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 ملخص باللغة العربية

 قصي حسني كاظم سيدال
 ثامر عبد اهلل داودأ.م.د. 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 
تاب البر والصلة واآلداب في مرويات جبير بن نفير الحضرمي في ك) وصحبه أجمعين.. وبعد.. يعد موضوع

من الموضوعات المهمة حيث أن التابعي جبير بن نفير يعد من  (دراسة تحليلية -الكتب التسعة
وكان من كبار ، وقد ولد في حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم المخضرمين ألنه أدرك الجاهلية واإلسالم،

ألحاديث النبوية الشريفة حتى صار رأسًا في العلم التابعين ومن فقهاء أهل الشام الذين رووا الكثير من ا
والعمل وتفقه به العلماء ونالوا من علمه، وقد حدث عن عدد من الصحابة رضوان اهلل عليهم، وتتلمذ على 
يديه كثير من التابعين وأتباعهم، وبعد التوكل على اهلل قمنا بجمع مرويات هذا التابعي في كتاب البر والصلة 

: المبحث األول وقد اقتصرت دراستي لهذا الراوي على المباحث اآلتية: ستها دراسة تحليلية.واآلداب ودرا
: فتناولت فيه مرويات التابعي جبير بن نفير أما المبحث الثاني وتناولت سيرته الشخصية والعلمية.

 الحضرمي في  كتاب البر والصلة واآلداب. ثم ختمنا البحث بأهم النتائج.

 الكتب التسعة، الحضرمي، مرويات: حيةالكلمات المفتا
NARRATIONS Of JUBAYR IBN NAFIR AL-HADRAMI  

IN BOOK OF RIGHTEOUSNESS AND THE CONNECTION 
AND ETHICS IN THE NINE BOOKS  

AN ANALYTICAL STUDY 
Qusay Hussein Kazem 

Dr. Thamer A. Dawood Salman 
Summary: 

The topic of "Meruiyat Jubayr ibn Nafir al-Hadrami in book of righteousness and 

the connectionand ethics in the nine books is an analytical study min almawdueat 

almuhima" Al-Taba'i Jubayr ibn Nafir is considered one of the veterans because he 

understood Jaahiliyyah and Islam. He was born in the life of the Prophet (peace and 

blessings of Allaah be upon him) The people of the Levant, who narrated many of the 

Noble Prophet's Hadiths until he became head of science and work and was agreed upon 

by the scholars and received his knowledge. A number of Sahaabah (may Allah be pleased 

with them) came to them and taught him many followers and followers. The doors of 

righteousness and relevance and literature studied by T. Night. My study of this narrator 

was limited to the following: - The first topic: and dealt with his biography almabhath 

al'awla: watanawalat siratah alshakhsiat waleilmiata. -'amma almabhath althaani: 

fatanawalat fih marwiaat alttabieii jabir bin nafir alhadrmii fi kitab albari walsilat 

waladab. - Then we concluded the research with the most important results. 

Keywords: Narrations , Hadrami, the nine books 
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 ٱ ٻ ٻ

 املقدمة
الحمد هلل رًب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد المبعوث رحمًة 
للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين حفظوا كتاب ربهم، وعنوا بسنة نبيهم 

ليه وسلم(، واتخذوا شريعتُه نبراسًا في معاشهم وفخرًا في معادهم، وبّلغوها )صلى اهلل ع
 .وأرضاهم وجزاهم عن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء الناس على وجهها طاهرًة نقيًة 

لحفظ السنة النبوية رجااًل صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه هيأ اهلل سبحانه وتعالى  إنّ 
ديث من التابعين دوٌر كبير في حفظ أحاديث نبينا األمين فقد كان لرواة الح فحفظوها،

فهؤالء جيل القرآن الذين تخرجوا في مدرسة  إذ نقلوها بأمانة عن الصحابة  محمد 
ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ شاهدًا لهم فقال اهلل  سيد المرسلين 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀڀ
وتعالى على فرقة ، وقد َمن اهلل سبحانه (0)

من عباده، فاختصوا بحفظ الحديث وروايته، ونقله، ودراسته، فنالوا الفضل العظيم، 
وميزوه من كالم باقي الخلق وبينوا  واألجر الكبير بعد أن صانوا حديث رسول اهلل 

إذ أثنى ضعيفه من صحيحه، حتى كانوا بحق الفرقة الناجية والطائفة العاملة المنصورة 
لها  ، وجعل اهلل (2))َخْيُرُكْم َقْرِني، ثُمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم( وقال:  عليهم

ومن القرآن الكريم، األحكام الشرعية العملية، ومن أشهر هؤالء ، رجااًل استنبطوا منها
ع السنة األئمة األربعة الذين اعتمد الناس على فقههم، كما واشتهر رجال كثير في جم

 النبوية المطهرة، ومن هؤالء الرجال التابعي جبير بن نفير رحمه اهلل تعالى.

                                 
 .(92): جزء من آية رقم:الفتحسورة  (0)

مسلم:  (، وصحيح9560)، 3/070أشهد،  إذاصحيح البخاري: كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور (9) 
، 4/0254باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،  عنهم، لىاكتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تع

(9636.) 
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  سبب اختيار الموضوع:
 إن من أهم أسباب اختيار الموضوع هي:

 حبي الشديد للسنة النبوية المطهرة. -0
 أبرز من شخصية التابعي المخضرم الجليل جبير بن نفير الحضرمي. -9
 ة والحكم عليها.بيان مروياته في الكتب التسع -3

 منهج البحث:
باهلل تعالى بجمع كل ما كتب عن اإلمام جبير بن نفير،  ينمستعين نابدأ

بجمع  نافي ذلك على كتب التراجم، والطبقات، والسير، والجرح والتعديل، ثم قم ينمعتمد
التقسيمات على  ين، معتمدةتسعالواآلداب من الكتب  كتاب البر والصلةمروياته، في 

 ب الفقهية.األبوا
 على النحو االتي: وكان منهجنا في البحث

بالنسبة للشيوخ والتالميذ في السيرة الشخصية للراوي جبير بن نفير ترجمنا  -0
 فقط لمن لم يذكر في أسانيد األحاديث تالفيًا لإلطالة والتكرار. 

 .ذكر الحديث بسنده ومتنه -9
صحيح ) ة وبحسب األصحيةتسعبتخريج الرواية من الكتب ال ناقم -3

البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، 
 .وسنن ابن ماجه، وموطأ مالك، ومسند أحمد، وسنن الدارمي(

بتخريج حديث الباب ووضعه في المتن، وتفصيله في الهامش، من  ناقم -4
 .حيث ذكر اسم الكتاب، والباب والجزء، والصفحة، ثم رقم الحديث

ث في الصحيحين أو أحدهما، فال أتعرض لدراسة إسناد إذا كان الحدي -6
 الحديث، إلجماع األمة على تلقي أحاديثهما بالقبول.
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دراسة السند عن طريق بيان حال الرواة الذين ورد ذكرهم في األسانيد  -5
الراوي الذي لم ُيتفق و  في ذلك على أقوال أئمة الجرح والتعديل، ينمعتمد

مرتبة إسناد الحديث  نا، ثم بينأقوال العلماء فيه ناِه جرحًا وتعدياًل تتبعيعل
 على أقوال أئمة الجرح والتعديل. ينمعتمد

 ناعلى كتب غريب الحديث، ثم قم ينمعتمد األلفاظ الغريبةبتخريج  ناقم -7
ما  نابشرح الحديث وذلك باالعتماد على كتب شروح الحديث، ثم بين

بكتب الفقه، ثم  يننتضمنه الحديث من احكام فقهيه إن وجد ذلك مستعي
 الفوائد المستنبطة من الحديث. ناذكر 

عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية ووضعها بين األقواس  -8
(، بين أقواس هالليه ، وضع حديث النبي)  بالشكل التالي

 ((، واألقوال المنقولة بالنص بين أقواس هالليه مفردة:)...(.((…مزدوجة:
 اع والمدن والمعالم من مصادر الجغرافيا والرحالت والتاريخ.التعريف بالبق -2

 :بحثخطة ال
  :ومبحثينوقد اقتضت خطة البحث أن تقسم على مقدمة، 

 على مطلبين: ناهوقسموالعلمية: سيرته الشخصية، فيه  نا: وتناولالمبحث األول
 اآلتي: تسيرته الشخصية، وتضمن :المطلب األول

 نيته، ولقبه.سمه، ووالدته، وكا أواًل:
 أسرته، ووفاته. :ثانياً 
 اآلتي: توتضمن ،العلمية سيرته: الثاني طلبالمأما 
 شيوخُه. :أوالً 

 تالميذُه. ثانيًا:
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. ثالثًا:
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البر  كتاب: مرويات التابعي جبير بن نفير الحضرمي في  نيالمبحث الثاأما 
 طالب:والصلة واآلداب: وفية خمسة م

 تفسير اإلثم والبر. :المطلب األول
  .النهي عن التجسس: المطلب الثاني
 : حكم المعاريض في الكالم.المطلب الثالث
 وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم. المطلب الرابع:

    : تمني العودة الى الدنيا لزيادة األجر.المطلب الخامس
 ناوأبرز النتائج التي توصل ثم جاءت خاتمة الرسالة فتضمنت خالصة الموضوع

 المصادر حسب األحرف الهجائية. ناإليها من خالل حياة ومرويات التابعي ثم رتب
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين 

 محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  
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  املبحث األول:
 والعلمية جلليل جبري بن نفري احلضرمي رمحه اهلل, الشخصيةسرية اإلمام ا

 املطلب األول: 
 الشخصية: سرية اإلمام اجلليل جبري بن نفري احلضرمي رمحه اهلل

 .(0)جبير بن نفير ابن مالك ابن عامر الحضرمي الحمصيهو : هسما أواًل:
حبة، وكان مخضرمًا، وألبيه ص النبي  زمانجبير بن نفير أدرك والدته: 
وفي  مرساًل وعن عمر بن الخطاب  وعن أبي بكر الصديق  وروى عن النبي 

وقد وفد إلى المدينة ،  اسلم في خالفة أبي بكر الصديق وقيل أنه سماعه منه نظر، 
 .(9)ثم انتقل بعدها إلى الشام فسكن حمص في عهد عمر

، وأبي عبد (3)رَّْحَمنِ ، َأبي َعْبِد العدةبكنى كني التابعي جبير بن نفير كنيته: 
 ، وكان أشهرها األولى أبو عبد الرحمن. (6)، وَأبي َحيَوة(4)اهلل

 لقب التابعي جبير بن نفير بعدة القاب منها:لقبه: 
 .(5)وذلك ألنه كان من كبار أئمة التابعين بحمص وبدمشقاإلمام الكبير:  -0
  .(8)، وهي مدينه من مدن اليمن(7)نسبة إلى حضرموتالحضرمي:  -9

                                 
 .0/038وتقريب التهذيب ، 4/612تهذيب الكمال ، و 4/000الثقات البن حبان  ينظر: (0)
 ريخ دمشق البن عساكرتاو  ،0/308الطبقة الخامسة  -متمم الصحابة  -الطبقات الكبرى  ينظر: (9)
 .9/54تهذيب التهذيب ، و 4/75 ط الرسالة سير أعالم النبالءو ، 155/ 4تهذيب الكمال و ،47-48/ 79 

 75/ 4وسير أعالم النبالء ط الرسالة:، 9/810ينظر: تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم:  (3)
 .47/ 79عساكر:  بنينظر: تاريخ دمشق؛ ال (4)
 .993/ 9التاريخ الكبير:  ينظر: (6)
 .934/ 0: األصحاب معرفة في االستيعاب، و 33-6/39ينظر: سير أعالم النبالء: (5)
قبر  ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر، وحولها رمال كثيرة تعرف باألحقاف، وبها حضرموت: (7)

 .9/971ينظر: معجم البلدان: هود، عليه السالم،
 .7/315ى:ينظر: الطبقات الكبر  (8)
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 .(0)ألنه انتقل إلى الشام فسكن حمصالحمصي:  -3
 .(9)ألنه كان من علماء أهل الشامالفقيه الجليل:  -4

 أسرته:  ثانياً:
ويقال نفير بن المغلس بن  هو ُنَفْير بن َمالك بن َعامر الحضرمي،والده:  .أ

، وعداده في أهل الشام، من قدماء أصحاب وفد على النبي  يكنى أبو جبير، نفير،
 .(3)، وحج معه حجة الوداع، وقد روى عن النبي  يالنب

، (4)ه(091)ت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي الحمصيأوالده:  .ب
وهو من خيار ، (5)، وكنى بأبي حميد وبَأبي حُمير(6)وقيل سنة ثماني عشرة ومائة

، َسِمَع (7)لملكالشاميين ثقة من قدماء مشايخهم وكانت وفاته في والية هشام بن عبد ا
 .(8)الحديث من أبيه وروى عنه

  وفاته:
توفي التابعي جبير بن نفير رحمه اهلل في بالد الشَّاِم بعد ان قضى حياته في 

في خالفة عبد الملك بن  ه81ه، وقيل: 76سنة  ،(2)علم، والتفقه بالدينطلب ال
 .(01)مروان

                                 
 .0/607، وأسد الغابة في معرفة الصحابة:33-6/39ينظر: سير أعالم النبالء: (0)
 .389/ 6 ، وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم0/308سعد:  ابنالجزء المتمم لطبقات ينظر:  (9)
 الصحابة: فة، وأسد الغابة في معر 0/008ورجال صحيح مسلم: ،4/9945ينظر: المؤَتِلف والمخَتِلف: (3)

     6/333. 
 .3/970تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم:ينظر:   (4)
 .307/ 7ينظر: الطبقات الكبرى: (6)
 .957/ 6ينظر: التاريخ الكبير للبخاري: (5)
 .984ينظر: مشاهير علماء األمصار: ص:  (7)
 .957/ 6ينظر: التاريخ الكبير للبخاري:  (8)
  .080ومشاهير علماء األمصار: ص:  ،2/40ة والنهاية:البدايينظر:  (2)
 .77-4/75، وسير أعالم النبالء:9/810ينظر: اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم:  (01)
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 الثاني:  املطلب

 العلمية:رمحه اهلل  سرية اإلمام اجلليل جبري بن نفري احلضرمي
 : شيوخُه:أوالً 

ال شك أن كل إنسان ما كان يرتفع ذكره أو يسمو قدره لوال أن رعاه شيوخ 
وعلماء أناروا له الطريق، وذللوا له الصعوبات، فقد تتلمذ التابعي الجليل جبير بن نفير 

هؤالء  رحمه اهلل على يد شيوخ وأئمة أعالم، أخذ العلم عنهم فكان البد من وقفة عند
فقد تتلمذ التابعي جبير بن نفير رحمه اهلل على يد مجموعه من الصحابة  ،األعالم

  .، وسأشير إلى بعضهم(0)وروى عنهم
 خالد بن الوليد:  -0

، يكنى أبا  بن المغيرة بن عبداهلل بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي
يمونة بنت الحارث ، وأمه لبابة أخت مسليمان المكي، سيف اهلل، كذا لقبه النبي 

الهاللية أم المؤمنين، روى عنه: ابن عباس، وقيس بن أبي حازم، وجبير بن نفير، 
)من كبار الصحابة، وكان إسالمه بين الحديبية والفتح،  ، قال عنه ابن حجر:(9)وآخرون

وكان أميرا على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح إلى أن مات سنة إحدى أو اثنتين 
 .(3)وعشرين(
 عمر بن الخطاب:  -2
بن نفيل بن عبد العزى بن رياح  بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ا

وأمه حنتمه بنت هاشم بن المغيرة بن  ، ويكنى أبا حفص، الفاروق القرشي العدوي

                                 
 61-79/47ينظر: تاريخ دمشق: (0)
طبقات ، وال3/939 واألعالم: ، وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير9/497االستيعاب في معرفة األصحاب: ينظر: (9)

 .7/975الكبرى: 
 .0/020تقريب التهذيب: ( 3)
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)أمير المؤمنين مشهور جم  ، قال عنه ابن حجر:(0)عبد اهلل بن عمر بن مخزوم
سنة ثالث وعشرين، وولي الخالفة عشر سنين  المناقب استشهد في ذي الحجة

 .(9)ونصف(
 :  ثوبان بن بجدد الهاشمي -3

صحبه والزمه ونزل  ابن جحدر، يكنى بأبي عبد اهلل ، مولى النبي : وقيل 
، أحاديث ذوات عدد، روى عنه، جبير بن نفير، وشداد بعده الشام، روى عن النبي 

، مات  بن حجر صاحب النبيه اقال عن ،(3)بن أوس، وأبو إدريس الخوالني
 .(4)ه بحمص( 64)ت :بحمص،

 بسر بن جحاش القرشي:  -4
روى عنه، جبير بن نفير  ،روى عن النبي له صحبه عداده في الشاميين، 

 .(6)، قال عنه، أبن حجر صحابي(1)الحضرمي
 العرباض بن سارية:  -5

التي ، وأحد أعيان الصفة ، يكنى أبا نجيح، صاحب رسول اهلل  السلمي
، ومن البكاءين الذين نزل فيهم قوله تعالى)وال على الذين إذا ما  بمسجد رسول اهلل

، وأبي عبيده، روى عنه، جبير بن نفير، وخالد  ، روى عن، النبي(7)أتوك لتحملهم(
                                 

 ،3/963تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم:، و 3/0044ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب:  (0)
 .3/910:لطبقات الكبرىوا

  .0/409تقريب التهذيب: ( 9)
 .0/483، والكاشف: 0/481الصحابة: في معرفة  ه، وأسد الغاب0/908رفة األصحاب: ينظر: االستيعاب في مع (3)
 .0/034تقريب التهذيب:  (4)
في معرفة الصحابة:   ، وأسد الغابة0/057ستيعاب في معرفة األصحاب: واال ،7/928ينظر: الطبقات الكبرى:  (6)

0/375. 
 .0/099تقريب التهذيب:  (5)
 (.29سورة التوبة: جزء من األية ) (7)
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بل مات في فتنة : بن معدان، وحجر بن حجر، وآخرون، سكن الشام، ومات بها، وقيل 
 صحابي كان من أهل الصفة ونزل حمص بن حجرا ، قال عنه(0)ابن الزبير

 .(9)ه(76)ت:
 : تالميذُه:ثانياً 

إن براعة التابعي الجليل جبير بن نفير رحمه اهلل، واتقانه للعلم جعله إمامًا 
شير إلى ، وسأ(3)وا عنهرو يقتدى به، فتفقه على يده الكثير من طلبة العلم الذين

 بعضهم.
 حبيب بن عبيد:  -1

 وعوف بن مالك ، جبير بن نفير، الحمصي، روى عن: أبو حفص الشامي
يزيد بن و   معاوية بن صالح، وعصمة بن راشد، وعتبة بن عبد، وآخرون، روى عنه:

 )ثقة، من الثالثة(، ، قال عنه ابن حجر:(4)حميد، وآخرون، ذكره ابن حبان في الثقات
 .(6)ه(091)ت:

 سليم بن عامر:  -2
صدي بن عجالن، و  ، جبير بن نفير،الكالعي، أبو يحيي الحمصي، روى عن

وصفوان بن  وعبد اهلل بن بسر، وآخرون، روى عنه، معاوية بن صالح، ويزيد بن سنان،

                                 
، وتاريخ اإلسالم 4/02، وأسد الغابة في معرفة الصحابة: 3/0938األصحاب: ينظر: االستيعاب في معرفة  (0)

 .6/483ووفيات المشاهير واألعالم: 
 .0/388تقريب التهذيب:  (9)
 61-79/47تاريخ دمشق:ينظر:  (3)
 0/312والكاشف ، 6/386:تهذيب الكمال، و 4/038حبان: ابن بنينظر: الثقات؛ ال( 4)
 .0/060تقريب التهذيب:( 6)
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، قال عنه أبن (0)عمرو، وآخرون، ذكره العجلي في الثقات، وذكره أبن حبان في الثقات
 .(9)ه(031)ت: ثقة من الثالثة، حجر

 زيد بن أرطاة:  -3
الدرداء  أبووأبي أمامة الباهلي و  ن، جبير بن نفير،الفزاري، الدمشقي، روى ع

وآخرون، ذكره أبن  خالد بن دهقان،و عبد الرحمن بن يزيد بن جابر،  روى عنه،مرسل، 
 .(4)ثقة عابد من الخامسة ، قال عنه أبن حجر(3)حبان في الثقات

 عبد الرحمن بن ميسرة:  -4
فير الحضرمي، الحضرمي، أبو سلمة الشامي الحمصي، روى عن، جبير بن ن

وأبي راشد الحبراني، والعرباض بن سارية، وآخرون روى عنه، حريز بن عثمان، وثور 
، قال (6)بن حبان في الثقاتمرو، قال العجلي عنه ثقه، وذكره ابن يزيد، وصفوان بن ع

 .(5)مقبول من الرابعة :بن حجرعنه ا
 لقمان بن عامر:  -5

نفير الحضرمي، وعبد اهلل بن أبو عامر الشامي الحمصي، روى عن: جبير بن 
بشر السلمي، وكثير بن مرة الحضرمي، وآخرون، روى عنه: عقيل بن مدرك السلمي، 
وعيسى بن أبي رزين الثمالي، ويزيد بن أيهم، وآخرون، قال عنه العجلي: شامي تابعي 

                                 
 .346 -00/344الكمال:  ، وتهذيب4/398بن حبان: ال ، والثقات؛0/494معرفة الثقات؛ للعجلي: :ينظر (0)
 .0/942تقريب التهذيب:  (9)
 .3/324، وتهذيب التهذيب: 01/8، وتهذيب الكمال: 5/303بن حبان: الينظر: الثقات؛  (3)
 .0/990تقريب التهذيب:  (4)
 .07/461، وتهذيب الكمال: 6/012بن حبان: الوالثقات؛  ،9/88لثقات؛ للعجلي: ينظر: ا (6)
 . 0/360تقريب التهذيب:  (5)
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 ،(9))صدوق، من الثالثة( قال عنه ابن حجر:و ، (0)ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات
 ه(.091)ت:

 : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:ثالثاً 
، ثقة فقيه جليل (3)َكاَن التابعي جبير بن نفير رحمه اهلل مشهورًا بالعبادة والعلم

وقال أبو  ،(6)اود: جبير بن نفير من أكبر تابعي َأْهل الشامد ، قال عنه أبو(4)مخضرم
، وقال النسائي: (5)القدماء زرعة عنه حضرمي، شامي، ثقة من كبار تابعي أهل الشام

ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من ثالثة، قيس ابن أبي حازم، 
وأبي عثمان النهدي، وجبير بن نفير، وقال عنه يعقوب بن شيبة: مشهور بالعلم 

، وقال ابن (2)، وذكره ابن حبان في الثقات(8)وقال العجلي: شامي تابعي ثقة، (7)معروف
 . (01)ثقة من كبار تابعي اهل الشام القدماء م:حات

، من أجل علماء عصره، وقد وردت أحاديثه في الكتب ةوقال عنه الذهبي: ثق
كلها سوى صحيح البخاري، وما ذاك للين فيه ولكنه دلس عن قدماء الصحابة، ألن 
لم البخاري رحمه اهلل ال يقنع بحديث أال بأن يصرح الشيخ بلقاء من روى عنه لذلك 

                                 
 .94/947، وتهذيب الكمال:6/346حبان: بن، والثقات؛ ال9/931ينظر: الثقات؛ للعجلي:( 0)
 .0/454تقريب التهذيب:( 9)
 . 2/40ينظر: البداية والنهاية: (3)

 .0/308سعد: ابنالجزء المتمم لطبقات ينظر:  (4)
 .0/063د السجستاني في الجرح والتعديل:و اد وينظر: سؤاالت أبي عبيد اآلجري أب (6)
 61-79/47ينظر: تاريخ دمشق: (5)
 61-79/47ينظر: تاريخ دمشق: (7)
 .0/955الثقات؛ للعجلي: ( 8)
 .4/000: حبان بنالثقات؛ ال ينظر: (2)
 .9/603أبي حاتم:  بنالالجرح والتعديل؛ (01)
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ولكن اإلمام البخاري رحمه اهلل يذكر اإلمام البخاري روايات هذا التابعي في صحيحة 
 ومن علمه ، (0)روى عنه في األدب المفرد

)خمس خصال قبيحة في أصناف من الناس: الحّدة في  أنه قال: رحمه اهلل
لحياء في السلطان، والحرص في القّراء، والفتّوة في الشيوخ، والشح في األغنياء، وقلة ا

 .(3)ثقة جليل مخضرم ، قال عنه ابن حجر:(9)ذوي األحساب(
  

                                 
 .0/49، وتذكرة الحفاظ: 0/921الكاشف:  ينظر: (0)
 .61-79/47تاريخ دمشق:ينظر:  (9)
 .0/038تقريب التهذيب: ينظر:  (3)
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 : نياملبحث الثا
 الرب والصلة واآلداب كتابمرويات التابعي جبري بن نفري احلضرمي يف  

 املطلب األول: 
 تفسري اإلثم والرب

 : قال اإلمام مسلم:األول الحديث
، َعْن ُمَعاوَيَة ْبِن َصاِلٍح، َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُن َحاِتِم ْبِن َمْيُمو  ٍن، َحدَّثََنا ابن َمْهِديٍّ

، َقاَل:  َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َعْن َأِبيِه، َعِن النَّوَّاِس ْبِن ِسْمَعاَن اأْلَْنَصاِريِّ
ْثِم َفَقاَل:َسَأْلُت َرُسوَل اهلِل  ْثُم َما َحاَك ِفي ))اْلِبرُّ حُ  ، َعِن اْلِبرِّ َواإْلِ ْسُن اْلُخُلِق، َواإْلِ

 َصْدِرَك، َوَكِرْهَت َأْن َيطَِّلَع َعَلْيِه النَّاُس((.
 تخريج الحديث:
 .(4)، والدارمي(3)، وأحمد(9)، والترمذي(0)رواه اإلمام مسلم

 الحكم على إسناد الحديث:
ه الحديث إسناده صحيح لوروده في صحيح مسلم، وقد تلقت األمة أحاديث

 بالقبول.
 غريب الحديث ومعاني المفردات:

 .(6)ر فيها ورسخأثّ  :أيَحاَك: 
  

                                 
 (.9663)4/0281ألثم،اصحيح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب تفسير البر و  (0)
 (.9382) 4/627 ثم،إلاالترمذي: أبواب الزهد، باب ما جاء في البر و  جامع (9)
 (.07530، )92/072 أحمد: مسند الشاميين، اإلمامد مسن (3)
ألثم،مسند الدارمي: كتاب ال (4)  (.9802)9/294رقاق، باب في البر وا 
 .0/471ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر:  (6)
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 المعنى اإلجمالي للحديث:
، بأن البر هو كل يتبين في هذا الحديث الشريف معنى البر والثم وقد بينه 

األعمال الصالحة من الصلة واللطف وحسن الصحبة والطاعة وهي مجامع لحسن 
خلق بر الوالدين وكل ما هو خير، وأن اإلثم هو كل عمل الخلق، ومن معاني حسن ال

ضاقت فيه نفسك وكرهت أن يراك الناس عليه فالنفس إذا لم تنشرح لفعل معين وترددت 
ألن النفس تحب أن يطلع الناس على خيرها فإذا ، فهذا هو اإلثم ؛ عن فعله وكرهته

بة إلى اهلل تعالى فهو كرهت أن يطلع الناس على بعض أفعالها فعلم أنه ليس فيه قر 
ْثُم َما َلْم  :ذن إثم وشر، لقوله إ ))اْلِبرُّ َما َسَكَنْت ِإَلْيِه النَّْفُس، َواْطَمَأنَّ ِإَلْيِه اْلَقْلُب، َواإْلِ

ْن َأْفتَاَك اْلُمْفُتوَن(( النفس ، فإذا سكنت (0)َتْسُكْن ِإَلْيِه النَّْفُس، َوَلْم َيْطَمِئنَّ ِإَلْيِه اْلَقْلُب، َواِ 
ن كرهت النفس الفعل ولم يطمأن له القلب فهذا  للفعل واطمأن له القلب فهذا من البر وا 

 .(9)من اإلثم
 الفوائد المستنبطة من الحديث:

 يالبر بمعنى الصلة ، وبمعنى الصدق، بمعنى اللطف والمبرة، والتحف -0
 .(3)وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة. وهذه جماع حسن الخلق

نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس "إشارة إلى ما  يما حاك فاإلثم  -9
استقبحته نفسك، ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف 

 .(4)"كونه ذنباً 
 .حرص الصحابة الكرام على تعلم أمور دينهم بسؤاله  -3

                                 
 إسناده صحيح. (، قال الشيخ شعيب:07749)، 92/978أحمد: مسند الشاميين،  اإلماممسند (  0)
 .6/610: ، والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج05/000هاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: المنينظر:  (9)
 .05/000شرح النووي على مسلم ، و 8/08إكمال المعلم بفوائد مسلم  ينظر:  (3)

 . السابقان ان المصدر  ينظر:  (4)
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 مور البر والقربة هلل تعالى.أدل الحديث على أن حسن الخلق من أعظم  -4
على أن اإلثم كل أمر ترددت النفس عن فعله وكرهت أن  يدل الحديث -6

 .(0)ه لكونه قبيحاً يظهر الناس علي
 املطلب الثاني: 

 النهي عن التجسس
 : قال اإلمام أبو داود:الثاني الحديث

، َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّثََنا َضْمَضمُ  ْبُن  َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َعْمٍرو اْلَحْضَرِميُّ
ُزْرَعَة، َعْن ُشَرْيِح ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َوَكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َوَعْمِرو ْبِن اأْلَْسَوِد، 

يَبَة  َقاَل: َواْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب، َوَأِبي ُأَماَمه َعِن النَِّبيِّ  ))ِإنَّ اأْلَِميَر إذا اْبَتَغى الرِّ
 اِس َأْفَسَدُهْم((.ِفي النَّ 

 تخريج الحديث:
 .(3)، وأحمد(9)رواه اإلمام أبو داود

 دراسة إسناد الحديث:
أبو عثمان الحمصي، قال عنه أبو حاتم: شيخ،  سعيد بن عمرو الحضرمي: -0

 .(6)مقبول، من صغار العاشرة( ، وقال عنه ابن حجر:)(4)وقال عنه الذهبي: صدوق
بن سليم العنسي الحمصي، قال عنه أبو  ه،أبو عتب: إسماعيل بن عياش -9

، وقال ابن (5)، وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ليس به بأسحاتم: هو لين يكتب حديثه
 .(7)هـ(080)ت: حجر:)صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة(،

                                 
 . 6/960ح المفاتيح في شرح المصابي، و 000/ 05المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:ينظر:  (0)
 ( .4882)،  4/979د: كتاب األدب، باب في النهي عن التجسس، و اسنن أبي د (9)
 (.93806)، 32/937أحمد: أحاديث رجال من أصحاب النبي )صلى اهلل عليه وسلم(، اإلماممسند  (3)
 .0/449، والكاشف: 00/94: تهذيب الكمال، و 4/60ينظر: الجرح والتعديل (4)
 .0/932تقريب التهذيب:  (6)
 .948/ 0الكاشف:و  ،3/053: تهذيب الكمالو ، 9/029الجرح والتعديل ينظر: (5)
 .012/ 0تقريب التهذيب:  (7)
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يحيى بن معين:  هبن ثوب الحضرمى الحمصى، قال عن :ضمضم بن زرعة -3
، وقال عنه ابن (0)وقال عنه الذهبي: مختلف فيهوقال عنه أبو حاتم: ضعيف،  ثقة،

 . (9)من السادسة( )صدوق يهم، حجر:
بن شريح بن عبد بن عريب الحضرمي المقرائي، أبو  :شريح بن عبيد-4

ذكره العجلي في الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه  الصواب الحمصي،
)ثقة، من الثالثة، وكان  :، وقال عنه ابن حجر(3)عن خلق الذهبي: صدوق قد أرسل

 .(4)يرسل كثيرًا(
، (6)ابن مالك ابن عامر الحضرمي الحمصي أبو عبد الرحمن :جبير بن نفير-5

 .(5)ه(81)ت: )ثقة جليل، من الثانية مخضرم، وألبيه صحبة(، قال عنه ابن حجر:
مصي، ذكره العجلي في الحضرمي ، أبو القاسم الشامي الح :مرة كثير بن-5

)ثقة، من الثانية، ووهم من  ، وقال عنه ابن حجر:(7)الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات
 .(8)عده في الصحابة(

العنسي، ويقال، الهمداني، أبو عياض، الشامي الدمشقي،  :عمرو بن األسود-7
، (2)ثقاتوهو مخضرم أدرك الجاهلية، قال عنه العجلي: ثقه، وذكره ابن حبان في ال

 .(01)(وقال عنه ابن حجر:)ثقة عابد، من كبار التابعين، مات في خالفة معاوية
                                 

 .0/601والكاشف:  ،03/397:تهذيب الكمال، و 4/458الجرح والتعديل: ينظر: (0)
 .0/981تقريب التهذيب:  (9)
 .0/483والكاشف: ، 09/445، وتهذيب الكمال: 4/363حبان: بنينظر: الثقات؛ ال (3)
 .0/956تقريب التهذيب:  (4)
 .601-4/612: تهذيب الكمالينظر:  (6)
 .0/038تقريب التهذيب:  (5)
 .94/068، وتهذيب الكمال: 6/339حبان:  بن، والثقات؛ ال9/994ينظر: الثقات؛ للعجلي:  (7)
 .0/451تقريب التهذيب:  (8)
 .4/977، وتاريخ االسالم: 6/070حبان:  نب، والثقات؛ ال9/079ينظر: الثقات؛ للعجلي: (2)
 .0/408تقريب التهذيب:  (01)



 

  
087 

5 

، أبو يحيى، الكندي، سكن  بن عمرو بن يزيد: المقدام بن معدي كرب-8
 .(0)ه(87، قال ابن حجر:) صحابي مشهور نزل الشام(،)ت:حمص، صاحب النبي 

آخر من مات من ،  صدي بن عجالن بن وهب الباهلي :أمامة وأب-2
 )صحابي مشهور سكن الشام(، ، قال عنه ابن حجر:(9) أصحاب الرسول محمد

 .(3)ه(85)ت:
 الحكم على إسناد الحديث:

الحديث حسن واهلل أعلم ؛ ألن فيه أكثر يتبين أن إسناد  من دراسة رجال األسناد
: ِإنِّي َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل وللحديث شاهد عن، ُمَعاوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَياَن، َيُقولُ  من صدوق.

))إنََّك إن اتَّبعَت َعوراِت الناِس َأْفَسْدَتُهم، أو  َكاَلًما َنَفَعِني اهلُل ِبِه، َسِمْعُتُه َيُقوُل:، اهلِل 
نفعه  ، فقال أبو الدرداء: كلمٌة سمعها معاويُة، ِمن رسوِل اهلل (4)ِكْدَت أن ُتْفِسَدُهم((

 أعلم. واهلل لغيره الصحيحيرتقي الحديث إلى  وبذلكاهلُل تعالى بها، 
رواه أحمد، ، وقال: حديث أبي أمامة، رواه أبو داودالحديث قال عنه الهيثمي: و 

 .(6)ورجاله ثقات
  

                                 
 .0/646تقريب التهذيب: (0)
 .03/062، وتهذيب الكمال:3/06، وأسد الغابة: 0/355ينظر: الهداية واالرشاد: (9)
 .0/975تقريب التهذيب:  (3)
 إسناده (، قال الشيخ شعيب:4888، )7/961، التجسس عن النهي في باب: أول كتاب األدب، داود أبي سنن (4)

 .صحيح
 .0/9456الجامع الصغير وزيادته ، و 6/906مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ينظر:  (6)
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 المعنى اإلجمالي للحديث:
يتبين في هذا الحديث الشريف حث اإلمام على عدم أتهام رعيته وتتبع عوراتهم 

فسادًا لنفوسهم، وذلك من الريبة وأن في الريبة وقلة إلك ومجاهرتهم بذنوبهم؛ ألن في ذ
تهامهم بالعيوب والتجسس على احوالهم االيقين ما يفسد بذلك ظن األمير برعيته خيرًا و 

نسان قل ما يسلم من عيب وجاء في هذا المعنى قوله فيفسد بذلك نفوسهم؛ ألن اإل
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ تعالى:

 ؛ء الظن وقلة اليقين، ويدل على سو (0)
ألن اإلمام إذا اتهمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أدى ذلك إلى ارتكابهم ما كان يظن 
بهم فيفسدهم، وألن في التغافل عن بعض األمور وعدم تتبع العورات يقوم به النظام 
ويحصل به االنتظام؛ ألن اهلل قد أمر عباده بالستر وأن ال يكشفوا ستره الذي سترهم به 

عمال التي نهاهم عنها ما يصيبونه من الذنوب واألفي
(9). 

 الفوائد المستنبطة من الحديث:
إن المراد بالريبة في هذا الحديث: إن األمير إذا كان ذا غل ودخل في قلبه  -0

من الرعية، ابتغى عيوبهم ويتهمهم بالمعايب فيتجسس أحوالهم ومفاسدهم؛ 
بكل ما قالوا وفعلوا الشتدت  فإن اإلنسان قلما سلم من عيب، فلو عاملهم

 (3) عليهم األحوال، بل ينبغي أن يستر عليهم عيوبهم ويعفو عنهم.
وقيل المراد بذلك إن األمير إذا اّتَهَمُهْم وجاَهَرُهم بسوء الظن فيهم أّداهم ذلك  -9

ألنه هو المرجع  وجاء التخصيص باألمير؛إلى ارتكاب ما ظّن بهم َفَفَسُدوا، 
 (4) ا ابتغى الريبة فيهم فإنه يترتب على ذلك فسادهم.وهو المسئول، فإذ

 .(6)تتبع عورات رعيته وترك اتهامهم والتجسس عليهم محث اإلمام على عد -3
 .(5)أن الريبة والتجسس وسوء الظن بالناس تؤدي إلى فساد نفوسهم وأحوالهم -4

 

                                 
 (.001ورة التوبة: جزء من آية رقم :)( س0)
 .8/9689، والكاشف عن حقائق السنن:0/85شرح مشكل اآلثار:ينظر:  (9)
ــــي الكاشــــف عــــن حقــــينظــــر:  (3) مرقــــاة المفــــاتيح شــــرح مشــــكاة ، و 8/9689ائق الســــنن شــــرح المشــــكاة للطيب

 .5/9403المصابيح 
   .667/6شرح سنن أبي داود للعباد ، و 03/928بذل المجهود في حل سنن أبي داود ينظر:  (4)
 .0/85شرح مشكل اآلثار:ينظر:  (6)
 .8/9689الكاشف عن حقائق السنن:ينظر:  (5)
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 املطلب الثالث: 

 حكم املعاريض يف الكالم
 اود:: قال اإلمام أبو دالثالث الحديث

، ِإَماُم َمْسِجِد ِحْمَص، َحدَّثََنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َعْن  َحدَّثََنا َحْيَوُة ْبُن ُشَرْيٍح اْلَحْضَرِميُّ
، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َعْن َأِبيِه،  ُضَباَرَة ْبِن َماِلٍك اْلَحْضَرِميِّ

، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  َعْن ُسْفَيانَ  ))َكُبَرْت ِخَياَنًة َأْن  ، َيُقوُل:ْبِن َأِسيٍد اْلَحْضَرِميِّ
 ُتَحدَِّث َأَخاَك َحِديثًا ُهَو َلَك ِبِه ُمَصدٌِّق، َوَأْنَت َلُه ِبِه َكاِذٌب((.

 تخريج الحديث:
 .(9)، وأحمد(0)رواه اإلمام أبو داود

 دراسة إسناد الحديث:
بن يزيد، أبو العباس بن أبي حيوة الحمصي،  :حيوة بن شريح الحضرمي -0

، وقال عنه ابن (3)قال عنه العجلي: ثقة رجل صالح، وذكره ابن حبان في الثقات
 .(4)ه(994ثقة، من العاشرة(،)ت: حجر:)

بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكالعي الحميري، أبو يحمد   :بقية  -9
ثقة ما روى عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس  لي:قال العج الحمصي،

)صدوق  ، وقال عنه ابن حجر:(6)يكتب حديث بقية وال يحتج به بشيء، وقال أبو حاتم:
 .(5)ه(027)ت: كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة(،

                                 
 (.4270)، 4/923عاريض، د: كتاب األدب، باب في المو اسنن أبي د (0)
 (.07536)، 92/083أحمد: مسند الشاميين،  اإلماممسند  (9)
 .7/433، وتهذيب الكمال:5/945أبي حبان:  بنال ، والثقات؛0/398الثقات؛ للعجلي:( ينظر: 3)
 .0/086التهذيب: ( تقريب 4)
 .9/434 ، والجرح والتعديل:4/029:تهذيب الكمال، و 0/961ينظر: الثقات؛ للعجلي:  (6)
 .0/095تقريب التهذيب:  (5)
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بن أبي السليك الحضرمي، أبو شريح الشامي  :ضبارة بن عبد اهلل بن مالك -3
)مجهول، من  ، قال عنه ابن حجر:(0)ي، قال عنه الذهبي: فيه لينالحمص

 .(9)السادسة(
قال عنه الذهبي:  الحضرمي، والد ضبارة بن مالك، :مالك بن أبي السليك -4
 .(4))مجهول، من السابعة( ، وقال عنه ابن حجر:(3)ال يعرف
في  ذكره ابن حبان أبو حميد، الحمصي، :عبد الرحمن بن جبير بن نفير -6

 ثقة، من الرابعة(،) ، وقال عنه ابن حجر:(6)الثقات، وقال عنه الذهبي: ثقه
 .(5)ه(008)ت:

 .(7)ابن مالك ابن عامر الحضرمي الحمصي، ثقة :جبير بن نفير -5
، له صحبة، عداده في أهل  ويقال ابن أسد الحضرمي :سفيان بن أسيد -7

 .(8)()صحابي له حديث واحد قال عنه ابن حجر:  الشام،
 الحكم على إسناد الحديث:

يتبين إن إسناد الحديث ضعيف جدًا؛ وذلك ألن فيه  من دراسة رجال األسناد
  :ثالث علل

                                 
 .9/399، وميزان األعتدال:03/964: تهذيب الكمالينظر:  (0)
 .0/972تقريب التهذيب:  (9)
 .01/07، وتهذيب التهذيب:9/936، والكاشف: 97/047: تهذيب الكمالينظر:  (3)
 .0/607تقريب التهذيب:  (4)
 .0/594، والكاشف: 07/95ال: ، وتهذيب الكم6/72حبان: بنينظر: الثقات؛ ال (6)
 .0/338تقريب التهذيب: (5)
 (.9تقدمت ترجمته بحديث رقم:) (7)
 .0/943تقريب التهذيب:  (8)
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ذ أنه من رواية بقية عن مجهول، قال اإلمام إضعف بقية بن الوليد،  :األولى
ل قاجهالة ضبارة،  والثانية: ،(0))إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فال تقبلوه( أحمد:

 ، (9)عنه ابن حجر:)مجهول(
)ال  مالك بن أبي السليك، قال عنه الذهبي: جهالة والد ضبارة، وهو :والثالثة

، وقد تابع  حيوة بن شريح الحضرمي، (4))مجهول( :، وقال عنه ابن حجر(3)يعرف(
 . (8)، عند الخرائطي(7)، ومحمد بن مصفى(5)، عند البيهقي(6)عبد الوهاب بن نجدة
)في إسناده، بقية بن الوليد،  ، قال المنذري:(2))إسناده ضعيف( :قال النووي

 ، فإسناد الحديث ضعيف جدًا، واهلل أعلم.(01)وفيه مقال(
  

                                 
 .0/059؛ للعقيلي:الكبير الضعفاء ( 0)
 .0/972تقريب التهذيب:  (9)
 .01/07، وتهذيب التهذيب: 9/936، والكاشف: 97/047: تهذيب الكمالينظر:  (3)
 .0/607هذيب: تقريب الت (4)
 العاشرة، حجر أبو محمد ثقة من ابنقال عنه  هو: عبد الوهاب بن نجدة: الحوطي، أبو محمد الشامي، (6)

 0/358التقريب  .(939)ت:
 (.988)، 099باب في فضيلة الصدق وذم الكذب، ص  اآلداب للبيهقي: (5)
صدوق له اوهام كان : ، قال عنه أبن حجر محمد بن ُمصفَّى بن بهلول القرشي ، ابو عبد اهلل الحمصي هو: ( 7)

 .0/351). ينظر: التقريب هـ945يدلس، من العاشرة،)ت:
 .9/012ئ األخالق ومذمومها للخرائطي: باب ما جاء في الكذب، وقبح ما أتى به أهله، و امس (8)
 .381، صباُب التعريض والتورية االذكار؛ للنووي: كتاب حفظ اللسان،( 2)
 (.4271)،3/350األدب، باب في المعاريض،  د؛ للمنذري: كتابو اي دبأمختصر سنن  (01)
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 المعنى اإلجمالي للحديث: 
عن الكذب واعتباره خيانة للغير،   يتبين في هذا الحديث الشريف نهي النبي

بر ألن في الكذب أيهامًا للناس ألن المسلم ال يكذب فهو مؤتمنًا على ما يقول ويخ
وتغريرًا بهم؛ ألن من يثق بكالمك ويصدقك ويعتمد عليك  سوف يبني عليها من األمور 
والتصرفات ما يكون ملزمًا بها مع الغير وفي هذا خيانة له وألمانته التي أتمنك عليها 

 .(0)خيانةأن تخون أخاك المسلم الذي يظن بك الخير وال يعتقد منك شيء من الكذب وال
 الفوائد المستنبطة من الحديث:

إن المراد بقوله: "َكُبَر خيانًة"؛ يعني: إذا ُتَحدُِّث أخاك بحديِث كذٍب وهو  -0
 (9) يظنُّ أنك صادٌق في كالمك، ويغترُّ بكالمك فهذا خيانٌة عظيمة.

تعد خيانة عظيمة منك إذا حدثت أخاك المسلم بحديث كذب، وهو يعتمد  -9
، وظن بك أنك مسلم ال تكذب، فيصدقك، والحال أنك عليك، ويثق بقولك

 .(3)كاذب
 دل الحديث على حث المسلم باالبتعاد عن الكذب. -3
ۀ    ۀ  يدل الحديث على معنى التعجب مصداقًا لما في قوله تعالى:  -4

[، ومعنى التعجب تعظم األمر في قلوب السامعين؛ 36]غافر:  ہ  ہ
 .(4)عن نظائره وأشكاله ألن التعجب ال يكون إال من شيء خارج

 .(6)يدل الحديث على أن الكذب خيانة لألمانة -6
 يحث الحديث الشريف على االلتزام بالصدق فيما يقول.    -5

                                 
 .7/3144 ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:0/446 :ينظر: عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد( 0)
 .6/084المفاتيح في شرح المصابيح ينظر:  (9)
 .6/961شرح المصابيح البن الملك ، و 01/3097شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ينظر:  (3)
/ 7مرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مشـــكاة المصـــابيح ، و 0/444عقـــود الزبرجـــد علـــى مســـند اإلمـــام أحمـــد  ينظـــر:  (4)

3144.  
 .4/645فيض القدير شرح الجامع الصغير:ينظر: ( 6)
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 املطلب الرابع: 

 وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 : قال اإلمام أحمد:الرابع الحديث

َعيَّاٍش، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َأُبو اْلَيَماِن، َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن 
، َعْن ُمَعاٍذ َقاَل: َأْوَصاِني َرُسوُل اهلِل  ِبَعْشِر  الرَّْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر اْلَحْضَرِميِّ

ْقَت، َواَل َتُعقَّنَّ َكِلَماٍت َقاَل: " ْن ُقِتْلَت َوُحرِّ ْن َأَمَراَك َأْن اَل ُتْشِرْك ِباهلِل َشْيًئا َواِ  َواِلَدْيَك، َواِ 
ًدا؛ َفِإنَّ َمْن َتَرَك َصاَلًة َمْكُتوَبةً   َتْخُرَج ِمْن َأْهِلَك َوَماِلَك، َواَل َتْتُرَكنَّ َصاَلًة َمْكُتوَبًة ُمَتَعمِّ

ًدا َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُه ِذمَُّة اهلِل، َواَل َتْشَرَبنَّ َخْمًرا؛ َفِإنَُّه َرْأُس  يَّاَك َواْلَمْعِصَيَة؛ُمَتَعمِّ  ُكلِّ َفاِحَشٍة، َواِ 
ْن َهَلَك النَّاُس، َوا ِ  يَّاَك َواْلِفَراَر ِمَن الزَّْحِف َواِ  ، َواِ  َذا َفِإنَّ ِباْلَمْعِصَيِة َحلَّ َسَخُط اهلِل َعزَّ َوَجلَّ

ْن َطْوِلَك، َواَل َتْرَفْع َعْنُهْم َأَصاَب النَّاَس ُموتَاٌن َوَأْنَت ِفيِهْم َفاْثُبْت، َوَأْنِفْق َعَلى ِعَياِلَك مِ 
 َعَصاَك َأَدًبا َوَأِخْفُهْم ِفي اهلِل ".

 تخريج الحديث:
 .(0)رواه األمام أحمد

 دراسة إسناد الحديث:
الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي، ذكره العجلي في أبو اليمان:  -0

بيل صدوق الثقات، وذكره أبن حبان في الثقات، قال عنه أبن حاتم ن
ثقة ثبت يقال إن أكثر حديثه عن شعيب  :، وقال عنه أبن حجر(9)ةثق

 .(3)ه(999)ت: من العاشرة، ،مناولة

                                 
 ( .99786) 323-329/ 35 ، حديث معاذ بن جبل،مسند أحمد ط الرسالة (0)
 .7/045، وتهذيب الكمال: 8/024بن حبان: ال ؛، والثقات0/303ات؛ للعجلي: الثق ينظر: (9)
 .0/075تقريب التهذيب:  (3)



 

  
024 

5 

، وسئل يحيى : قال عنه أبو حاتم، هو لين يكتب حديثهإسماعيل بن عياش -9
صدوق في روايته  :، وقال ابن حجر(0)بن معين عنه فقال، ليس به بأس

 .(9)هـ(080من الثامنة،) ت: ،عن أهل بلده مخلط في غيرهم
أبو عمرو الحمصي، ذكره العجلي  بن هرم السكسكي، :صفوان بن عمرو -3

، (3)في الثقات، وذكره أبن حبان في الثقات، قال عنه أبن حاتم ال بأس به
 .(4)ه(068-066)ت: من الخامسة، ،ثقة :بن حجراوقال عنه 

 .(6)، ثقةعبد الرحمن بن جبير بن نفير -4
رجي، وأمه هند بنت ، األنصاري الخز بو عبد الرحمن أ :معاذ بن جبل -5

مشهور من أعيان الصحابة وكان إليه المنتهى  بن حجرسهل، قال عنه ا
 .(5)ه(08)ت: في العلم باألحكام والقرآن،

 الحكم على إسناد الحديث:
جبير لم يدرك معاذ بن عبدالرحمن بن ألن ؛الحديث إسناده ضعيف واهلل أعلم 

 انقطاعًا في السند.  جبل فيكون هناك
الحديث قال عنه ابن الجوزي: عبد الرحمن بن جبير مات بعد معاذ بمائة  -

ن كان رجاله ثقات  .(7)سنة! فإسناده منقطع، وا 

                                 
 .948/ 0الكاشف:و ، 053/ 3تهذيب الكمال: و ، 029/ 9بن أبي حاتم: ال ؛الجرح والتعديل ينظر: (0)
 .012/ 0تقريب التهذيب:  (9)
، و 4/499بن أبي حاتم: ال ؛ل، والجرح والتعدي5/452حبان:  بنال، والثقات؛ 0/457للعجلي:  ؛ينظر : الثقات (3)

 . 03/910تهذيب الكمال: 
 .0/977تقريب التهذيب:  (4)
 (.3تقدمت ترجمته بحديث رقم:) (6)
 .0/636تقريب التهذيب:  (5)
 .7/004جامع المسانيد البن الجوزي ينظر:  (7)
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رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات إال أن وقال الهيثمي:  -
 .(0)عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ

ر: أخرجه أحمد عن أبي اليمان، عن إسماعيل بن عياش، وقال ابن حج -
عن صفوان بن عمرو، عن عبد اهلل بن جبير به، وذكره المنذري في 
الترغيب  وقال: إسناد أحمد صحيح لو سلم من االنقطاع فان عبد الرحمن 

 .(9)بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ
 المعنى اإلجمالي للحديث: 

لسيدنا  وصية رسولنا الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم يبين لنا الحديث الشريف
( أي أمرني حيث قال سيدنا معاذ: )قال: أوصاني رسول اهلل  معاذ بن جبل 

)بعشر كلمات( بعشرة أحكام من األوامر والنواهي ألعمل بها وأعلمها الناس )قال: )ال 
ن قتلت تشرك باهلل شيئا( أي بقلبك، أو بلسانك أيضا، فإنه أفضل عند  اإلكراه )وا 

ن عرضت للقتل والتحريق، شرط جيء به للمبالغة، فال يطلب جوابا،  وحرقت( أي وا 
)وال تعقن والديك( أي تخالفنهما، أو أحدهما فيما لم يكن معصية إذ ال طاعة لمخلوق 

ن أمراك أن تخرج من أهلك)»في معصية الخالق  أي: امرأتك أو جاريتك، أو  «(وا 
لبيع أو العتق أو غيرها )ومالك(: بالتصرف في مرضاتهما، )وال عبدك بالطالق أو ا

تتركن صالة مكتوبة( أي: مفروضة )متعمدا(: احتراز من السهر والنسيان والضرورة 
)فإن من ترك صالة مكتوبة( أي: مفروضة ولو نذرا عن وقتها )متعمدا فقد برئت منه 

ستحقاق التعزير والمالمة، وفي ذمة اهلل( أي: ال يبقى في أمن من اهلل في الدنيا با
العقبى باستحقاق العقوبة، )وال تشربن خمرا فإنه( أي: شربها )رأس كل فاحشة( أي: 

                                 
 . 05/083ألحاديث جامع ا، و 4/906مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ينظر:  (0)
 . 00/034المطالب العالية محققا ينظر:  (9)
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قبيحة؛ ألن المانع من الفواحش هو العقل؛ ولذا سمي عقال؛ ألنه يعقل صاحبه عن 
القبائح فبزواله عن اإلنسان يقع في كل فاحشة عرضت له، ولذا سميت أم الخبائث، 

ياك والمعصية(: كما  سميت الصالة أم العبادات؛ ألنها تنهى عن الفحشاء والمنكر )وا 
يذان بأن المعاصي السابقة أعظمها ضررا )فإن  تحذير وتعميم بعد تخصيص، وا 

ياك والفرار من الزحف»بالمعصية حل سخط اهلل( أي: نزل، وثبت على فاعلها،  «(: وا 
ن هلك الناس( أي: بالف ن وصلية. قال ابن تخصيص بعد تعميم )وا  رار أو القتل، وا 

ال فقد علم من قوله تعالى:  ڱ  ڱ   ں  حجر: شرط للمبالغة باعتبار األكمل أيضا، وا 

ذا 55]األنفال:  ں [ اآلية. أن الكفار حيث زادوا على المثلين جاز االنصراف )وا 
ذا و )» :أصاب الناس موت( أي: طاعون ووباء )وأنت فيهم( )فاثبت(: لقوله  قع وا 

ذا وقع ببلد، ولستم فيه فال تدخلوا إليه ، «(الطاعون ببلد، وأنتم فيه فال تخرجوا منه، وا 
وحكمة األول أن أهل البلد لو مكنوا من ذلك لذهبوا، وتركوا المرضى فيضيعوا، والثاني 
أن من قدم ربما أصابه؛ فيسند ذلك إلى قدومه فيزل قدمه، ومحل األمرين حيث ال 

ال فال إثم كما هو الظاهر. )وأنفق على عيالك(: ضرورة إلى الخروج ، أو الدخول، وا 
أي: من تجب عليك نفقته شرعا، ومحل بسطه كتب الفقه )من طولك(: أي: فضل 
مالك، وفي معناه الكسب بقدر الوسع، والطاقة على طريق االقتصاد، والوسط في 

والمعنى إذا استحقوا  المعتاد )وال ترفع عنهم عصاك أدبا(: أي: للتأديب ال للتعذيب،
والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن األدب بالضرب فال تسامحهم كقوله تعالى: 

[ على الترتيب الذكري )وأخفهم في 34]النساء:  واهجروهن في المضاجع واضربوهن
ونواهيه بالنصيحة، والتعليم، وبالحمل على مكارم  ،اهلل( أي: أنذرهم في مخالفة أوامر اهلل

حسان اليتيم وبر الجيران وغير ذلكاألخالق م  .(0)ن إطعام الفقير وا 

                                 
 .0/038مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، و 033-0/039مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ينظر:  (0)
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 الفوائد المستنبطة من الحديث:
ن تعرضت للقتل أو الحرق. -0  عدم اإلشراك باهلل ال بالقلب وال باللسان وا 
 .النهي عن عقوق الوالدين -9
ن أمراك أن تخرج من أهلك أي: امرأتك أو جوب إطاعة الوالدين و و  -3 ا 

 .(0)أو البيع أو العتق أو غيرها جاريتك، أو عبدك بالطالق
عدم ترك الصلوات المكتوبة عمدًا من ترك صالة مكتوبة متعمدا فقد برئت  -4

 .(9)منه ذمة اهلل
 النهي عن شرب الخمر. -6
 التحذير من ارتكاب المعاصي. -5
ن هلك الناس -7  التحذير من الفرار من الزحف وا 
 الحث على الثبات إذا أصاب الناس موت أي: طاعون ووباء. -8
 لحث على اإلنفاق على العيال من فضل مال الشخص نفسه.ا -2

رفع العصا للتأديب ال للتعذيب وعدم المسامحة اذا استحقوا التأديب  -01
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  بالضرب مصداقًا لقوله تعالى: 

 .(3)[34]النساء:  ڤ  ڦ     ڦ
  

                                 
مرعــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصـــابيح ، و 033-0/039مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصـــابيح ينظــر:  (0)

0/038. 
 المصدران انفسهما.ينظر:  (9)
، ومرعــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصـــابيح 033-0/039مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصـــابيح ينظــر:  (3)

0/038. 
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 مام الترمذي:: قال اإلالخامس الحديث
ْبِد الرَّْحَمِن َقاَل: َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف، َعْن اْبِن َثْوَباَن، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن عَ 

اِمِت، َحدََّثُهْم، َأنَّ َرُسوَل  َعْن َأِبيِه، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َأنَّ ُعَباَدَة ْبَن الصَّ
و اللََّه ِبَدْعَوٍة ِإالَّ آَتاُه اللَُّه ِإيَّاَها َأْو َصَرَف َعْنُه ))َما َعَلى اأَلْرِض ُمْسِلٌم َيْدعُ  ، َقاَل:اللَِّه 

اللَُّه ِمَن السُّوِء ِمْثَلَها َما َلْم َيْدُع ِبِإْثٍم َأْو َقِطيَعِة َرِحٍم، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْوِم: ِإًذا ُنْكِثُر، َقاَل: 
 َأْكَثُر((.

 تخريج الحديث:
 .(9)، وأحمد(0)مام الترمذيإلرواه ا

 دراسة إسناد الحديث:
بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي  :عبد اهلل بن عبد الرحمن -0
وسعيد بن عامر  زكريا بن عدي،، أبو محمد السمرقندي الحافظ، روى عن التميمي،
روى عنه، مسلم، وأبو داود، والترمذي،  وشهاب بن عباد العبدي، وآخرون، الضبعي،

، قال عنه أبن حجر صاحب المسند (3)الذهبي الحافظ عالم سمرقند وآخرون، قال عنه
 .(4)ه(966)ت: ثقة فاضل متقن من الحادية عشرة،

عبد  الضبي، روى عن، بن واقد بن عثمان الفريابي: محمد بن يوسف -9
وفضيل بن مرزوق، وآخرون، روى  الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وعمر بن ذر الهمداني،

البخاري، وأحمد بن حنبل، وآخرون، قال عنه و  الرحمن الدارمي، عنه، عبد اهلل بن عبد

                                 
، 6/655انتظار الفرج وغير ذلك،  سنن الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول اهلل)صلى اهلل عليه وسلم(، باب في (0)

 ( .3673رقم الحديث:)
 ( .99786، رقم الحديث:)448/ 37ام أحمد: تتمة مسند األنصار، مسند األم (9)
 .6/924وتهذيب التهذيب: ،0/657والكاشف: ،903-900-06/901تهذيب الكمال:ينظر:  (3)
 .0/300تقريب التهذيب:  (4)
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 ثقة فاضل من التاسعة، ، قال عنه أبن حجر(0)العجلي ثقه، وذكره أبن حبان في الثقات
 .(9)ه(909)ت:

العنسي، أبو عبد اهلل الدمشقي، قال عنه  :عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان -3
ضعيف ومرة  ة، واختلف فيه ابن معين مر األمام أحمد بن حنبل لم يكن قوي في الحديث

قال عنه أبو حاتم ثقه، قال عنه الذهبي س، قال عنه أبن شاهين ليس بشيء، ليس به بأ
ورمي بالقدر وتغير بأخرة  ئصدوق يخط :، وقال عنه أبن حجر(3)صدوق رمي بالقدر

 .(4)ه(056)ت: من السابعة،
كره العجلي في الثقات، أبو عبد الرحمن العنسي الشامي، ذ :ثابت بن ثوبان -4

 .(5)من السادسة ،ثقة :، قال عنه أبن حجر(6)وذكره أبن حبان في الثقات
أبو عبد اهلل، الدمشقي الفقيه، وكانت داره بدمشق، قال عنه أبو مكحول:  -6

 :،  قال أبن حجر(7)من مكحول، قال عنه الذهبي فقيه الشام ما اعلم بالشام افقه حاتم
 .(8)ه(003)ت: من الخامسة، ،مشهورثقة فقيه كثير اإلرسال 

 .(2)ابن مالك ابن عامر الحضرمي الحمصي، ثقه :جبير بن نفير -5

                                 
 .64-97/69، وتهذيب الكمال:2/67ألبن حبان: ، والثقات؛9/967ينظر: الثقات؛ للعجلي: (0)
 .0/606يب: تقريب التهذ (9)
بن أبي ال، والجرح والتعديل؛ 9/395قيلي: ، والضعفاء؛ للع045ينظر: تاريخ ابن معين ؛ رواية الدارمي: ص  (3)

، وتهذيب 097، وتاريخ أسماء الضعفاء: ص6/451، والكامل في ضعفاء الرجال: 6/902حاتم: 
 .9/377، والمغني في الضعفاء: 964 -9/994الكمال:

 .0/26تقريب التهذيب: (4)
 .4/342، وتهذيب الكمال: 5/096بن حبان: ال، والثقات؛ 0/962ثقات؛ للعجلي: ينظر: ال (6)
 .0/039تقريب التهذيب:  (5)
 .9/920والكاشف:   ،455 -98/454: تهذيب الكمال، و 8/417بن أبي حاتم: الينظر: الجرح والتعديل؛  (7)
 .0/646تقريب التهذيب:  (8)
 (.9):رقمتقدمت ترجمته بحديث  (2)
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، األنصاري، وأمه قرة العين  بن قيس، أبو الوليد :عبادة بن الصامت -7
وأوس بن عبد  أنس بن مالك، ، روى عنه،بنت عبادة بنت نضلة، روى عن، النبي 

 ، قال أبن حجر أحد النقباء بدري مشهور،(0)اهلل الثقفي، جبير بن نفير، وآخرون
 .(9)ه(34)ت:

 الحكم على الحديث:
عبد الرحمن بن  ألن؛ حسنمن دراسة رجال اإلسناد يتبين لنا أن إسناد الحديث 

 :وللحديث له شاهدان وتغير، ئبمرتبة صدوق يخط ثابت بن ثوبان
اُل ُيْسَتَجاُب ِلْلَعْبِد، ))اَل َيزَ  أنه قال: عن أبي هريرة، عن النبي  الشاهد األول:

َما َلْم َيْدُع ِبِإْثٍم َأْو َقِطيَعِة َرِحٍم، َما َلْم َيْسَتْعِجْل، ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلِل َما ااِلْسِتْعَجاُل َقاَل: 
ُع َيُقوُل: َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت، َفَلْم َأَر َيْسَتِجيُب ِلي، َفَيْسَتْحِسُر ِعْنَد َذِلَك َوَيدَ 

))َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو  قال: عن أبي سعيد، أن النبي  :والشاهد الثاني، (3)الدَُّعاَء((
َل  َلُه ِبَدْعَوٍة َلْيَس ِفيَها ِإْثٌم، َواَل َقِطيَعُة َرِحٍم، ِإالَّ َأْعَطاُه اهلُل ِبَها ِإْحَدى َثاَلٍث: ِإمَّا َأْن ُتَعجَّ

مَّا َأنْ  مَّا َأْن َيْصِرَف َعْنُه ِمَن السُّوِء ِمْثَلَها َقاُلوا: ِإًذا َيدَّخِ  َدْعَوُتُه، َواِ  َرَها َلُه ِفي اآْلِخَرِة، َواِ 
 لغيره، واهلل أعلم. الصحيحفاإلسناد يرتقي بالشاهد إلى مرتبة  ،(4)ُنْكِثُر، َقاَل: اهلُل َأْكَثُر((

قال ، (6))وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه( مام الترمذي:قال اإل
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من ) ، قال الشيخ شعيب:(5))إسناده حسن( المقدسي:

 .(7)(أجل ابن ثوبان

                                 
 .04/084: تهذيب الكمال، و 3/068، وأسد الغابة في معرفة الصحابة:3/409ينظر: الطبقات الكبرى:  (0)
 .0/929تقريب التهذيب:  (9)
يعجل فيقول: دعوت  كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم صحيح مسلم:( 3)

 (.9736الحديث:) ، رقم4/9125فلم يستجب لي، 
 (، قال الشيخ شعيب: إسناده جيد.00033)، 07/903مام أحمد: مسند المكثرين من الصحابة، إلمسند ا (4)
 (.3673، رقم الحديث:)6/468باب في انتظار الفرج وغير ذلك، سنن الترمذي: أبواب الدعوات، ( 6)
 (.305، رقم الحديث:)8/950حاديث المختارة؛ للمقدسي: ألا (5)
 (.99786، رقم الحديث:)442، 37مام أحمد: إلاهامش مسند  (7)
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 المعنى اإلجمالي للحديث:
في هذا الحديث الشريف استحباب االكثار من الدعاء وانتظار اإلجابة وأن 

بعد حين، أي  ذا دعا اهلل تعالى دعوة فإن اهلل جل وعال أما أن يعطيه حااًل أوإالمسلم 
ما يكون به نفعه أو أن يدفع اهلل تعالى عنه من البالء ما ال يعلمه اال اهلل ، وأن الدعاء 
ظهار الحاجة هلل تعالى وفائدة تحصيل الثواب بامتثال  عبادة لما فيه من الخضوع وا 
 األمر اهلل تعالى، وعلى العبد المسلم أن يكون موقنًا باإلجابة مقباًل بكليته على اهلل

َجاَبِة، ))  تعالى وقت الدعاء كما جاء في قول النبي محمد اْدُعوا اللََّه َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن ِباإْلِ
، وعلى المسلم أال يكون في دعائه (0)َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه اَل َيْقَبُل ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغاِفٍل اَلٍه((

أن اهلل سبحانه وتعالى يحب غرض فاسد كالحصول على مال وطول عمر للتفاخر، و 
 . (9)االكثار من الدعاء فمن زاد فأن اهلل تعالى يكون أكثر أجابتًا للسائل

 الفوائد المستنبطة من الحديث:
 .(3)جابةدل الحديث على استحباب كثرة الدعاء وانتظار اإل -0
يستجيب الدعاء ما لم يكون فيه إثم أو  تعالىيدل الحديث على أن اهلل  -9

 .(4)قطيعة رحم
دل الحديث على أن الدعاء يجب أال يكون فيه غرض فاسد مثل الدعاء  -3

 .(6)بكثرة المال وطول العمر للتفاخر
 
 

                                 
 هذا حديث مستقيم اإلسناد. (، قال الحاكم:0807، رقم الحديث: )0/571المستدرك على الصحيحين: ( 0)
 .7/314، ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:8/061 ينظر: المنهل العذب المورود:  (9)
 .0/890:ينظر: تطريز رياض الصالحين ( 3)
 .7/314دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ينظر:(  4)
 .8/061المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود:  ( 6)
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 املطلب اخلامس: 

 جرألمتين العودة إىل الدنيا لزيادة ا
 : قال اإلمام أحمد:السادس الحديث

ن اْلُمَباَرِك، َحدَّثََنا َثْوُر ْبُن َيِزيَد، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه َيْعِني اب
َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ُعَمْيَرَة، َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب 

َيُموَت َهَرًما ِفي َطاَعِة  ))َلْو َأنَّ َعْبًدا َخرَّ َعَلى َوْجِهِه ِمْن َيْوِم ُوِلَد، إلى َأنْ  َقاَل: النِِّبيِّ 
 .اللَِّه، َلَحقََّرُه َذِلَك اْلَيْوَم، َوَلَودَّ َأنَُّه ُردَّ إلى الدُّْنَيا َكْيَما َيْزَداَد ِمَن اأْلَْجِر َوالثََّواِب((

 .(0)رواه اإلمام أحمد تخريج الحديث:
 دراسة إسناد الحديث:

أصله  ي الداركاني،السلمي موالهم أبو الحسن المروز علي بن إسحاق:  -0
 )ثقة من العاشرة(، ، وقال عنه ابن حجر:(9)من ترمذ، ذكره ابن حبان في الثقات

 .(3)ه(903)ت:
التميمي، موالهم، أبو عبد الرحمن  بن واضح الحنظليعبد اهلل بن المبارك:  -9

المروزي، أحد األئمة األعالم وحفاظ اإلسالم ذكره العجلي في الثقات، وذكره ابن حبان 
)ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال  :، وقال عنه ابن حجر(4)في الثقات

 .(6)ه(080)ت: الخير، من الثامنة(،
بن زياد الكالعي، أبو خالد الشامي الحمصي، قال عنه أبو  :ثور بن يزيد -3

حاتم صدوق: حافظ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه الذهبي: ثبت لكنه 

                                 
 (.07561)، 92/027أحمد: مسند الشاميين، اإلماممسند  (0)
 .7/989التهذيب:  ، وتهذيب91/308: تهذيب الكمال، و 8/450حبان:  بنينظر: الثقات؛ ال (9)
 .0/328تقريب التهذيب:  (3)
 .09 -5 -05/6، وتهذيب الكمال:7/7حبان:  بن، والثقات؛ ال9/64ينظر: الثقات؛ للعجلي: (4)
 .0/931تقريب التهذيب:  (6)
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 )ثقة ثبت إال أنه يرى القدر، من السابعة(، وقال عنه ابن حجر:، (0)قدري
 .(9)ه(063)ت:

ذكره  بن أبي كرب الكالعي، أبو عبد اهلل الشافي الحمصيخالد بن معدان:  -4
، وقال عنه (3)ابن حبان في الثقات، وقال عنه الذهبي: فقيه كبير ثبت مهيب مخلص

 .(4)ه(014)ت: ة(،)ثقة عابد يرسل كثيرا، من الثالث ابن حجر:
 .(6)ابن مالك ابن عامر الحضرمي الحمصي، ثقة :جبير بن نفير -6
قال عنه  ، له صحبة، يعد في الشاميين المزنيمحمد بن أبي عميرة:  -5
 . (5))صحابي( ابن حجر:

 الحكم على إسناد الحديث:
 صحيح؛ لثقة رجاله واتصال إسنادهمن دراسة رجال اإلسناد يتبين أن اإلسناد 

، (8))سنده قوي( ، وقال ابن حجر:(7))رجاله رجال الصحيح( قال الهيثمي: واهلل أعلم.
)إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن إسحاق،  وقال الشيخ شعيب:

  .(2)فمن رجال الترمذي، وهو ثقة(
  

                                 
 .491 -4/408، وتهذيب الكمال:5/344حبان:  بن، والثقات؛ ال9/452ينظر: الجرح والتعديل: (0)
 .0/036تقريب التهذيب:  (9)
 .0/352، والكاشف: 8/057، وتهذيب الكمال:4/025حبان: بنال: اتينظر: الثق (3)
 .0/021تقريب التهذيب:  (4)
 (.9تقدمت ترجمته بحديث رقم:) (6)
 .0/611تقريب لتهذيب:  (5)
 (.07580)، 01/996مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ للهيثمي:  (7)
 .5/96حجر:  بناإلصابة في تمييز الصحابة؛ ال (8)
  (.07561)، 92/028ند اإلمام أحمد: مسهامش  (2)
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 المعنى اإلجمالي للحديث:
عة والصالح في الدنيا يتبين في هذا الحديث أن المسلم إذا كان من أهل الطا

منذ صغره إلى أن يقضي اهلل أجله بالموت، فيدخله تعالى الجنة برحمته،  فيرى فيها 
عظيم نعمة اهلل جل وعال على عبادة الصالحين وشدة عقابه على العاصين المقصرين 
فإنه بذلك يستصغر عمله الذي كان يعمله في الدنيا ويراه قليل، ويتمنى أن يرجع إلى 

ليزداد فيها طاعة هلل تعالى من العمل الصالح والحسنات التي ترفعه بها إلى  الدنيا
الدرجات العلى شكرًا فيها هلل تعالى على ما أنعم عليه في الجنة مما ال عين رأت وال 

 .(0)أذن سمعت وال خطر على قلب بشر
 الفوائد المستنبطة من الحديث:

 .إلكثار من العمل الصالحدل الحديث على ضرورة االلتزام بطاعة اهلل وا -0
يدل الحديث على أن نعيم الجنة ودرجاتها على مقدار ما يكتسبه العبد  -9

 .(9)المسلم من الحسنات
  

                                 
 .8/3304، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:01/3339الكاشف عن حقائق السنن:ينظر:  (0)
ِغيِر:ينظر:  (9)  .2/039التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
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 اخلامتة
 البحث توصلت إلى النتائج اآلتية: إتمام هذابعد 
إن التابعي جبير بن نفير رحمه اهلل هو من أهل اليمن، ثم أنتقل بعدها إلى  -0

 الشام فسكن حمص.
 .التابعي في حياة الرسول محمد   ولد -9
 سالم.يعد من المخضرمين، ألنه أدرك الجاهلية واإل -3
 واشهر كنية له رحمه اهلل  أبو عبد الرحمن. -4
 لم تشر المصادر التي اطلعت عليها الى تاريخ والدته. -6
 وكان له أبن واحد وهو عبد الرحمن رحمه اهلل وكان يروي عنه. -5
 اء أهل الشام، حتى لقب بأمام الجليل. كان من كبار التابعين ومن فقه -7
 روى عن عدد كبير من الصحابة رضي اهلل عنهم. -8
توفي رحمه اهلل عن عمرًا قارب مائة وعشرون سنة وقيل أكثر وقيل أقُل،  -2

 سنة خمس وسبعين، أوسنة ثمانين للهجرة.
حدث التابعي جبير بن نفير رحمه اهلل الكثير من األحاديث منها ما يخص  -01

لى غير ذلك، وكل مبين فيه نتيجته، وأهم الفوائد صلة واآلدابالبر وال ، وا 
 التي استنبطتها من الشروح لهذه األحاديث.

كتاب البر بلغ عدد مروياته التي أخرجها له أصحاب الكتب التسعة في  -00
( رواية، 0، فبلغ عددها في صحيح مسلم )مرويات( 5) واآلداب والصلة

وبلغ عددها في سنن الترمذي رواية،  (0وبلغ عددها في سنن أبي داود )
 .ة( رواي3وبلغ عددها في مسند اإلمام أحمد)( رواية، 0)



 

  
915 

5 

وبلغت عدد األحاديث ( حديث، 9وبذلك بلغ عدد األحاديث الصحيحة ) -09
، ولم يوجد في ( حديث9وبلغت األحاديث الضعيفة )، (9الصحيحة لغيرها )

 .هلذاته أو لغير  تلك المرويات ما حكم عليه بالحسن
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم 

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن  االستيعاب في معرفة األصحاب: .0
هـ(، تحقيق: علي محمد 453)ت: عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

 م. 229 -هـ0409 ،0، طبيروتالبجاوي، دار الجيل، 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن  أسد الغابة في معرفة الصحابة: .9

محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 
موجود، دار عادل أحمد عبد ال ،تحقيق: علي محمد معوض هـ(،531)ت

 م.0224-هـ0406، 0الكتب العلمية، ط
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  :والنهايةالبداية  .3

هـ(، تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، دار 774الدمشقي )ت: 
 م.0227-هـ0408، 0هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  وس:تاج العروس من جواهر القام .4
هـ(، تحقيق: 0916الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )ت: 

 مجموعة من المحققين، دار الهداية.
شمس الدين أبو عبد اهلل محمد  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم: .6

ر عبد هـ(، تحقيق: عم748بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت
 م.0223-هـ0403، 9السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم: .5
هـ(، تحقيق: عمر عبد 748بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت
 م.0223-هـ0403، 9السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن  اريخ دمشق:ت .7
هـ(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر 670عساكر )ت: 

 م.0226-هـ0406 للطباعة والنشر والتوزيع،
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد  التاريخ الكبير: .8

 هـ(.965اهلل )ت: 
محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين  :حفة الفقهاء .2

، 9لبنان، ط ،هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت641السمرقندي )ت: 
 م.0224-هـ0404

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: .01
هـ(،تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار 200الدين السيوطي )ت: 

 طيبة.
: محمد بن فتوح بن عبد فسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمت .11

أبو عبد اهلل بن أبي نصر  الَحِميدياهلل بن فتوح بن حميد األزدي الميورقي 
 ،هـ(، تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة488)ت

 .م0226–ه0406، 0مصر، ط ،القاهرة
لفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي : أبو اتفسير القرآن العظيم .09

هـ(، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار 774البصري ثم الدمشقي )ت: 
 م.0222-هـ0491 ،9طيبة للنشر والتوزيع، ط
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: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر تقريب التهذيب .11
، 0طسوريا،  ،هـ(، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد869العسقالني )ت: 

 .م0285–ه0415
: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال تهذيب الكمال .04

هـ(، تحقيق: 749الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )ت: 
 م.0281 –0411، 0بيروت، ط ،د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

التميمي، أبو  : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،الثقات .06
هـ(، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية،  364حاتم، الدارمي، الُبستي )ت

الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية،  دائرة 
 م.0273- ه0323، 0المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط

ى والجامع األزهر )ويشتمل على جمع الجوامع للسيوط جامع األحاديث .05
وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى( لعبد الرحمن بن أبي بكر، 

ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق ، هـ(200جالل الدين السيوطي )ت
من الباحثين بإشراف د على جمعة )مفتي الديار المصرية(، طبع على 

 ي.نفقة: د حسن عباس زك
هـ(، تحقيق: 627عبد الرحمن بن علي )تالبن الجوزي، جامع المسانيد  .11

-هـ0495، 0الرياض، ط ،الدكتور علي حسين البواب، مكتبة الرشد
 م.9116
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه  .08
محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل  وسلم وسننه وأيامه ، صحيح البخاري:

مد زهير بن ناصر الناصر، دار ه(، تحقيق: مح965البخاري الجعفي)ت
طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 

 هـ.0499، 0الباقي(، ط
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  الجرح والتعديل: .11

هـ(، طبعة مجلس دائرة 397التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت
 الهند.  ،بحيدر آباد الدكن ،ةالمعارف العثماني

أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع  الجزء المتمم لطبقات ابن سعد: .91
هـ(، 931الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت

، 0الطائف، ط ،تحقيق: محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق
 م.0223-هـ0404

الرحمن بن أبي بكر، جالل  عبد الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: .90
: أبو اسحق الحويني، األثري دار ابن تحقيقهـ(، 200الدين السيوطي )ت
-هـ0405 ،0الخبر، ط ،المملكة العربية السعودية ،عفان للنشر والتوزيع

 م.0225
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  الذخيرة: .99

حقيق: محمد حجي ، سعيد أعراب، محمد هـ( ، ت584الشهير بالقرافي )ت
 م.0224، 0بيروت، ط ،بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي
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أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن  رجال صحيح مسلم: .93
، 0بيروت، ط ،تحقيق: عبد اهلل الليثي، دار المعرفة هـ(،498َمْنُجوَيه )ت

 ه.0417
بن إسحاق بن بشير بن شداد  : أبو داود سليمان بن األشعثسنن أبي داود .94

 ،هـ(، تحقيق: شَعيب األرنؤوط976بن عمرو األزدي السِِّجْستاني )ت: 
، 0مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمية دار الرسالة العالمية، ط

 م.9112-هـ0431
أبو  سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: .96

ألشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي داود سليمان بن ا
هـ(، تحقيق: محمد علي قاسم العمري، عمادة البحث 976السِِّجْستاني )ت

، 0العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط
 م.0283-هـ0413

عثمان بن  شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن سير أعالم النبالء: .95
هـ(، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 748َقاْيماز الذهبي )ت

 م.0286-هـ0416، 0األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء،  الطبقات الكبرى: .97

هـ(، تحقيق: محمد عبد 931البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت
 .م0221-هـ0401، 0، طبيروت ،ار الكتب العلميةالقادر عطا، د

تهذيب سنن عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم:  .98
يضاح علله ومشكالته: محمد أشرف بن أمير بن علي بن  أبي داود وا 
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حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي 
 هـ.0406، 0طبيروت،  ،هـ(، دار الكتب العلمية0392)ت:

أحمد بن غانم )أو  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: .92
غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي 

 م.0226-هـ0406هـ(، دار الفكر، 0095)ت
شمس الدين أبو عبد  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: .31

هـ(، تحقيق: 748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت:  اهلل محمد بن أحمد بن
 ،محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية

 م.0229-هـ0403 ،0مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط
ألبي الفضل، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن  لسان العرب: .30

بيروت،  ،ر صادرهـ(، دا700الرويفعى اإلفريقى، )ت األنصاريمنظور 
 هـ.0404 ،3ط

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  المبسوط: .39
 م.0223-هـ0404بيروت،  ،هـ(، دار المعرفة483)ت

البي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  .33
هـ(، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، 817)ت الهيثميسليمان 

 م.0224-هـ0404لقاهرة، ا
لعلي بن )سلطان( محمد، أبي  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .34

 ،هـ(، دار الفكر، بيروت0104القاري )ت الهرويالحسن نور الدين المال 
 م.9119-هـ0499، 0لبنان، ط
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ألبي الحسن عبيد اهلل بن محمد  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .36
د بن أمان اهلل بن حسام الدين الرحماني عبد السالم بن خان محم

الجامعة  ،هـ(، إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء0404المباركفوري )ت
 م.0284-هـ0414، 3بنارس الهند، ط ،السلفية

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل )صلى اهلل  .35
يري النيسابوري لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القش (:عليه وسلم

 ،دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق، هـ(950)ت
 .بيروت

ألبي الفضل أحمد بن علي بن المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  .37
( رسالة 07هـ(، المحقق: )869محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت: 

ق: د. سعد بن ناصر بن علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسي
 ه.0402، 0السعودية، ط ،عبد العزيز الشثري، دار العاصمة، دار الغيث

شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي  معجم البلدان: .38
 م. 0226، 9هـ(، دار صادر، بيروت، ط595)ت: 

مان شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عث المغني في الضعفاء: .32
 هـ(، تحقيق: الدكتور نور الدين عتر.748بن َقاْيماز الذهبي )ت: 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن المؤَتِلف والمخَتِلف:  .41
هـ(، تحقيق: 386مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت

، 0بيروت، ط ،موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي
 م.0285-هـ0415
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: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن النهاية في غريب الحديث واألثر .40
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )ت: 

المكتبة  ،محمود محمد الطناحي ي،هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاو 515
 م.0272-هـ0322بيروت،  ،العلمية

لدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي صالح ا الوافي بالوفيات: .49
 ،هـ(، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث754)ت

 م.9111-هـ0491بيروت، 

  
 

 
 
 
 


