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البحوث اإلنسانية العلمية األصيلة واملتميزة.
 .2تُنشررر البحرروث باللّغ رةِ العربيرةِ وتُصرردر اجمللررة أربعررة
أعداد يف السنةِ.
 .3تقرروم البحرروث م ر قبر خرربن اثررنن يف التخص ر
العلمي الدقيق ملوضرو البحر ويف حرا اخرتالف
مهررا يف التقيرري فرتسر إىل حمكر ثالر  ،كمررا قرروم
البح م قب خبن لغوي..

 .4شرتط يف البح ِ أن ال كون قد نُشِرَ أو قُبِ َ للنشرِ يف أيِّ جملةٍ أُخرى.
 .5شررررتط أن تكرررون البحررروث يف اختصاصرررا (العلررروم اإلسرررالمية يف مجير ر
فروعها ،والعلوم األُخرى املُتعلِّقة بالعلومِ الشرعيةِ).

 .6شرررتط يف البح ر املقرردم إىل جملتنررا فحص ر عل ر برنررام () turnitin
عل أن ال تز رد نسربة االسرتال يف البحر عر  %02علر وفرق التعليمرا

النافذة .

 .7عل الباح ِ أو الباحثن إرسا ثالث نسخ مطبوعة مر البحر ِ ،و طالر

الباح بنسخة مطبوعرة جد ردة وبقرر مردم للبحر ِ بعرد قبولر ِ للنشررِ
وتقييم م قب اخلرباء.

 .8طال الباح مبلخ

تعر في للبح باللّغتن العربيرة واإلجنليز رة ،علر أن

ال ز د عل ( )022كلمة مصادق علي ِ م قب املركرز االستشراري للرتمجرة
يف كلية الرتبية /جامعة األنبار ،م قر مدم بذلك.
 .9طب البح باحلاسوب ومبسافا منفردة وعل وجر واحرد علر أالّ ز رد
عل ( )02سطراً يف الصفحة الواحدة .
 .11ال تنشر البحوث إلّا بعد دف أجور النشر والتقو م قب الباحثن .
 .11أجور النشر ،كاآلتي:
أ -ؤخذ م الباحثن الذ حيملون لق (أستاذ) مبلر قردر )000222( :
أل ر

د نررار عراقرري للخم ر

اخلرباء .

والعشررر صررفحة األوىل مررا عرردا أجررور

ب -ؤخرذ مر البرراحثن الررذ حيملررون لقر (أسررتاذ مسرراعد) مبلر قرردر :
( )020222أل

د نار عراقي للخم

والعشر صفحة األوىل ما عدا

أجور اخلرباء.
 ؤخذ م الباحثن الذ حيملرون لقر (مردر فمرا دونر ) مبلر قردر :( )020222أل

د نار عراقي للخم

والعشر صفحة األوىل ما عدا

أجور اخلرباء.
ث -ضرراف مبل ر قرردر  )0022( :ألفرران ومخسررما ة د نررار عراقرري ع ر ك ر ِّ
صفحةٍ زا دةٍ عل اخلم

والعشر صفحة األوىل.

ج -ضاف مبل قدر  )020222( :ألر

د نرار عراقري ،عر أجرور اخلررباء

(للبحوث الشرعية والعلوم املتصلة هبا).
ح -ررت اسررتالم مبلر مقرردم ررود يف اجمللررة قرردر  )0000222( :ألر

د نررار

عراقي كتأمينا  ،م ك ِّ باح ٍ (م ضمنها أجرور اخلررباء املُشرار هلرا
يف أعال ) ،و ت احتساب التكالي
اجمللة.

النها ية للنشر بعرد نشرر البحر يف

خ -يف حالررة سررح البح ر م ر قِبَ ر الباح ر بعررد ارسررا البح ر إىل
اخلرررباء ،عرراد املبلر الررذي مت اسررتالم مر الباحر ِ وخيصر منر أجررور
اخلرباء فقط.
د -زود الباح مبستلة م حبث ِ.
ذ -تحم ر الباحرر املسررؤولية القانونيررة الكاملررة يف حالررة االعتررداء علرر
احلقوق الفكر ة لآلخر .

 .12البحوث املنشورة ال متث رأي اجمللة ،وإنّما متث رأي أصحاهبا فقط.
 .13ال تعاد مسودا البحوث إىل أصحاهبا سواء أنشر البح أم مل نشر.
 .14إعداد الصفحة :أعل وأسف ( )0س مييناً و سراراً ()0سر حجر الورقرة
( )B5كترر البحرر علرر
الصفحا .

وجرر ٍ واحرردٍ (صررفحة) مرر الورقررة وترررق

 .15تكت احلروف العربية باخلط (.)Simplified Arabic
 .16كتر علر الصررفحة األوىل فقررط مر البحر عبررارة (جملررة جامعررة األنبررار
للعلوم اإلسالمية)أعل مين الصفحة  ،و كون حتترها خرط مر ميرن إىل سرار
الصفحة ( 00اسود عر ض).
 .17كون عنوان البح الر ي

باحلج ( )01اسود عر ض وسط الصفحة.

 .18تكتر ر أمسررراء البررراحثن وعناو نررره بررراحلج ( )00اسرررود عرررر ض وسرررط
الصفحة
 .19كررون تسلسر الكتابررة للبحر علر النحررو اآلترري :عنرروان البحر الررر ي ،
أمسرراء البرراحثن وعنوانرراهت  ،ملخ ر

البح ر ب راللغتن العربيررة واإلنكليز ررة،

املقدمة ،املباح أو املطال  ،اخلامتة ،ث قا مة املصادر واملراج .
 .21تكت العنوانا األولية( :املقدمة ،املباح أو املطال ،اخلامتة ،اهلروام،،
املصادر) باحلج ( )00أسود عر ض وسط الصفحة.
 .21تكت العنوانا الثانو ة باحلج ( )00اسود عر ض مين الصفحة.
 .22كتر مررن البحر برراحلج ( )01مر ضرربط الصررفحة وترررت مسررافة باد ررة
(0س ) للسطر األو فقط لك فقرة م املن.

 .23توض اهلوام ،يف نف

الصفحة م من البح

و كون حجر اخلرط ()00

و كررون رقرر اهلررام ،بررن قوسررن علرر الشررك الترراي ( )0و كررون ترررقي
اهلوام ،لك صفحة عل حدة.
 .24كرررون ترتيرر املصرررادر حبسرر احلرررروف العربيرررة و كرررون ترقيمهرررا تلقا ير راً
باستخدام التنسيق الذي كون في الرق م نقطة فقط.
 .25وض بن ك فقرة وأخرى مسافة ( 02س ) (عنوان البح الر ي
الباحثن وعنواناهت ).
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ملخص باللغة العربية

 ال ينطؽ عف اليكل إنما ىك كحي  فالنبي محمد،األحاديث النبكية ىي كحي مف اهلل جؿ جاللو
 ففييا، ثابت كال شؾ فيو  كاألعجاز في أحاديث النبي،يمثؿ السنة التي يقتدم بيا المسممكف كيعممكف بيا
 كمف ىذه األحاديث،مف الدالئؿ كاآليات كالعالمات التي تشير إلى صدؽ نبكتو كأنو صدؽ ربو فيما بمغ بو
 يحتكم عمى-حسب ما أثبتو العمـ الحديث- كلكغ الكمب في إناء اإلنساف إذ أف لعاب الكمب كفمو كأنفو
 عف ضركرة غسؿ اإلناء بالتراب  ليتحدث النبي،الجراثيـ كالطفيميات المسببة لألمراض المميتة لإلنساف
الذم أثبتت الدراسات العممية أنو مادة معقمة مف حيث احتكاء التراب عمى مكاد ال تكجد في الماء كالضركرية
لقتؿ الطفيميات المتأتية مف لعاب الكمب ككلكغو في آنية اإلنساف كضركرة بقاء الكمب بعيدان عف مسكف كطعاـ
 لذا كتبت ىذا البحث لتسميط الضكء عمى.كمشرب اإلنساف كاألمكر التي يستخدميا في حياتو اليكمية
 كعممت عمى، قبؿ أكثر مف ََُْ سنة كشخصو اإلعجاز العممي في الحديث النبكم الذم بينو النبي
.إخراج المسانيد الصحيحة لمصحابة رضي اهلل عنيـ كأرضاىـ

. حديث نبوي، ولوغ الكمب، إعجاز العممي:الكممات المفتاحية

SCIENTIFIC MIRACLES IN THE HADEETH “CLEANSE ONE
OF YOU’S BOWL IF THE DOG GETS STUCK IN IT”
Summary:
The noble hadiths are a revelation revealed by God Almighty, the Prophet
Muhammad, peace and blessings be upon him, does not speak of passion, but it is a
revelation that represents the honorable Sunnahs that follow the example of Muslims and
work with them. And the miracle of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon
him, in his hadiths is proven and undoubted, as there are indications, verses and signs that
indicate the sincerity of his prophethood and the sincerity of his Lord as he reached it,
from these hadiths and the dog’s penetration of the human being in terms of the dog’s
saliva, mouth and nose according to what the modern science proves in it that it contains
On the germs and parasites that cause deadly diseases in humans, so that the Prophet, may
God’s prayers and peace be upon him, talked about the necessity of washing the vessel
with soil which scientific studies have proven to be sterile in terms of containing soil that
are not found in water and necessary to kill parasites derived from dog saliva and its
access to human self and the necessity of the survival of all Away from housing, food,
drink human and widgets used in his daily life. Therefore, the research will work, God
willing, to produce the correct support for the companions, may God be pleased with them,
and satisfy them, and then work to shed light on the scientific miracle in the noble hadith
and its diagnosis, God willing, which was revealed to the Prophet, may God bless him and
grant him peace more than 1400 years ago.

Key words: scientific miracle, dog penetration, hadith.
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املقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد األكليف كاآلخريف سيدنا محمد

كعمى آلو كصحبو أجمعيف ...أما بعد:
فإف حديث كلكغ الكمب مف األحاديث الصحيحة التي كردت في صحيح البخارم
كمسمـ كسأدرس ىذا الحديث مرة أخرل لالستزادة في العمـ كالمعرفة بأسانيد حديث
رسكؿ اهلل  كسأبيف اإلعجاز في ىذا الحديث مف خالؿ التجارب العممية.
كقد قسمت البحث عمى ثالثة مباحث:
المبحث األكؿ قمت بتخريج الحديث مف جميع طرقو ثـ قمت برسـ شجرة ليذه
األسانيد لكي يتكضح مف خالليا دراستي ليذا الحديث.
كدرست في المبحث الثاني األسانيد الصحيحة مف غيرىا كالتخصيص عمى ما
فيو نقد لبعض األسانيد في ىذا الحديث.
أما المبحث الثالث فخصصتو لبياف اإلعجاز العممي ليذا الحديث عبر تجارب
العمـ الحالية كبياف صدؽ كالـ رسكؿ اهلل  مف قبؿ أكثر مف ََُْ سنة ،كأنو ال
ينطؽ عف اليكل ،إف ىك إال كحي يكحى.
كذكرت في نياية البحث المصادر كالمراجع التي اعتمدت عمييا.
عمي كما كاف مف قصكر فذلؾ مف
فإف كفقت في ذلؾ فيك مف فضؿ اهلل ككرمو َّ
نفسي كىذا شأف كؿ إنساف.
كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ.
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املبحث األول:

ختريج احلديث

أوال :ما جاء من طريق محمد بن سيرين عن أبي ىريرة عن النبي محمد :
(ُ)

كر
(ى
طيي ي

إناء أحدكـ إذا كلغ فيو الكمب أف يغسمو سبع مرات أكالىف بالتراب).

أخرجو مسمـ في صحيحو(ِ) ،عف زىير بف حرب عف إسماعيؿ بف عمية عف

ىشاـ بف حساف ،كابف أبي شيبة في مصنفو(ّ) ،عف ابف عمية ،كاحمد بف حنبؿ في
مسنده(ْ) ،كابف خزيمة(ٓ) ،عف أبي طاىر عف أبي بكر عف يعقكب بف إبراىيـ عف ابف
عمية كأبك داكد في سننو(ٔ) ،كابف ماجة في سننو(ٕ) ،كالىما عف احمد بف يكنس عف
زائدة عف ىشاـ بف حساف ،كالطحاكم في مشكؿ اآلثار(ٖ) ،عف بكار عف سعيد الضبي
عف ىشاـ ،كابف خزيمة في صحيحو(ٗ) ،عف أبي طاىر عف أبي بكر عف يعقكب بف
إبراىيـ بف صدقة عف إسماعيؿ بف بشير عف عبد األعمى كعف محمد بف يحيى القطعي
عف محمد بف مركاف جميعيـ عف ىشاـ بف حساف ،كأخرجو النسائي في الكبرل(َُ)،
(ُ) قاؿ المباركفكرم في حديث (طيكر إناء أحدكـ) :األظير فيو ضـ الطاء كيقاؿ بفتحيا لغتاف بمعنى
التطير أك الطيارة .مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.ُٖٗ/ِ :
(ِ) صحيح مسمـ ،باب حكـ كلكغ الكمب ِّْ/ُ :برقـ (ِٕٗ).
(ّ) مصنؼ ابف أبي شيبة ،ِٗ/ٕ :مسألة غسؿ ما كلغ فيو الكمب ،برقـ (ِِّْٔ).
(ْ) مسند احمد بف حنبؿ ،مسند أبي ىريرة ُّْ/ُٓ ،برقـ (ُُٓٗ).
(ٓ) صحيح ابف خزيمة ،باب األمر بغسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب َٓ/ُ :برقـ (ٓٗ).
(ٔ) سنف أبي داكد ،باب الكضكء بسؤر الكمب ُٗ/ُ :برقـ (ُٕ).
(ٕ) سنف ابف ماجة ،باب غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب َُّ/ُ :برقـ (ّْٔ).
(ٖ) مشكؿ اآلثار لمطحاكم ،باب مشكؿ ما ركم عف رسكؿ اهلل  في أسآر السباع كالدكاب كسكاىا مف
طيارة كغيرىا ُٖٓ/ّ :برقـ (ِْٕٖ).
(ٗ) صحيح ابف خزيمة ،باب األمر بإىراؽ الماء الذم كلغ فيو الكمب ُٓ/ُ :برقـ (ٖٗ).
(َُ) السنف الكبرل لمنسائي ،باب غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب سبعان ٕٗ/ُ :برقـ (ٖٔ).
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عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف عبدة بف سميماف عف ابف أبي عركبة عف قتادة عف محمد
بف سيريف.
كأخرجو الدارقطني في سننو(ُ) ،عف أبف صاعد عف بحر بف نصر عف بشر بف
بف بكر األكزاعي عف محمد بف سيريف ،كالبييقي في الكبرل(ِ) ،عف الحاكـ عف محمد
بف يعقكب عف بحر بف نصر.
كأخرجو الطبراني في األكسط(ّ) ،عف أحمد بف مسعكد عف عمرك عف زىير بف
محمد عف سالـ الخياط عف محمد بف سيريف.
كأخرجو الحاكـ في مستدركو(ْ) ،عف أبي محمد المزني عف الحسف بف سميماف
عف نصر بف عمي عف عمي كالد نصر عف قرة بف خالد عف أبي ىريرة كعنو البييقي
في الكبرل(ٓ).
ثانيا :ما جاء من طريق أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة  عن النبي :
(إذا شرب الكمب في إناء أحدكـ فميغسمو سبعان).
أخرجو البخارم في صحيحو(ٔ) ،عف عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ عف أبي
الزناد ،كابف ماجة في سننو(ٕ) ،عف محمد بف يحيى عف ركح بف عبادة عف مالؾ بف
أنس عف أبي الزناد عف األعرج عف أبي ىريرة .

(ُ) سنف الدارقطني ،باب كلكغ الكمب في اإلناء َُٓ/ُ :برقـ (ُٖٓ).
(ِ) السنف الكبرل لمبييقي ،باب إدخاؿ التراب في إحدل غسالتو ّٔٔ/ُ :برقـ (ُُّْ).
(ّ) المعجـ األكسط لمطبراني ،باب مف اسمو احمد َِٗ/ُ :برقـ (ْٔٗ).
(ْ) المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ،باب كأما حديث عائشة ِٔٓ/ُ :برقـ (ِٕٓ).
(ٓ) السنف الكبرل لمبييقي ،باب سؤر اليرة ّْٕ/ُ :برقـ (ُُٗٔ).
(ٔ) صحيح البخارم ،باب الماء الذم يغسؿ بو شعر اإلنساف ْٓ/ُ :برقـ (ُِٕ).
(ٕ) سنف ابف ماجة ،باب غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب َُّ/ُ :برقـ (ّْٔ).
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(ُ)

كأحمد في مسنده

عف إسحاؽ بف راىكيو ،كالشافعي في مسنده(ِ) ،عف مالؾ

عف أبي الزناد عف األعرج عف أبي ىريرة.
كأخرجو ابف خزيمة(ّ) ،في صحيحو عف أبي طاىر عف أبي بكر عف عبد
الجبار عف سفياف عف أبي الزناد.

ثالثا :ما جاء من طريق األعمش عن أبي رزين عن أبي ىريرة .
أخرجو احمد في مسنده(ْ) ،عف أبي معاكية عف األعمش عف أبي صالح كأبي
رزيف ،كالنسائي في الكبرل(ٓ) ،فقد أخبرنا عمي بف حجر إياس قاؿ أخبرنا عمي يعني
ابف مسير عف األعمش عف أبي رزيف كأبي صالح عف أبي ىريرة ،كابف ماجو في
سننو(ٔ) ،عف أبي بكر بف أبي شيبة عف أبي معاكية عف األعمش عف أبي رزيف عف
أبي ىريرة ،كأخرجو مسمـ في صحيحو(ٕ) ،عف عمي بف حجر عف عمي بف مسير عف
األعمش كأخرجو الطبراني في األكسط(ٖ) ،عف محمد بف مكسى عف بشر بف عمي عف
حساف بف إبراىيـ عف أباف بف تغمب عف األعمش ،كفي الصغير(ٗ) ،عف إبراىيـ بف
محمد عف محمد بف خالد عف أبيو عف سممة بف عبد الممؾ عف عبد الرحمف بف حميد
الرؤاسي عف األعمش.
(ُ) مسند احمد بف حنبؿ ،مسند أبي ىريرة ِّ/ُٔ :برقـ (ِٗٗٗ).
(ِ) مسند الشافعي ،باب ما خرج مف كتاب الكضكء.ٕ/ُ :
(ّ) صحيح ابف خزيمة ،باب األمر بغسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب ُٓ/ُ :برقـ (ٔٗ).
(ْ) مسند احمد بف حنبؿ ،مسند أبي ىريرة ُْٓ/ُِ :برقـ (ْْٕٕ).
(ٓ) السنف الكبرل لمنسائي ،سؤر الكمب كاراقة ما في اإلناء الذم كلغ فيو ٗٔ/ُ :برقـ (ٓٔ).
(ٔ) سنف ابف ماجة ،باب غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب َُّ/ُ :برقـ (ّّٔ).
(ٕ) صحيح مسمـ ،باب حكـ كلكغ الكمب ِّْ/ُ :برقـ (ِٕٗ).
(ٖ) المعجـ األكسط لمطبراني ،باب مف اسمو احمد ُّّ/ٕ :برقـ (ْْٕٔ).
(ٗ) المعجـ الصغير لمطبراني ،باب مف اسمو إبراىيـ ُْٔ/ٔ :برقـ (ِٔٓ).
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رابعا :ما ذكره عبد الرزاق في مصنفو(ُ) ،عف معمر عف ىماـ بف منبو عف أبي
ىريرة ،كعنو مسمـ(ِ) ،عف محمد بف رافع ،كأبي عكانة في مستخرجو(ّ) ،كعف ابف حباف
(ٓ)

حباف في صحيحو(ْ) ،كأخرجو أحمد في مسنده

عف مكسى بف داكد كعف فميح بف

سميماف عف ىالؿ بف عمي عف عبد الرحمف بف أبي عمرة عف أبي ىريرة ،كعف سميماف
عف إسماعيؿ عف عتبة بف مسمـ عف عبيد بف حنيف عف أبي ىريرة(ٔ) ،كعف محمد بف
جعفر عف شعبة بف سميماف عف ذككاف عف أبي ىريرة(ٕ) ،كعف عبد الرزاؽ عف ابف
جريح عف زياد بف سعد عف ثابت عف أبي ىريرة(ٖ).
(ٗ)

كالنسائي في سننو

عف إبراىيـ بف الحسف عف الحجاج عف ابف جريح عف

زياد بف سعد عف ثابت عف أبي ىريرة.
(َُ)

كأخرجو أبك يعمى في مسنده

عف محمد بف عباد المكي عف حاتـ عف

الحارث عف عمو عف أبي ىريرة.

(ُ) مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ،باب الماء ترده الكالب كالسباع ْٓ/ُ :برقـ (ِّٗ).
(ِ) صحيح مسمـ ،باب حكـ كلكغ الكمب ِّْ/ُ :برقـ (ِٕٗ).
(ّ) مستخرج أبك عكانو ،صفة تطيير اإلناء الذم كلغ فيو الكمب ،كايجاب إىراؽ ما فيو ُٕٕ/ُ :برقـ
(ّْٓ).
(ْ) صحيح ابف حباف ،ذكر الخبر الداؿ عمى أف نجاسة ما في اإلناء بعد كلكغ الكمب فيو َُُ/ْ :برقـ
(ُِٓٗ).
(ٓ) مسند احمد بف حنبؿ ،مسند أبي ىريرة َّْ/ُْ :برقـ (ِْٕٖ).
(ٔ) المصدر نفسو ،مسند أبي ىريرة ٖٗ/ُٓ :برقـ (ُٗٔٗ).
(ٕ) المصدر نفسو ،مسند أبي ىريرة ُْٔ/ُٔ :برقـ (َُُِِ).
(ٖ) المصدر نفسو ،مسند أبي ىريرة َُْ/ُّ :برقـ (ِٕٕٔ).
(ٗ) سنف النسائي ،باب سؤر الكمب ِٓ/ُ :برقـ (ْٔ).
(َُ) مسند أبك يعمى ،باب شير بف حكشب ،عف أبي ىريرة ِٗ/ُِ :برقـ (ٖٕٔٔ).
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(ُ)

كأخرجو الدارقطني في سننو

عف أبي بكر النيسابكرم عف يزيد بف سناف بف

معاذ بف ىشاـ عف أبيو قتادة عف خالس عف أبي رافع عف أبي ىريرة ،كعف أبي بكر
النيسابكرم عف يزيد بف سناف عف خالد بف يحيى عف سعيد عف قتادة عف الحسف
البصرم عف أبي ىريرة(ِ).
خامسا :ما جاء من حديث ابن عمر عن النبي ( :إذا كلغ الكمب في إناء
أحدكـ فميغسمو سبع مرات).
أخرجو ابف ماجة
عمر

(ْ)

(ّ)

عف محمد بف يحيى عف ابف أبي مريـ عف عبد اهلل بف

عف نافع عف ابف عمر عف النبي .

(ُ) سنف الدارقطني ،باب كلكغ الكمب في اإلناء َُٔ/ُ :برقـ (َُٗ).
(ِ) المصدر نفسو ،باب كلكغ الكمب في اإلناء َُٓ/ُ :برقـ (ُْٖ).
(ّ) سنف ابف ماجة ،باب غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب َُّ/ُ :برقـ (ّٔٔ).
(ْ) تحرؼ في المطبكع إلى (عبيد اهلل) كالتصكيب مف التحفة فقد قاؿ المزم :كقع في بعض النسخ (عبيد
اهلل) كىك كىـ ،ينظر تحفة األشراؼ َُٖ/ٔ :حديث (ّٕٕٓ).
َُٗ

5

ُُٗ

5

ُِٗ

5

ُّٗ

5

ُْٗ
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املبحث الثاىي:

دراسة األساىيد

أوال :بعد تخريج الحديث تبيف أنو لـ يركه مف الصحابة  إال أبك ىريرة كابف
عمر.
كركاه عف أبي ىريرة :محمد بف سيريف ،كالحسف البصرم ،كعبد الرحمف بف أبي
عمرة ،كعبيد بف حنيف ،كذككاف ،كثابت ،كعـ الحارث كيقاؿ اسمو الحارث ،كىماـ بف
منبو ،كأبي صالح ،كأبي رزيف ،كاألعرج.
كركاه عف محمد بف سيريف :ىشاـ بف حساف كاألكزاعي كسالـ الخياط كيكنس
بف عبيد كقتادة كقرة بف خالد.
كركاه عف ىشاـ بف حساف :إبراىيـ بف صدقة كعبد اهلل السيمي كاسماعيؿ بف
عمية كزائدة كسعيد الضبي كعبد األعمى كاحمد بف سميماف كمحمد بف مركاف.
كركاه عف إبراىيـ بف صدقة :محمد بف بشار.
كركاه عف عبد اهلل السيمي :أبك أمية.
كركاه عف إسماعيؿ بف عمية :ابف أبي شيبة كزىير بف حرب كيعقكب بف
إبراىيـ.
كركاه عف زائدة :احمد بف يكنس.
كركاه عف سعيد :بكار كاحمد بف سميماف.
كركاه عف عبد األعمى :إسماعيؿ بف بشر.
كركاه عف محمد بف مركاف :جميؿ بف الحسف كمحمد بف يحيى.
كركاه عف األكزاعي :بشر بف بكر كعنو بحر بف نصر.
كركاه عف سالـ الخياط :زىير بف محمد.
كركاه عف يكنس بف عبيد :إبراىيـ بف صدقة كعنو محمد بف بشار.
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كركاه عف قتادة :ابف أبي عركبة كعنو عبدة بف سمماف كعنو إسحاؽ بف إبراىيـ.
كركاه عف قرة بف خالد :نصر بف عمي عف كالده.
كركاه عف الحسف البصرم :قتادة كيكنس.
كعنيما سعيد كعنو خالد بف يحيى.
كركاه عف عبد الرحمف بف أبي عمرة :ىالؿ بف عمي كعنو فميح بف سميماف
كعنو مكسى بف داكد.
كركاه عف عبيد بف حنيف :عتبة بف مسمـ كعنو إسماعيؿ.
كركاه عف ذككاف :سميماف ،كعنو شعبة.
كركاه عف ثابت :زياد بف سعد ،كعنو ابف جريح.
كركاه الحارث :عف عمو كيقاؿ :اسمو الحارث ،كعنو حاتـ بف إسماعيؿ.
كركاه عف ىماـ بف منبو :معمر بف راشد كعنو عبد الرزاؽ.
كركاه عف أبي صالح كأبي رزيف :األعمش ،كعنو عمي بف مسير كأباف بف
تغمب كأبي معاكية.
كركاه عف األعرج :أبي الزناد ،كعنو سفياف بف عينة كمالؾ في مكطأه.

ثانيا  :األسانيد المنتقدة في حديث ولوغ الكلب:
لي اآلتي:
بعد المتابعة لرجاؿ األسانيد المكجكدة في التخريج تبيف َّ
أكال :أف الحديث لـ يصح عف أحد مف الصحابة إال عف ركاية أبي ىريرة ؛
كذلؾ ألف ركاية (ابف عمر)  يركييا عف نافع عبد اهلل العمرم كىك ضعيؼ كسيأتي
الكالـ عنو.
كأف ركاية محمد بف سيريف كاألعرج كأبي صالح كأبي رزيف كىماـ بف منبو
كثابت كعبيد بف حنيف كذككاف ،كىي ركايات صحيحة اإلسناد.
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وأما رواية إبراهيم بن صدقة فقد قاؿ عنو أبك حاتـ :شيخ(ُ).
كقاؿ عنو ابف جنيد :محمو الصدؽ(ِ).
كأما محمد بف مركاف فقد كثقو أبك داكد(ّ).
كذكره ابف حباف في الثقات(ْ).
كقاؿ أبك زرعة :ليس بذاؾ(ٓ).
كقاؿ أحمد بف حنبؿ :حدث بأحاديث كأنا شاىد ،لـ اكتبيا تركتيا عمى عمد كأنو
ضعفو(ٔ).
فيككف إسنادىما حسف.

ثانيا :وأما رواية محمد بن سيرين التي يرويها عن (سالم الخياط) فقد تكلم فيو
النقاد.
قاؿ عنو سفياف :كاف مرضيان(ٕ).
كقاؿ أحمد بف حنبؿ :ما أرل بو بأس ،كقاؿ أيضا :ثقة(ٖ).
فمسا(ٗ).
كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بشيء ،كقاؿ أ ن
يضا :ال يساكم ن
(ُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ،باب إبراىيـ َُٔ/ِ :برقـ (َّّ).
(ِ) المصدر نفسو ،باب إبراىيـ َُٔ/ِ :برقـ (َّّ).
(ّ) ينظر حاشية اإليجاز في شرح سنف ابف أبي داكد لمنككم ،باب الكضكء بسؤر الكمب.ُّٔ/ُ :
(ْ) الثقات البف حباف ،باب الميـ ِْٕ/ٕ :برقـ (َُْْٕ).
(ٓ) الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي ،باب الركات الذيف جرحيـ أبك زرعة:
ّ ِٖٕ/برقـ (َِٖ).
(ٔ) تيذيب التيذيب ،باب محمد مع الميـ في اآلباء ّْٔ–ّْٓ/ٗ :برقـ (ُٕٗ).
(ٕ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد بف حنبؿ ،الباب َِّٔ ِّٗ/ِ :برقـ (َِِّ).
(ٖ) المصدر السابؽ ،الباب ُْٗٔ َُْ/ّ :برقـ (ُّْٔ).
(ٗ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ،الباب سالـ.ُٖٓ/ْ :
ُٕٗ
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كقاؿ النسائي :ليس بثقة(ُ).
كقاؿ أبك حاتـ :ليس بالقكم يكتب حديثو كال يحتج بو(ِ).
بأسا(ّ).
كقاؿ ابف عدم :ما أرل بعامة ما يرك بو ن
كذكره ابف حباف في المجركحيف(ْ).
فيككف إسناده ضعيؼ.
ثالثا :رواية قتادة عن محمد بن سيرين ركاىا قتادة بالضعيفة كىك مشيكر
بالتدليس كصفو بو النسائي كغيره كقد كضعو الحافظ ابف حجر في الطبقة الثالثة مف
طبقة المدلسيف(ٓ).
رابعا :رواية الحسن البصري عن أبي ىريرة مرسمة ألف الحسف البصرم لـ يسمع
مف أبي ىريرة كلـ يره ،كما قاؿ جرير كيكنس بف عبيد كأبف أبي حاتـ كعمي ابف المديني
كخمؽ كثير أنو لـ يسمع مف أبي ىريرة كلـ يره(ٔ).
خامسا :رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة ركاىا عنو ىالؿ بف عمي كركاىا عف
ىالؿ فميح بف سميماف كقد تكمـ النقاد في فميح بف سميماف.
فقاؿ يحيى بف معيف :ضعيؼ ما أقر بو مف أبي أكيس كقاؿ أيضان ليس بالقكم
كال يحتج بحديثو(ٕ).

(ُ) الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ،باب السيف ْٔ/ُ :برقـ (ِِّ).
(ِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ،الباب سالـ.ُٖٓ/ْ :
(ّ) الكامؿ مف ضعفاء الرجاؿ لمجرحاني ،سالـ بف عبد اهلل الخياط.ّٕٔ/ْ :
(ْ) المجركحيف البف حباف ،باب الباب ِّْ/ُ :برقـ (ّّْ).
(ٓ) طبقات اىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس البف حجر ،باب المرتبة الثالثة.ّْ/ُ :
(ٔ) المراسيؿ البف أبي حاتـ ،باب الحسف بف أبي الحسف البصرم.ّٓ -ِّ :
(ٕ) تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ،باب الفاء.َُٗ/ُ :
ُٖٗ
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كقاؿ أبك حاتـ :ليس بالقكم(ُ).
كقاؿ النسائي :ضعيؼ ،كقاؿ في مكضع آخر :ليس بالقكم(ِ).
كقاؿ ابف عدم :كلفميح أحاديث صالحة يركم عف نافع عف ابف عمر نسخو
كيركم عف ىالؿ بف عمي عف عبد الرحمف بف أبي عمرة عف أبي ىريرة كيركم عف
سائر الشيكخ مف أىؿ المدينة مثؿ أبي النضر كغيره أحاديث مستقيمة كغرائب(ّ).
كقاؿ الدارقطني :يختمفكف فيو كليس بو بأس(ْ).
كقاؿ عمي بف المديني :كاف فميح كأخكه عبد الرحمف ضعيفيف(ٓ).
كركل لو الجماعة(ٔ).
يككف إسناده ضعيؼ.
سادسا :رواية الحارث عم الحارث بن عبد الرحمن فعمو مجيكؿ لـ أجد لو
ترجمة.
كالحارث بف عبد الرحمف قاؿ أبك حاتـ :يركم عنو الدراركردم أحاديث منكرة
ليس بالقكم(ٕ).

(ُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ،الباب فميح.ٖٓ/ٕ :
(ِ) سنف النسائي ،باب ثكاب مف صمى في اليكـ كالميمة.ِّٔ/ّ :
(ّ) ينظر :حاشية جامع اآلثار في السير كمكلد المختار.َُِ/ُ :
(ْ) مكسكعة اقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو ،فميح بف سميماف بف أبي المغيرةُِٓ/ِ :
ِ ُِٓ/برقـ (ِٕٕٔ).
(ٓ) سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني ،آخر ما انتيى إليو المنقكؿ مف األصؿ ُُٕ/ُ :برقـ (ُّٕ).
(ٔ) ىك مصطمح مستعمؿ في كتب الحديث النبكم لإلشارة إلى أف الحديث ركاه أصحاب الكتب الستة
البخارم كمسمـ في الصحيحيف كالترمذم كالنسائي كابف ماجو كأبك داكد في سننيـ ،مضافا إلييـ أحمد
بف حنبؿ في مسنده.
(ٕ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ،باب الحسيف َٖ/ِ :برقـ (ّٓٔ).
ُٗٗ
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كقاؿ أبك زرعة :ليس بو بأس(ُ).
فإسناده ضعيؼ.
سابعا :رواية ابن عمر  فإف إسناده ضعيؼ كذلؾ ألنيا يركييا عف عبد اهلل بف
عمر العمرم عف نافع عنو فيك مختمؼ عميو كالراجح ضعيؼ كعبد اهلل ضعيؼ قد تكمـ
فيو النقاد.
قاؿ أبك طمحة عف احمد :ال بأس بو قد ركل عنو كلكف ليس مثؿ أخيو (عبيد
اهلل)(ِ).
ال
كقاؿ أبك زرعػ ػة الدمشقي عف أحمد كاف يزيد في األسانيد كيخالؼ ككاف رج ن
صالحان(ّ).
كقاؿ أبك حاتـ :رأيت احمد ابف حنبؿ يحسف الثناء عميو(ْ).
كقاؿ احمد :يركم عف عبد اهلل عف أخيو عبيد اهلل كلـ يرك عبيد اهلل عف أخيو
عبد اهلل شيئان(ٓ).
كقاؿ ابف معيف :صكيمح كقاؿ في مكضع آخر :ليس بو بأس يكتب حديثو(ٔ)،
كقاؿ في مكضع آخر :صالح ثقة(ٕ).

(ُ) ينظر :حاشية الضعفاء ،البي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي ،النص المحقؽ.ٖٕٓ/ِ :
(ِ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ لمجرجاني ،عبد اهلل بف عمر بف حفص بف عاصـ بف عمر بف الخطاب أبك
عبد الرحمف مديني ِّْ/ٓ :برقـ (ٕٔٗ).
(ّ) تاريخ بغداد ،باب عبد اهلل بف عمر ُْٗ/ُُ :برقـ (َٖٖٓ).
(ْ)الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ،الباب عبد اهلل.َُُ/ٓ :
(ٓ) الضعفاء الكبير لمعقيمي ،باب عبد اهلل بف عمر بف حفص بف عاصـ بف عمر بف الخطاب .َِٖ/ِ:
(ٔ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ،الباب عبد اهلل.َُُ/ٓ :
(ٕ) ينظر حاشية  :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ،عبد اهلل بف عمر بف حفص.ِِّ/ٓ :
ََِ
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كقاؿ ابف المديني :ضعيؼ ،كقاؿ يعقكب بف شيبة :ثقة صدكؽ في حديثو
اضطراب ،كقاؿ صالح جزرة :ليف مختمط الحديث ،كقاؿ ابف عدم :ال بأس بو في
ركاياتو صدكؽ(ُ).
كقاؿ أبك حاتـ :كىك أحب إلي مف عبد اهلل بف نافع يكتب حديثو كال يحتج بو(ِ).
كقاؿ ابف حباف :كاف ممف غمب عميو الصالح حتى غفؿ عف الضبط فاستحؽ
الترؾ(ّ).
كقاؿ البخارم :ذاىب ال أركم عنو شيئان(ْ) ،ككاف يحيى بف سعيد يضعفو(ٓ).
كقاؿ يعقكب بف سفياف عف احمد بف يكنس :لك رأيت ىيئتو لعرفت أنو ثقة(ٔ).
كقاؿ ابف عمار المكصمي :لـ يتركو أحد إال يحيى بف سعيد كزعمكا أنو أخذ
كتب عبيد اهلل فركاىا(ٕ).
كقاؿ الخميمي :ثقة غير أف الحفاظ لـ يرضكا حفظو

(ٖ)

تكفي سنة ُُٕىػ في

خالفة ىاركف(ٗ).

(ُ) تاريخ بغداد ،باب عبد اهلل بف عمر ُْٗ/ُُ ،برقـ َٖٖٓ.
(ِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ،الباب عبد اهلل.َُُ/ٓ :
(ّ) المجركحيف البف حباف ،باب العيف.ّٓ/ِ :
(ْ) العمؿ الكبير لمترمذم ،فصؿ سألت محمد عف الفضؿ بف عيسى.ّٖٗ :
(ٓ) التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي محمكد خميؿ ،باب عبد اهلل بف عمر بف حفص ُْٓ/ٓ :برقـ (ُْْ).
(ٔ) المعرفة كالتاريخ ،الباب نصكص في معرفة الرجاؿ.ٔٔٓ/ِ :
(ٕ) ذكر مف اختمؼ عميو العمماء كنقاد الحديث فيو ،ذكر أباف بف أبي عياش ْٔ/ُ :برقـ (َِ).
(ٖ) اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ،باب كاخكه عبد اهلل بف عمر.ُّٗ/ُ :
(ٗ) تاريخ بغداد ،باب عبد اهلل بف عمر ُْٗ/ُُ :برقـ (َٖٖٓ).
َُِ
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املبحث الثالث:

اإلعجاز العلني للحديث

أوال :األمراض التي ينقلها الكلب لإلنسان

االسـ العممي لمكمب  Canis lupus familiarisيعد مف الثدييات المنزلية
كينتمي إلى رتبة الثديات آكالت المحكـ عائمة الكمبيات ،كترتبط بفصيمة الثعالب كأبناء
آكل ،تـ استئناس الكمب مف قبؿ اإلنساف منذ أكثر مف ُِ ألؼ سنة إلى ُْ ألؼ سنة
كحارس ،كلمصيد(ُ).
كقرب الكمب مف اإلنساف قد يعرضو ألمراض يصاب بيا الكمب فقد أثبتت
الدراسات العممية الحديثة أف األمراض التي تنقميا الكالب لإلنساف تصؿ إلى نحك
خمسيف مرضان أخطرىا الذم يسببو فيركس يحممو الكمب في لعابو ،فمف األمراض التي
ينقميا الكمب لإلنساف(ِ):
 -1مرض دودة الكلب الشريطية :إذ تعيش ىذه الدكدة في أمعاء الكمب كتخرج
بكيضاتيا مف ب ارزه ،كلما كاف الكمب يمعؽ مؤخرتو بفمو ،فإف بكيضات تمؾ الدكدة تعمؽ
بفـ الكمب المصاب ،كاإلنساف الذم يحمؿ الكمب المصاب بيف يديو ،أك يحتفظ بو داخؿ
بيتو ،كيصؿ الكمب بالتالي إلى آنية طعاـ اإلنساف ،كؿ ىذه الكسائؿ تؤدم إلى أف
تصؿ بكيضات تمؾ الدكدة إلى فـ اإلنساف كمنيا إلى األمعاء ،كفي االثنا عشر تفقس
البكيضة كتخرج منيا يرقة نشطة ،تخترؽ جدار األمعاء لتصؿ إلى الكريد البابي فتصؿ
إلى الكبد ،كمنيا إلى أعضاء جسـ اإلنساف المختمفة ،كتسبب العدكل لإلنساف بتمؾ
الدكدة مف الكمب أكياسان في أماكف شتى مف جسمو ،كأكثرىا في كبد اإلنساف بنسبة
ّٔ %مف الحاالت ،كفي الرئتيف بنسبة ِ %مف الحاالت ،كفي العظاـ بنسبة ّ %مف

)1( Constance B. V., Dog, Retrieved 2018, Edited, www.britannica.com.
(ِ) مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث ،احمد شكقي ابراىيـ ،ص ُُّ .ُّّ -
َِِ

5
الحاالت ،كفي المخ بنسبة ُ %مف الحاالت ،كفي الطحاؿ بنسبة ّ %مف الحاالت،
كفي الكمى بنسبة ِ %مف الحاالت.
كمف ىذا نجد أف تمؾ األكياس أك الحكيصالت تكجد في الكبد كالرئتيف في
اإلنساف ،كتمؾ األكياس تسبب خط انر عمى الجسـ ،كال بد مف استئصاليا جراحيان ،كتصؿ
العدكل مف الكمب المصاب إلى اإلنساف عف طريؽ مداعبة الكمب المصاب ،أك مالمسة
فمو ككصكؿ بكيضات الدكدة إلى فـ اإلنساف ،كما أف العدكل تحدث لإلنساف عف
طريؽ تناكؿ خضركات ممكثة ببراز الكمب المصاب.
ِ -مرض النزف اليرقاني :ليذا المرض أنكاع عديدة منيا نكع ال ينتقؿ إال عف
طريؽ الكالب ،كيسببو طفيؿ يعيش في دـ المريض ،كينتقؿ مف الكمب المصاب إلى
اإلنساف الذم يعايشو داخؿ المنزؿ كيحممو بيديو ،كالعدكل تككف عف طريؽ البكؿ ،فمف
طبع الكمب أف يتبكؿ في كؿ ركف مف أركاف المنزؿ ،كقد يمكث أكاني طعاـ اإلنساف
المقيـ بالمنزؿ نفسو ،كقد يخترؽ طفيؿ المرض المكجكد في بكؿ الكمب جمد اإلنساف
فيصاب اإلنساف بيذا المرض الذم قد يسبب لو الكفاة.
كيصؿ إلى دمو ،ي

 -3داء الديدان القوسية :تكجد ىذه الدكدة في أمعاء الكمب المصاب ،كتخرج

بكيضاتيا في ب ارزه ،فإذا كاف الكمب يعيش داخؿ المنزؿ فإف بكيضات تمؾ الديداف
فيصاب
ستصؿ إلى أكعية طعاـ اإلنساف بطريقة أك بأخرل ،كمنيا إلى طعاـ اإلنساف ،ي

اإلنساف بيذه الديداف التي تنتقؿ مف مكاف إلى مكاف في جسمو ،مسببة الكثير مف
المتاعب الصحية ،كالحساسية ،كالربك الشعبي ،كتضخـ كؿ مف الكبد كالطحاؿ.
 -4داء اليرقات الجلدية :كسبب ىذا المرض كمب مصاب بديداف اإلنكمستكما

الكمبية ،كتخرج البكيضات في براز الكمب المصاب ،كاذا كاف معاي نشا لإلنساف داخؿ

المنزؿ أك مالمسان لو فإف بكيضات تمؾ الديداف تصؿ إلى فـ اإلنساف بطريقة أك بأخرل

َِّ
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كتفقس في أمعائو كتخرج منيا يرقات ،كقد تخترؽ تمؾ اليرقات جمد اإلنساف ،كتسبب لو

اضا كثيرة أخرل.
متاعب كثيرة في الجمد ،كأمر ن
ٓ -مرض داء الكلب :كىذا المرض ىك أخطر األمراض التي ينقميا الكمب
المصاب إلى اإلنساف كسببو فيركس يكجد في لعاب الكمب المريض ،كينتقؿ المرض

بكاسطة عضة كمب مريض ،كقد ينتقؿ المرض إذا لمس لعاب الكمب المصاب جرحان أك

خدشان في جسـ اإلنساف الذم يحممو.

اسـ المرض العممي ىك مرض الكمب لكف إذا انتقؿ المرض لإلنساف كمرض بو

صار يعرؼ باسـ آخر ىك مرض الخكؼ مف الماء ،ذلؾ ألف المريض إذا شاىد الماء

ييصاب بتقمصات عضمية شديدة في عضالت الجسـ ،كخاصة في البمعكـ ،فيحدث لو
ذعر شديد ،كتمتد فترة الحضانة ألكثر مف شير ،كتعتمد عمى كمية الفيركسات التي
تدخؿ الجسـ ،كعمى مكاف العضة كدرجة قربيا مف الرأس ،فكمما كاف مكاف العضة
قريبان مف الرأس كمما كانت فترة الحضانة أكثر.

كمف أعراض ىذا المرض :فقداف الشيية لمطعاـ ،صداع كغثياف كقيء ،ألـ

مكجكدا مف قبؿ ،يصير اإلنساف سريع اإلثارة لممؤثرات الخارجية
بمكاف العضة لـ يكف
ن
مف ضكء كلمس كصكت فتتكتر عضالت الجسـ كميا ،يزداد إفراز المعاب كما يفعؿ
الكمب المريض ،الخكؼ مف منظر الماء ،يصاحب ذلؾ تقمصات عضمية بالجسـ كمو

عمكمان ،كضعؼ عضمي عاـ يصؿ إلى الشمؿ ،كيظؿ المريض ىكذا حتى يمكت.

طفيمي خطير يتكاجد في
ٔ -مرض الحويصالت المائية :كسبب ىذا المرض
ٌّ

أمعاء الكمب ،كتحدث اإلصابة نتيجة تمكث طعاـ اإلنساف ببراز الكمب المحتكية عمى
بكيضات الطفيمي ككذلؾ لالحتكاؾ أك مالمسة اإلنساف لمكالب المصابة ،فتفقس ىذه

البكيضات في أمعاء اإلنساف مف ثـ لمدـ لينتقؿ إلى األعضاء الحيكية كالكبد كالرئتيف

يتركح ما بيف ُ–ُٓ سنتيمتر(ُ).
كمختمؼ أنحاء الجسـ مككنة الحكيصمة المائية بقطر ا

(ُ) دراسة مسحية لإلصابة بداء األكياس المائية في الحيكانات المجزكرة في مجزرة أربيؿ ،رعد عبد الحميد
عبد الغني كنجاح صبحي نايؼ ،ص.ُٕٖ :
َِْ
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كما تقكؿ دراسة عممية نشرت في مجمة Journal of the Medical

 Association of Thailandسنة ََِّ إف لعاب الكمب يحكم أكثر مف َِ نكعان
مف البكتريا.
كدراسة أخرل نشرت في سنة ََِٓ بمجمة Journal of Microbiology
تؤكد كجكد أنكاع مف البكتريا في لعاب الكمب مثؿ Actinomyces - Streptococcus

 - Granulicatellaكأنكاع أخرل.
ككذلؾ دراسة نشرت في سنة َُُِ بمجمة Clinical Microbiology

 Reviewsتقكؿ بأف لعاب الكمب يحمؿ بكتريا ضارة تنتقؿ بسيكلة لإلنساف كتسبب
أمراضان لو  .لذلؾ ينصح العمماء في الغرب بضركرة غسؿ األيدم جيدان بعد لمس الكمب
أك المعب معو ،كرغـ ذلؾ يحبذ االبتعاد عنو نيائيان كإجراء كقائي(ُ).

ثانيا :التطهير بمادة التراب حسب رأي العلم الحديث
لقد اكتشؼ العمماء أشياء كثيرة في حقكؿ العمـ المختمفة ،كربما يككف مف
أعجبيا أنيـ كجدكا بعد تحميؿ التراب األرضي أنو يحكم بيف ذراتو مادة مطيرة !! ىذه
المادة تستطيع القضاء عمى الجراثيـ بأنكاعيا ،كتستطيع القضاء عمى أم ميكركب أك
فيركس ،كحتى تمؾ الجراثيـ التي تعجز المكاد المطيرة عف إزالتيا ،فإف التراب يزيميا!
خصائص التراب كما يراىا العمماء اليكـ
ُ -أفضؿ مادة معقمة مكجكدة في الطبيعة.
ِ -التراب يضمف إزالة الجراثيـ التي تعجز عف إزالتيا كؿ المكاد الكيميائية.
ّ -التراب أفضؿ كسيمة لتنظيؼ الماء.
ْ -التراب ىك المادة الطبيعية التي يينقى بيا الماء.

ٓ -ىناؾ أكثر مف عشرة آالؼ نكع مف أنكاع التربة في أكربا فقط.
(ُ) لعاب الكمب قد يككف قاتالن ،عبد الدائـ الكحيؿ.www.kaheel7.com/ar ،
َِٓ

5
ٔ -إف أفخر أنكاع الصحكف كاألكاني الصينية مصنكعة مف التراب.
ٕ -التراب يعد المادة التي ال تتجدد مع الزمف.
ٖ -الفراغات المكجكدة بيف حبات التراب ىي َٓ  %مف حجمو.
ٗ -إف معظـ المضادات الحيكية التي نستخدميا لعالج األمراض مستخرجة مف
الكائنات المجيرية في التربة.
َُ -التراب مادة ممتازة لتنظيؼ مسامات الجمد.
منذ سنكات اكتشفت الدكتكرة ليندا كليامز لتؤكد أف في الطيف أكثر مف مادة
مطيرة ،إذ تقكـ ىذه المكاد بكبح نشاط الجراثيـ كبالتالي إضعافيا كالقضاء عمييا في
النياية.
يقكؿ الدكتكر  Haydelأحد عمماء األحياء الدقيقة ،اآلف يمكننا أف نجد عالقة
كنت أنظر إلى التراب عمى أنو مادة
بيف عمـ األرض كالخاليا الحية ،فقبؿ سنة فقط ي

كسخة كلكنني اليكـ أنظر إليو كمادة مطيِّرة(ُ).

كىذا ليس غريبان عمينا نحف المسممكف فنحف نعمـ منذ ُْ قرن نا أف التراب مادة
مطيرة ،فاإلنساف يخمؽ مف تراب ،كسيعكد إلى التراب.

ثالثا  :تطابق إعجازي لحديث ولوغ الكلب باألناء مع العلم
لقد كضع الرسكؿ  شركطان القتناء الكمب ،فالغاية مف اقتناءه أف يككف لمصيد

أك لمحراسة ،فقد كرد عف النبي األكرـ  قكلو« :م ًف ا ٍقتىىنى ىكٍمبا ،لى ٍيس بً ىكٍم ًب م ً
اشىي وة ،أ ٍىك
ن
ى
ى
ى
و
طً
اف»(ِ).
ص يك َّؿ ىي ٍكوـ ًم ٍف ىع ىمًم ًو ًق ىا
ير ى
ى
ض ًارىية ،ىنقى ى

(ُ) أسرار جديدة لمتراب ،عبد الدائـ الكحيؿ.www.kaheel7.com/ar ،
(ِ) صحيح البخارم ،باب مف اقتنى كمبان ليس بكمب صيد أك ماشية ٖٕ/ٕ :برقـ (َْٖٓ).
َِٔ
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كاف المالئكة ال تدخؿ بيتان فيو كمب كما في حديث النبي  أف جبريؿ قاؿ:

ًً
ب»(ُ) .إف اقتناء كمب كادخالو لمبيت لو محاذير
كرةه ىكالى ىكٍم ه
«ًإَّنا الى ىن ٍد يخ يؿ ىب ٍيتنا فيو ي
صى
أيضان في إنيا تمنع المالئكة مف الدخكؿ لذلؾ البيت.
كذىب فريؽ مف العمماء المسمميف إلى أكؿ الصيد الذم يصيده الكمب عمى
الرغـ تمكثو بريؽ الكمب كمع ىذا لـ نؤمر بالغسؿ(ِ) ،فاستدؿ العمماء المسمميف عمى
اآلية الكريمة  :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮸.)ّ(
(ْ)

كحث النبي  عمى غسؿ اآلنية إذا كلغ الكمب
ٌ

فييا بمادة التراب سبع مرات

ليكتشؼ العمـ الحديث أف مف الصحة الكقائية تطيير األنية التي كلغ فييا الكمب ،فقاؿ
األطباء إف منبع الداء ىك فـ كأنؼ الكمب كيسبب األمراض لإلنساف التي تؤدم لأللـ
كالمكت؛ لذا قاؿ رسكؿ اهلل  بغسؿ األنية سبع مرات ،إمعانان في التطيير ليثبت العمـ
قرف مضى؛ ليقي المسمميف مف
الحديث كالـ النبي  كقد ذكره قبؿ أكثر مف ُْ ه

األمراض المتأتية مف لعاب كفـ الكمب كيبعد الجراثيـ كالفيركسات المؤدية ليالؾ البدف،

فكيؼ ألمي عاش في زمف لـ يعرؼ كجكد كائنات مجيرية أف يحدثنا بأحاديث خصت
معينا مف الثدييات دكف غيرىا مف الحيكانات التي تعيش قريبة مف اإلنساف ،ككيؼ
نكعا ن
ن
(ُ) المصدر نفسو ،باب ذكر المالئكة ُُْ/ْ :برقـ (ِِّٕ).
(ِ) العمة في تسبيع غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب :دراسة أصكلية فقيية معممة بالطب الحديث ،إبراىيـ عبد
الرزاؽ محمكد ،محمكد إبراىيـ عبد الرزاؽ :صُُٓ.
(ّ) سكرة المائدة ،اآلية ْ.
(ْ) الحديث كاضح في شمكؿ جميع الكالب البرية كالكالب المقتناه لمزينة كلمصيد كلمحراسة فإنيا جميعيا
تنقؿ األمراض ،ككلغيا في األنية سيعرض اإلنساف لألمراض لذا فال بد مف غسؿ األنية بالتراب حسب
األمر النبكم.
َِٕ
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شخص النبي األكرـ  أ ٌف مادة التراب ىي المادة المثالية إلزالة كتطيير أكاني
ٌ

كمستمزمات اإلنساف مف تمكثيا بمعاب كسكائؿ فـ كأنؼ الكمب إذا كلغ الكمب في أشياء

اإلنساف كاستعماالتو ،كأ ٌكدىا العمـ الحديث في الغرب.
ككؿ ىذا يثبت اإلعجاز في أقكاؿ كأفعاؿ النبي األكرـ  ففي حديث تطيير
األناء أذا كلغ الكمب بفمو في اإلنساف أثبت العمـ إنو ينقؿ األمراض الخطيرة كالمميتة
فيناؾ أكثر مف خمسيف مرض قد ينقمو الكمب لإلنساف مف الديداف الشريطية إلى مرض
الخكؼ مف الماء ثـ المكت المحتـ ،كبيف العمـ أف أفضؿ مادة لمتطيير ىك التراب كما
جاء في نص الحديث النبكم بغسؿ األناء سبع مرات؛ ألف التراب كما جاء في
الدراسات العممية يحتكم عمى مادتيف قاتمتيف لمج ارثيـ ىما مادتي (التتراكسميف
كالتتارليت) المتاف تستخدماف في عمميات التعقيـ ،فالحكمة مف غسؿ األناء لقتؿ
الفيركس المتناىي في الصغر ،كالمعركؼ أنو كمما صغر حجـ الجرثكـ كمما زاد قدرتو
في االلتصاؽ بجدار اإلناء ،كلعاب الكمب يحتكم عمى فيركس مميت ،لذا يسيـ التراب
في إزالة ىذا الفيركس مف سطح األناء(ُ).
ىذا ىك اإلعجاز الذم أثبتو حديث الرسكؿ  كجاء عمى لسانو قبؿ ََُْ
سنة ،فالنبي  لـ يكف ينطؽ عف اليكل  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ.)ِ(

(ُ ) العمة في تسبيع غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب  :دراسة أصكلية فقيية معممة بالطب الحديث ،إبراىيـ عبد
الرزاؽ محمكد ،محمكد إبراىيـ عبد الرزاؽ ،مصدر سابؽ :ص ُِٕ.
(ِ ) سكرة النجـ ،اآليتاف ْ.ٓ-
َِٖ
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اخلامتة

الحمد هلل رب العالميف ،كأفضؿ الصالة كأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو
كصحبو أجمعيف ...كبعد:
أوال :إف الحديث صح عف أبي ىريرة  ،فضالن عف كجكد صحابة آخريف قد
ذكركا الحديث الشريؼ الذم جاء في كجكب غسؿ اإلناء بالتراب إذا كلغ الكمب فيو،
ليأتي العمـ بعد ََُْ سنة ليثبت الحقيقة التي ال جداؿ فييا كفي صحة قكؿ نبينا
األكرـ .
ثانيا :حديث كلكغ الكمب حديث صحيح بأسانيده ،كاإلعجاز العممي فيو بيف
ككاضح كما أثبتو عمماء الغرب مف خالؿ دراسات كأبحاث عممية تثبت دقة الحديث
النبكم مف الناحية العممية الكارد مف نبي أمي  قبؿ أكثر مف ََُْ سنة.
ثالثا :ىناؾ بعض األسانيد متكمـ فييا كلكنيا ال تنزؿ عف مرتبة االعتبار:
-

كىذا البحث محاكلة لربط الحديث النبكم مع الدراسات العممية التي

تثبت ضركرة غسؿ األكاني التي يستعمميا اإلنساف في طعامو بالتراب إذا كلغ الكمب
فييا ذلؾ ألف التراب أفضؿ مادة معقمة حسب ما أثبتو العمـ .
كأخي انر أسأؿ اهلل عز كجؿ أف يقمؿ عثراتنا كيغفر زالتنا كيقبؿ تكبتنا إنو عمى كؿ
شيء قدير ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
كصمى اهلل كسمـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

َِٗ
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 القرآن الكريم.

املصادر واملراجع

ُ .اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ،محمد بف حباف بف أحمد بف حباف
البستي (تّْٓىػ)،
بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي ،ي
ترتيب :األمير عالء الديف عمي بف بمباف الفارسي (تّٕٗق) ،حققو
كخرج احاديثو كعمؽ عميو :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بيركت،
طَُُْٖ ،ىػُٖٗٗ-ـ.
ِ .اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ،أبك يعمى الخميمي ،خميؿ بف عبد اهلل
بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني (تْْٔىػ) ،تحقيؽ :د .محمد
سعيد عمر إدريس ،مكتبة الرشد ،الرياض ،طَُُْٗ ،ق.
ّ .أسرار جديدة لمتراب ،عبد الدائـ الكحيؿ www.kaheel7.com/ar :
ْ .اإليجاز في شرح سنف أبي داكد السجستاني رحمو اهلل تعالى ،أبك زكريا
محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (تٕٔٔىػ) ،قدـ لو كعمؽ عميو كخرج
أحاديثو :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،الدار األثرية ،عماف،
األردف ،طُُِْٖ ،ىػََِٕ-ـ.
ٓ .تاريخ بغداد ،أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب
البغدادم (تّْٔىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيركت ،طُُِِْ ،ىػََِِ-ـ.
ٔ .تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ ،جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف عبد
الرحمف المزم (تِْٕىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت ،طُُٗٗٗ ،ـ.

َُِ
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ٕ .تحقيؽ التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ ،كلي الديف احمد بف عبد الرحيـ
بف الحسيف أبي زرعة العراقي (تِٖٔق) ،ضبط نصو كعمؽ عميو :عبد
اهلل تكراة ،مكتبة الرشد ،الرياض ،طُُُْٗ ،ق–ُٗٗٗـ.
ٖ .تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ،أبك الفضؿ أحمد بف
عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني (تِٖٓىػ) ،اعتنى بو :أبك
إبراىيـ المكي ،دار ابف كثير ،عماف ،األردف ،طُُِْٖ ،ق–ََِٕـ.
ٗ .تيذيب التيذيب ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر
العسقالني (تِٖٓىػ) ،مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ،اليند ،طُ،
ُِّٔق.
َُ .الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  كسننو كأيامو
«صحيح البخارم» ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي،
تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر،

دار طكؽ النجاة ،طُ،

ُِِْق.
ُُ .الجرح كالتعديؿ ،أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر
التميمي ،الحنظمي ،الرازم ابف أبي حاتـ (تِّٕىػ) ،دار إحياء التراث
العربي ،بيركت ،طُُُِٕ ،ىػُِٗٓ-ـ.
ُِ .دراسة مسحية لإلصابة بداء األكياس المائية في الحيكانات المجزكرة في
مجزرة أربيؿ ،رعد عبد الحميد عبد الغني كنجاح صبحي نايؼ ،مجمة
جامعة كرككؾ ،المجمد ُِ ،العددَُِّٕ ،ـ.
ُّ .ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو ،أبك حفص عمر بف أحمد بف
عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم المعركؼ بػ ابف

ُُِ
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شاىيف (تّٖٓىػ) ،تحقيؽ :حماد بف محمد األنصارم ،مكتبة أضكاء
السمؼ ،الرياض ،السعكدية ،طُُُْٗ ،ىػُٗٗٗ-ـ.
ُْ .الركض الداني «المعجـ الصغير» :سميماف بف احمد بف أيكب أبك القاسـ
الطبراني ،تحقيؽ :محمد شككر محمكد الحاج ،المكتب اإلسالمي دار
عمار ،بيركت ،طُُٖٗٓ ،ـ.
ُٓ .سنف ابف ماجو ،أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني (تِّٕىػ) ،تحقيؽ:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيركت ،ب.ت.
ُٔ .سنف أبي داكد ،أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف
شداد بف عمرك األزدم الس ً
ِّج ٍستاني (تِٕٓىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي
الديف عبد الحميد ،تعميؽ ،كماؿ يكسؼ الحكت ،كاالحاديث مذيمة باحكاـ
االلباني عمييا ،دار الفكر ،ب.ت.
ُٕ .سنف الدارقطني ،أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد
بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني (تّٖٓىػ) ،تحقيؽ :عبد اهلل
ىاشـ المدني ،دار المعرفة ،بيركتُّٖٔ ،ق–ُٔٔٗـ.
ُٖ .السنف الكبرل ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني،
النسائي (تَّّىػ) ،تحقيؽ :عبد الغفار سميماف ،سيد كسركم حسف ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،طُُُُْ ،قُُٗٗ-ـ.
الخ ٍس ىرٍك ًجردم
ُٗ .السنف الكبرل ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي

الخراساني ،أبك بكر البييقي (تْٖٓىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا،

دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طُِّْْ ،ىػََِّ-ـ.
َِ .صحيح ابف خزيمة ،أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف
صالح بف بكر السممي النيسابكرم (تُُّىػ) ،تحقيؽ :د .محمد
ُِِ
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مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،بيركت ،طُِّْْ ،ق-
ََِّـ.
ُِ .الضعفاء الكبير ،أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي
المكي (تِِّىػ) ،تحقيؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ،دار المكتبة
العممية ،بيركت ،طَُُْْ ،ىػُْٖٗ-ـ.
ِِ .العمة في تسبيع غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب :دراسة أصكلية فقيية معممة
بالطب الحديث ،د .إبراىيـ عبد الرزاؽ محمكد ،د .محمكد إبراىيـ عبد
الرزاؽ ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد ِٔ ،العددَُُُِ ،ـ.
ِّ .العمؿ كمعرفة الرجاؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف
أسد الشيباني (تُِْىػ) ،تحقيؽ :كصي اهلل بف محمد عباس ،دار
الخاني ،الرياضُِِْ ،ق.
ِْ .الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ،أبك أحمد بف عدم الجرجاني (تّٓٔىػ)،
تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،عمي محمد معكض ،شارؾ في تحقيقو:
عبد الفتاح أبك سنة ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طُُُْٖ ،ىػ-
ُٕٗٗـ.
ِٓ .لعاب
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قد

يككف

قاتالن،

عبد
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ِٔ .المجتبى مف السنف ،احمد بف شعيب أبك عبد الرحمف النسائي ،تحقيؽ:
عبد الفتاح أبك غدة ،مكتب المطبكعات اإلسالمية ،حمب ،طِ،
َُْٔقُٖٗٔ-ـ.
ِٕ .المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف ،محمد بف حباف بف أحمد
البستي
بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي ،ي
ُِّ
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(تّْٓىػ) ،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ زايد ،دار الكعي ،حمب ،طُ،
ُّٔٗق.
ِٖ .المراسيؿ ،أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي،
الحنظمي ،الرازم ابف أبي حاتـ (تِّٕىػ) ،تحقيؽ :شكر اهلل نعمة اهلل
قكجاني ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُُّٕٗ ،ق.
ِٗ .مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد عبد
السالـ بف خاف محمد بف أماف اهلل بف حساـ الديف الرحماني المباركفكرم
(تُُْْىػ) ،إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء ،الجامعة السمفية،
بنارس ،اليند ،طَُّْْ ،قُْٖٗ-ـ.
َّ .مستخرج أبي عكانة ،أبك عكانة يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم
اإلسفراييني (تُّٔىػ) ،تحقيؽ :أيمف بف عارؼ الدمشقي ،دار المعرفة،
بيركت ،طُُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ.
ُّ .المستدرؾ عمى الصحيحيف ،محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل الحاكـ
النيسابكرم ،تحقيؽ :عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ،
ُُُْق–َُٗٗـ.
ِّ .مسند أبي يعمى ،أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى
بف ىالؿ التميمي ،المكصمي (تَّٕىػ) ،تحقيؽ ،حسيف سميـ أسد ،دار
المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،طَُُْْ ،ق–ُْٖٗـ.
ّّ .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أحمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني،
األحاديث مذيمة بأحكاـ شعيب األرنؤكط عمييا ،مؤسسة قرطبة ،القاىرة،
ب.ت.
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ّْ .المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل 
«صحيح مسمـ» ،مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم
(تُِٔىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،
بيركتُُِْ ،قُُٗٗ-ـ.
ّٓ .المسند ،الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف
شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (تَِْىػ)،
دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافََُْ ،ق.
ّٔ .مشكؿ اآلثار ،احمد بف محمد بف سممة األزدم المصرم الحنفي
(تُِّق) ،ضبطو كصححو :محمد عبد السالـ شاىيف ،دار الكتب
العممية ،بيركتُٗٗٓ ،ـ.
ّٕ .المصنؼ في االحاديث كاآلثار ،أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة
الككفي ،تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،طُ،
َُْٗـ.
ّٖ .المصنؼ ،أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني
الصنعاني (تُُِىػ) ،تحقيؽ :حبيب الرحمف األعظمي ،المجمس
العممي ،اليند ،طَُِّْ ،ق.
ّٗ .المعجـ األكسط ،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي،
أبك القاسـ الطبراني ،تحقيؽ :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ،عبد
المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،دار الحرميف ،القاىرةُُْٓ ،ق.
َْ .المعرفة كالتاريخ ،يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم ،أبك يكسؼ
(تِٕٕىػ) ،تحقيؽ :أكرـ ضياء العمرم ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُ،
َُُْىػُُٖٗ-ـ.
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ُْ .مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو ،محمد
ميدم المسممي كآخركف ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف ،طُ،
ََُِـ.
ِْ .مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث ،د .احمد شكقي إبراىيـ ،إصدارات
شركة نيضة مصر ،القاىرة ،مصر ،جََُِٕ ،ـ.
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