :في هذا تهديد شديد ألج من حاربه هللا أهم ه ها
من املجاز البميغ ألج من كره من أحد هللا خالف هللا من خالف هللا انده
من انده أهم ه إذا ثبت هذا في جاند املعاداة ثبت في جاند املااالة فمن
الى أ لياء هللا أكرمه هللا .فبعد تهديده لي من ادي ليه املحاربة ،يج هللا
تعالي لي استحباب التقرب اليه تعالي المرائض ،السيما الناافل ل ن بعد
فعل المرائض ،ذكر حبه تعالي الي من يتقرب اليه فاائد ملن احبه هللا ز
جل ،انه أحمظه كما يحمظ العبد جاارحه من التمف الهالك أ فقه ملا
 43أ ا محمد محماد ن أحمد ن ماس ى ن أحمد ن ح يج الغيتابى الحنمى در الدين العينى ،مدة
القاري شر يحيب البخاري ( ير ت :دار إحياء التراث العربي)  ،89 ،23د .مصطمى البغا ،شر
تعميق من يحيب البخاري (دار طاق النجاة1422 ،هة) 105 ،8
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فيه خيره يالحه أ ينه في املااقف أنصره في الشدائد ،يقبض ر حه
المطف الشمقة د ا سراع املقصاد من ما ترددت ن ش يء أنا فا مه
ترددي ن نمس املؤمن ،ي ره املات.
لي ها العالم دين هللا تعالى املااظد لى طا ته املخمص في بادته،
ّ
ّ
رساح يلى هللا ميه سمم ها سيد كل لي ،ل كل نبي مرسل فداخل في
ما الالي املنهي ن إهانته معاداته ل لي جه أ مغ .الحديث مهم هذا
َ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َّ
اب َأ ِل ٌ
َّللا َل ُه ْم َ َذ ٌ
يم (التابة،)61 :
مناسد لقاله تعالي ال ِذين يؤذ ج َرساح ِ
فمن أذي الرساح لهم ذند كبير ذاب أليم شديد ،إيذاء الرساح في هذه
األية ها قاح املنافقيج ملج الرساح ٌ
ين ُي ْؤ ُذ َج َّ َ
أذج ،لقاله تعالي :إ َّج َّالذ َ
َّللا
ِ ِ
َ َ
ُّ ْ ْ
َ
َ َر ُس َال ُه َل َع َن ُه ُم َّ ُ
الدن َيا َ اآل ِخ َر ِة َ أ َ َّد ل ُه ْم َ ذا ً ا ُم ِه ًينا (األحزاب ،)57 :فمن
َّللا ِفي
أذي الرساح فعميه لعنة هللا في دنياه آخرته ،هذه األية هي ال ال إلى النهي
ّ
ن إيذاء هللا مخالمة أ امره ارت اب ز اجره ،إيذاء رساله يلى هللا ميه
ّ
سمم ايمه بعيد أ نقص .إج الذين يصدر منهم األذى هلل رساله ارت اب
ما ال يرضيانه من ال مر العصياج إج هؤالء الذين يؤذ ج هللا رساله طردهم
هللا من رحمته في الدنيا اآلخرة ،هيمل لهم ذا ا مهينا محقرا مؤملا في نار جهنم.
هذا دليل لى أنه تعالى لم يحصر جزاءهم في ا بعاد من رحمته ،ل أ دهم
ّ
هددهم بعذاب النار األليم .اآلية امة في كل من آذى النبي يلى هللا ميه
شرح األحاديث – 121│ Muhammad Khoirul Umam

ّ
سمم بش يء ،فمن آذاه فقد آذى هللا ،كما أج من أطا ه فقد أطاع هللا .من
ّ
ّ
ا يذاء الرساح قالهم ن رساح هللا يلى هللا ميه سمم :إنه شا ر ،أ
ّ
ساحر أ كاهن أ مجناج ،44من ا يذاء اي ا احتماح مالده يلى هللا ميه
ّ
سمم ل ن المعل املن رات ،ألج هذا االحتماح مقصاده األ ح ها االحترا
ّ
ّ
االكرا الرساح يلى هللا ميه سمم ل ن كيميته خطيئة فينقمد هذا
االحتماح استهانة ،ل إيذاء رساح هللا يلى هللا ميه سمم.
فبعد حثنا ن هذا الحديث ،ما جدنا سبد ر ده ،لذلك ّ
دح الحديث
لي ما األ ليآء هللا ،ما األية من ناع ا يذاء دح أي ا لي ما
المرائض من العينية ا ال ماية ما الناافل من املؤكد ا غير املؤكد .ثم
ُ
جدت ما يخالمه
نظر الي جميا املتج هذا الحديث من  142طرق املختممة ،ما
اال من حيث استعماح الممظ ملج ي اج هذا ا ختالف اليخالف بع ه بع ا
من حيث معني.
 .7فقه الحديث الثاني
ّ
ّ
 منا ا يذاء ا ستهانة مل ليآء هللا السيما رساح هللا يلى هللا ميه سممل انه سيد كل لي ،ل كل نبي مرسل قاال ا فعال.

 44د هبة ن مصطمى الزحيلي ،التم ير املنير في العقيدة الشريعة املنهج (دمشق :دار الم ر املعاير،
 1418هة) 100 ،22
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 جاد ذند كبير ذاب شديد ملن آذي أ ليآء هللا. استحاب التقرب الي هللا تعالي المرائض. استحاب التقرب الي هللا تعالي الناافل بعد فعل المرائض ل انها زائدة ملاافترض نه.
الحديث الثالث
 .1لفظه في الكتاب
ن أبي أمامة رض ي هللا نه أج رساح هللا يلى هللا ميه سمم قاح:
"ثالثة ال يستخف بهم إال منافق ذو شيبة في اإلسالم وذو العلم وإمام
مقسط".45
 .2متنه
يتخذ الباحث ما أخرجه الطبراني في املعجم ال بير في اب الصاد ،بيد
ن زحر ،ن لي ن يزيد مطر ن يزيد أ ا املهمد ،ن بيد هللا ن زحر،
رقم الحديث 7819
ََ
الد َم ْشق ُّي ،ثنا ُس َم ْي َم ُ
ّ
َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ
اج ْ ُن َ ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن،
حدثنا الح ن ْ ن ِل ّ ِي ْ ِن خم ٍ
ف ِ ِ
َ ْ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ْ َ ُ ْ ُ َ َّ
هللا ْ ِن َز ْح ٍرْ َ ،ن َ ِل ّ ِي
اش ،ن ُمط ِر ِ ِن ي ِزيد ،ن ب ْي ِد ِ
ثنا ِإسما ِ يل ن ي ٍ
 45األستاذ محمد هاشم أشعري ،التنبيهات الااجبات ملن يصنا املالد املن رات )تباايرنج ،جامبانج :م تبة
التراث ا سالمي) 43
شرح األحاديث – 123│ Muhammad Khoirul Umam

ي َّلى ُ
ْ ن َيز َيد َ ،ن ْال َقاسمْ َ ،ن َأبي ُأ َم َام َةْ َ ،ن َر ُساح هللا َ
هللا َ َم ْي ِه َ َس َّم َم َق َ
اح:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُّ
ف َح ّقه ْم إ َّال ُم َناف ٌقُ :ذ َّ
الش ْي َب ِة في ا ْ ْس َال ُ َ ،ذ ْال ِع ْمم َ ،إ َما ٌ
ِ
ِ ِ ِ
" ثالثة ال ي ت ِخ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ُْ ٌ
ن "46
مق ِ
 .3تخريجه
بعد حثنا لمظ الحديث الثالث اسيمة جااما ال مم  4.5التي أطمد من
إسال يد ،جدنا  9نتائج ،يت اج ن  4تاابا أي ن أبي هريرة ،منها ما
أخرجه الطبراني في املعجم ال بير رقم الحديث  5 ،7819شااهد منها ن
جا ر كما أخرجه القز يني ،التد ين في أخبار قز ين .ثم نظر الي دد أساند
جدنا  10طرق املختممة.
 .4درجته
هذا الحديث أخرجه كثير من املخرج منهم الطبراني في املعجم ال بير ن
أبي أمامة ،قاح الهيثمي :ها من ر اية بد هللا ن زحر ن لي ن زيد كالهما
ضعيف ،47ضعمه األلباني ملنه حديث من ر ،48قد ذكره ال ياطي في

 46سميماج ن أحمد اللخمي الشامي ،أ ا القاسم الطبراني ،املعجم ال بير (القاهرة :م تبة ا ن تيمية،
 1415هة 202 ،8 ) 1994 -
َ
َّ
َ
ُ
َّ
ْ
ُ
 47محمد ن إسما يل ،ال حالني ثم الصنعاني ،أ ا إ راهيم ،ز الدين ،التناير شر الجا ِما الص ِغ ِير
(الرياض :م تبة دار ال ال  1432 ،هة 224 ،5 ) 2011 -
 48أ ا بد الرحمن محمد ناير الدين ،األشقادري األلباني ،سم مة األحاديث ال عيمة املاضا ة أثرها
ال يئ في األمة (الرياض  -املم مة العربية ال عادية :دار املعارف 1412 ،هة 244 ،7 ) 1992 /
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ً
"الآللي" في جممة أحاديث ساكتا ن إسناده ،كمها في إكرا ذي الشيبة
َ
امل مم .49قاح منا ي :طد -اي الطبراني َ -ن أبي ُأ َم َامة ،إ ْس َناد َ
ض ِعيف ل ِ ن
ِِ
َ َ
ل ُه ش َا ِاهد ،50قالاا له شااهد منها ما ر اه الخطيد ن أبي هريرة مرفا ا ال
ياسا املجمس إال لثالث لذي مم لعممه لذي سمطاج ل مطانه لذي سن
ل نه ن كعد قاح :نجد في كتاب هللا ميما أج ياسا في املجمس لذي الشيبة
امل مم ا ما العادح لذي القرآج نعظمهم ناقرهم نشرفهم ،51جدنا
اي ا شااهده من الحديث الذي قد كتبه في الباب الثالث ،ل جدنا من
القرآج.
 .5معني تحليليه
(ثالثة ال ي تخف بحقهم) الحق الذي لهم تاقيرهم التعظيم ا جالح
الر اية قباح كالمهم نحاه( .إال منافق) ليس املراد ه مظهر خالف ما يبطن
من إهانتهم ل يتصف صمة املنافق فإج من يمته أج ي تخف حق من جعل
ً
هللا له حقا( .ذو الشيبة في اإلسالم) ال الشايب في غيره فإنه ال حق له ه ل

 49بد الرحمن ن أبي ر ،جالح الدين ال ياطي ،الآللىء املصنا ة في األحاديث املاضا ة ( ير ت :دار
ال تد العممية  1417 ،هة 140 ،1 ) 1996 -
ي
ي
 50زين الدين محمد املد ا بعبد الرؤ ف الحدادي ثم املنا القاهر  ،التي ير بشر الجاما الصغير
(الرياض :م تبة ا ما الشافعي1408 ،هة 579 ،1 ) 1988 -
 51زين الدين محمد املد ا بعبد الرؤ ف الحدادي ثم املنا ي القاهري ،فيض القدير شر الجاما الصغير
(مصر :امل تبة التجارية ال برى  1356 ،ه) 328 ،3
شرح األحاديث – 125│ Muhammad Khoirul Umam

إهانته مرادة لذهاب مره في معصية هللا تعالى( .وذو علم) أي معمم الخير يعمم
الناس الخير أي مم الشريعة ها مم ال نة ال تاب ال غيره ،ثم املراد العامل
ال الخميا فإنه هانته حق العمم ال حق له( .واإلمام املقسط) أي العادح في
ر يته.52
 .6معني إجمالي الحدهيث الثالث
ّ
دح الحديث لي منا االستخماء االستهزاء ا ستهانة ذي الشيبة في
ا سال ذي العمم يعمم الناس الخير من مم الشر ية ا ما املق ن
العادح في ر يته .فبعد حثنا ن هذا الحديث ،ما جدنا سبد ر ده ،لذلك
ّ
دح الحديث لي ما  ،فالرساح يلي هللا ميه سمم داخل في هذا الحديث،
ل انه سيد ذي الشيبة في ا سال  ،ل داع الي ا سال سيد ذي العمم ،ل
منبا العمم سيد املرسميج حتي يمقد اآلميج ،فعمينا احترامهم اكرامهم
السيما الي الرساح يلي هللا ميه سمم .انما خص هذه الثالثة الج ا يافهم
راجعة الى أ ياف هللا تعالى فذ الشيبة حصل له كبر ال ن الباري له
ال برياء العالم اتصف صمة العمم االما املق ن اتصف صمة العدح

ناير َش ْر ُ َ
الجا ِما َّ
 5252محمد ن إسما يل ،ال حالني ثم الصنعاني ،أ ا إ راهيم ،ز الدينَّ ،الت ُ
الص ِغ ِير
(الرياض :م تبة دار ال ال  1432 ،هة 225-224 ،5 ) 2011 -
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هما من يمات هللا تعالى اي ا فمن إجالح هللا تعالى إكرامه إجالح هذه
الثالثة.
في ا سال ال ي تخف بهم إال منافق ،فمن ي تخف بهم فمه يمة
النماق ،ل كمر اذا كاج االستهزاء الرساح يلي هللا ميه سمم لقاله تعالي:
ُ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ
اَّلل َ َآيا ِت ِه َ َر ُس ِال ِه ك ْن ُت ْم
ل ِئج سمللتهم ليقالن ِإنما كنا نخ
اض نمع ُد ق ْل أ ِ ِ
َ
َ َ
َ
ُ
ُ
ُ َ
َ ُ
َ َ ُ
ت ْ َت ْه ِزئاج ( )65ال ت ْع َت ِذ ُر ا ق ْد ك َم ْرت ْم َب ْع َد ِإ َيما ِن ْم ِإ ْج ن ْعف َ ْن طا ِئ َم ٍة ِم ْن ْم
ُ ّ َ ً َ َ ُ
ن َع ِذ ْب طا ِئ َمة ِ مل َّن ُه ْم كاناا ُم ْج ِر ِم َيج (( )66سارة التابة ،)67-65 :اج االستهزاء
اهلل برساله باآليات القرآنية كمر االستهزاء استحقار الغير ذكر يابه
لى جه يضحك قاال ا فعال قد ي اج االستهزاء االشارة االيماج بالضحك
لى كالمه إذا تخبن فيه ا غمن ا

لى ينعته نحا ذلك ها حرا

ا جماع معد د من ال بائر ند البعض .53من االستهزاء ا يذاء الرساح
ّ
ّ
اي ا احتماح مالده يلى هللا ميه سمم ل ن المعل املن رات ألج هذا
ّ
ّ
االحتماح مقصاده األ ح ها االحترا االكرا الرساح يلى هللا ميه سمم
ل ن كيميته خطيئة فينقمد هذا االحتماح استهزاء ،ل إيذاء رساح هللا يلى
هللا ميه سمم ،كما ذكرنا في معني الحديث الثاني .ثم نظر الي جميا املتج هذا

 53إسما يل حقي ن مصطمى ا ستانبالي الحنمي الخماتي ،املالى أ ا المداء ،ر البياج ( ير ت :دار
الم ر 460-459 ،3 ) -
شرح األحاديث – 127│ Muhammad Khoirul Umam

ُ
جدت ما يخالمه اال من حيث
الحديث الثالث من  10طرق املختممة ،ما
استعماح الممظ ملج ي اج هذا ا ختالف اليخالف بع ه بع ا من حيث
معني.
 .7فقه الحديث الثالث
 منا االستخماء االستهزاء ا ستهانة ذي الشيبة في ا سال ذي العممّ
ّ
ا ما املق ن السيما رساح هللا يلى هللا ميه سمم ل انه سيد كل منهم.
 من ي تخف بهم فمه يمة النماق ،ل كمر اذا كاج االستهزاء الرساح يليهللا ميه سمم
 جاد ذند كبير ذاب شديد ملن ي تخف بهم.نتائج البحث
األول ،درجة الحديث األ ح الثاج يحيب لاجادهما في يحيب البخاري
ماافقا لقاح جمهار العمماء لي يحيب ما في يحيب البخاري ،فيجاز حجية بهما.
اما الحديث الثالث فدرجته ضعيف ل في درجة من ر كما قاله األلباني ل ن لهذا
الحديث شاهد من الحديث األخر ل من القرآج ال ريم لذلك ال ملس مل هذا
الحديث الثالث لي الرغم من أنه اليم ن حجية ه.
الثاني ،الحديث األ ح ّ
يدح لي تحريم املجاهرة املعصية لا كاج التحدث
بها بعد ستر هللا نها ،ما أج فعل املن رات املقصاد في كتاب التنبيهات الااجبات
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ظاهر أما الناس ،فتحريمه أشد أ مغ .هذا مناسد ما قاله ح رة الشيه هاسم
أشعري في كتا ه التنبيهات الااجبات منها -أي من مماسد احتماح مالد الرساح
معل املن رات -أنه إجهار معصية قد قاح يلى هللا ميه سمم" :كل أمتي معافا
(يعني كمهم ساملاج ن أل ن الناس أيديهم) إال املجاهرين" أى املظهرين املعصية
فإنهم ال يعافاج( .قاح ا ن طاح :الحديث مصر ذ من جاهر املعصية ألج
الجهر املعصية استخماف حق هللا رساله بصالح املؤمنيج فيه ضرب من العناد
بهم)54 .

الثالثّ ،
يدح الحديث الثاني لي منا ا ستهانة ا يذاء مل ليآء هللا قاال أ
ّ
ّ
فعال ،فمما رساح يلى هللا ميه سمم ها سيد كل لي ،ل كل نبي مرسل فمن
يؤذي الرساح ي تحق المعنة الطرد من رحمة هللا في الدنيا اآلخرة ،له ذاب
ّ
ّ
محقر مؤلم في نار جهنم .من ا يذاء الرساح احتماح مالده يلى هللا ميه سمم
املن رات ،املقصاد األ ح ها االحترا االكرا الرساح ل ن كيميته خطيئة
فينقمد هذا االحتماح استهانة ،ل إيذاء رساح هللا يلى هللا ميه سمم.
الرابعّ ،
دح الحديث لي منا االستخماء االستهزاء ا ستهانة ذي الشيبة
في ا سال ذي العمم يعمم الناس الخير من مم الشر ية ا ما املق ن العادح

 54األستاذ محمد هاشم أشعري ،التنبيهات الااجبات ملن يصنا املالد املن رات )تباايرنج ،جامبانج :م تبة
التراث ا سالمي) 39
شرح األحاديث – 129│ Muhammad Khoirul Umam

في ر يته ،فمما الرساح يلي هللا ميه سمم سيد ذي الشيبة في ا سال  ،ل داع الي
ا سال سيد ذي العمم ،ل منبا العمم سيد الصدقيج حتي يمقد اآلميج فالرساح
ذاخل تحت الحديث هذا .ثم هذا الحديث يبيج ملج في ا سال ال ي تخف بهم إال
منافق ،إذج من ي تخف بهم فمه يمة النماق ،ل كمر اذا كاج االستهزاء الرساح
ُ َ َ
ُ َ
ُ َ َّ
اَّلل َ َآيا ِت ِه َ َر ُس ِال ِه ك ْن ُت ْم ت ْ َت ْه ِزئاج ،ال
يلي هللا ميه سمم لقاله تعالي ..........ق ْل أ ِ ِ
َ
ُ
َ َ ُ
ت ْع َت ِذ ُر ا ق ْد ك َم ْرت ْم َب ْع َد ِإ َيما ِن ْم( .........سارة التابة .)67-65 :فالحايل لز مينا
احترامهم اكرامهم السيما الي الرساح يلي هللا ميه سمم .كانه في ال تاب
التنبيهات الااجبات للحديث الثاني تاكيدا في منا ا ستهانة الرساح بياج ح م
ا ستهانة لي تحريم .هذاج الحديث الثاني الثالث مناسباج ما قاله ح رة
الشيه هاسم أشعري في كتا ه التنبيهات الااجبات ملج ا حتماح يمية هذا من
املماسد ألج فيه ساء األدب ناع استهانة إيذاء رساح هللا يلى هللا ميه سمم
ألنها كما ت اج القاح ت اج المعل.55
الخامس ،نظر الي شر تمك األحاديث الذي كتبه الباحث ،ملج ي اج
مدلاح تمك األحاديث يشتمل لي الرساح يلي هللا ميه سمم احتماح مالده،

 55األستاذ محمد هاشم أشعري ،التنبيهات الااجبات ملن يصنا املالد املن رات )تباايرنج ،جامبانج :م تبة
التراث ا سالمي) 41
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إذج ف ٌّل من األحاديث املذكارة في هذا البحث التي نقل من التنبيه العاشر الئق
ذخالها في كتاب التنبيهات الااجبات.
اإلختتام
املقترحات في ضوء النتائج
-1

املقصاد األ ح من احتماح مالد النبي يلي هللا سمم ها االحترا االكرا
الرساح فاليخالن هذا ا حترا معل املن رات التي تقمد هذا االحتماح
استهانة ،ل إيذاء رساح هللا يلى هللا ميه سمم.

-2

ال د مينا من ا جتهاد في فهم النصاص الشر ية فهما يحيحا لئال ُين د
الي النبي يلي هللا ميه سمم ما لم يقمه ،أ ُيحمل كالمه ما ال يحتممه
ُ
في ذ ه الناس.

-3

فهم الحديث في هذا البحث ي تخد منهج ا ما الشافعي ،ل ن اذا كنتم
تريد ج فهم الحديث مهم يحيب بهذا املنهج ،فعمي م اج ت تخد كل
ضاا ن التي كتبها الباحث في املبحث الثاني .ال ي مي استخدا بعض
ال اا ن د ج بعض ،كمثل فهم الحديث نظر الي المغاي فقن.

شرح األحاديث – 131│ Muhammad Khoirul Umam

املراجع

ألباني (اح) ،أ ا بد الرحمن محمد ناير الدين األشقادري .سم مة األحاديث
الصحيحة ش يء من فقهها فاائدها 1415 ،هة  ، 1995 -الرياض :م تبة
املعارف لمنشر التازيا

ألباني (اح) ،أ ا بد الرحمن محمد ناير الدين األشقادري .سم مة األحاديث
ال عيمة املاضا ة أثرها ال يئ في األمة 1412 ،هة  ، 1992 /الرياض -
املم مة العربية ال عادية :دار املعارف
خاري (اح) ،محمد ن إسما يل أ ا بدهللا الجعمي .يحيب البخاري1422 ،هة ،دار
طاق النجاة
بغا (اح) ،د .مصطمى .شر تعميق من يحيب البخاري1422 ،هة ،دار طاق النجاة

تيمية (ا ن) ،تقي الدين أ ا العباس أحمد ن بد الحميم .اقت اء الصراط
امل تقيم ملخالمة أيحاب الجحيم1419 ،هة  ، 1999 -ير ت ،لبناج :دار
الم ال تد

خطيد (اح) ،أ ا ر أحمد ن لي ن ثا ت البغدادي .الجاما ألخالق الرا ي آداب
ال اما ،الرياض :م تبة املعارف
زحيلي (اح) ،هبة ن مصطمى .التم ير املنير في العقيدة الشريعة املنهج1418 ،
هة ،دمشق :دار الم ر املعاير
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زهرة (أبي) ،محمد ن أحمد ن مصطمى .زهرة التماسير ،دار الم ر العربي
سياطي)اح( ،جالح الدين بد الرحمن ن أبي ر .الحا ي لممتا ي 1424 ،هة -
 ، 2004ير ت-لبناج :دار الم ر لمطبا ة النشر

سياطي)اح( ،جالح الدين بد الرحمن ن أبي ر .الآللىء املصنا ة في األحاديث
املاضا ة 1417 ،هة  ، 1996 -ير ت :دار ال تد العممية
سياطي)اح( ،جالح الدين بد الرحمن ن أبي ر .ح ن املقصد في مل املالد،
 1405ه ، 1985 /ير ت-لبناج :دار ال تد العممية
شافعي (اح) ،أ ا بد هللا محمد ن إدريس .األ  ، 2001 ،املنصارة :دار الافاء
شافعي (اح) ،أ ا بد هللا محمد ن إدريس .الرسالة 1358 ،ه  ، 1940-مصر:
م تبة الحمبي

ينعاني (اح) ،محمد ن إسما يل ال حالني أ ا إ راهيم ز الدين .التناير شر
الجاما الصغير 1432 ،هة  ، 2011 -الرياض :م تبة دار ال ال
طبراني(اح) ،أ ا القاسم سميماج ن أحمد اللخمي الشامي .املعجم ال بير 1415 ،هة
 ، 1994 -القاهرة :م تبة ا ن تيمية

ينى (اح) ،در الدين أ ا محمد محماد ن أحمد الغيتابى الحنمى .مدة القاري
شر يحيب البخاري ،ير ت :دار إحياء التراث العربي

شرح األحاديث – 133│ Muhammad Khoirul Umam

كثير ( ن) ،أ ا المداء إسما يل ن مر القرش ي .البداية النهاية ،1408 ،هة 1988 -
 ،ير ت-لبناج :دار إحياء التراث العربي

مصطمى ( ن) ،إسما يل حقي ا ستانبالي الحنمي الخماتي املالى أ ا المداء .ر
البياج ،ير ت :دار الم ر

منا ي (اح) ،زين الدين محمد املد ا بعبد الرؤ ف الحدادي القاهري .التي ير بشر
الجاما الصغير1408 ،هة  ، 1988 -الرياض :م تبة ا ما الشافعي

منا ي (اح) ،زين الدين محمد املد ا بعبد الرؤ ف الحدادي القاهري .فيض القدير
شر الجاما الصغير 1356 ،ه ،مصر :امل تبة التجارية ال برى 328
هاشم ،محمد أشعري .التنبيهات الااجبات ملن يصنا املالد املن رات ،تباايرنج،
جامبانج :م تبة التراث ا سالمي

ادي ،نادر نمر .ضاا ن فهم ال نة ند ا ما الشافعي
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