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 بدر بن حمود بن ربيع الرويليد. 

  ةجبامعة احلدود الشمالي ،كلية التربية واآلداب ،، قسم الدراسات اإلسالميةشاركأستاذ احلديث امل

 Badr.alrowili@nbu.edu.sa :ينالربيد اإللكترو

 هـ)١٢/٠٧/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٢٠/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر يف  

 تناول موضوع البحث أحاديث التَّْخبِيِب (رواية ودراية). المستخلص:

ويهدف إلى توضيح مفهوِم التَّْخبِيِب، وبيان ُحْكِمِه، وُصَوِره، واآلثـاِر المرتتبـِة عليـه، مـن خـالل 

ان جمع األحاديث الواردة فيه، ودراستها رواية، ودراية، وتمييز ما صح يف هذا الباب عن غيره، مع بي

 العلل، وكالم األئمة يف أحاديثه المعّلة.

 وسار فيه الباحث على المنهج االستقرائي، والتحليلي، والنقدي.

ل إلى أن مفهوم التخبيب يف االصطالح ال يخرج عـن معنـاه اللغـوي الـذي يـدور علـى  وقد توصَّ

الـرباءة مـن  نبـي معنى الِخَداع واإلفساد بين الناس، وهو كبيـرة مـن كبـائر الـذنوب، رتـب عليـه ال

  اثنان حكمهما حسن.صحيحة، و فاعله، وقد بلغت المرويات يف الباب خمسة أحاديث، منها ثالثة

 : التخبيب، خبَّب، ليس مِنَّا.الكلمات المفتاحية
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  »رواية ودراية«أَحاديثُ التخبِيبِ 

٤٠٨  
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Abstract: The topic of the research deals with the Deception Hadiths: Narration 
and Knowledge. 

It aims to clarify the concept of Deception, its ruling, its forms and its implications 
by collecting the Hadiths related to the concept, studying them in terms of narration 
and good knowledge, telling right from wrong on the topic and indicating the Hadiths 
that are classified as weak with explaining the causes of their weakness, by clarifying 
the imams' quotes on them. 

The researcher followed the inductive, analytical and critical approach. He has 
concluded that the concept of the term "Deception" does not deviate from its 
linguistic meaning, which oriented around the deceit and corruption among people. It 
is one of the major sins. The prophet, peace and blessing of Allah be upon him, freed 
himself from those who commit this. The total number of narrations in the research 
topic reached five hadiths, three of which are authentic, and two good judgment. 

Key words: deception, deceive, not of us.  
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 مقدمةال

 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا  ،الحمد هللا رب العالمين

 حبه أجمعين، أما بعد:محمد وعلى آله وص

فقد جـاءت الشـريعة اإلسـالمية بحفـظ العالقـات بـين المسـلمين، كمـا حفظـت 

 دماءهم، وأموالهم، وأعراضهم، وحّثت على مكارم األخالق، وحّذرت من مساوئها.

باإلحسان الذي هو أرقى مراتب العالقات اإلنسانية  ولقد أمرنا اهللا 

  وأشملها، فقال جّل شأنه:                ] :١٩٥البقرة[. 

عن صفة الخداع واإلفساد؛ فذكرها يف صفات المنافقين، وتعامالهتم،  وهنى 

  قال جل شأنه:                            

   تعالى:وقال  ،]٩[البقرة:                          

 .]١١البقرة: [

فصفة الخداع، والسعي يف اإلفساد ُخُلٌق مذموم، وفعل منكر؛ ال يقبله الشرع وال 

 يرتضيه.

لى ذلك من هذه الصفة، بتحذيره من فعل التخبيب، ورّتب ع وقد حّذر النبي 

الرباءة مـن فاعلـه؛ لمـا فيـه مـن إفسـاد للمجتمعـات اإلسـالمية، وهتديـد لهـا بالتفكـك 

 واالنحالل.

لذا رغبت يف جمع األحاديث الواردة يف هذا الباب، ودراستها، وتوضيح فقههـا؛ 

 ، وُنصح� للمسلمين.خدمة لسنة النبي 
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 البحث: ةمشكل* 

 تتلخص يف اإلجابة عن هذه األسئلة:

 مفهوم التخبيب؟ وما صورته؟ وما حكمه؟ما  -١

 كم عدد األحاديث الواردة يف التخبيب؟ وما هو الصحيح منها والضعيف؟ -٢

 ما هي اآلثار المرتتبة على التخبيب؟  -٣

 :البحث أهمية موضوع* 

 تربز أهميته من خالل ما يلي:

ــاعي،  -١ ــري واالجتم ــوين األس ــظ التك ــى حف ــالمية عل ــريعة اإلس ــرص الش ح

 ل على حمايته من التفكك واالنحالل، والتخبيب عامل هّدام للمجتمعات.والعم

عــن هــذا الفعــل، واســتعماله أشــد صــيغ الزجــر يف التحــذير  هنــي النبــي  -٢

ليس منا)، مما يدل على تحريمه، وأنه كبيرة (والرتهيب منه، بالرباءة من فاعله، بقوله: 

 من كبائر الذنوب.

تمعاتنا اإلسالمية، وتطورها عرب األزمنة، سواء ما تعدد ُصَوِر التخبيب يف مج -٣

 كان بين الزوجين أو العامل مع صاحب العمل، أو بين األبناء واآلباء، ونحو ذلك.

وقد تساهل فيه فئام من الناس، إما جهالً بـالحكم، أو تفريطـ� مـنهم؛ ممـا شـحذ 

ريف، وتبيـين الهمة والعزيمة على دراسة هذا الموضوع من خالل الهدي النبـوي الشـ

 خطورة هذا الفعل وشناعته، وما يرتتب عليه من الجزاء والعقوبة.

 أهداف البحث:* 

 توضيح مفهوم التخبيب يف اللغة واالصطالح. -١

 تبيين حكمه الشرعي، وما يرتتب عليه من العقوبة الحسّية والمعنوية. -٢
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األزمنـة المتـأخرة  ذكر ُصَوِره التي أشار إليها الفقهاء، وكذلك مما قد يـرد يف -٣

 مع التطور التقني المعاصر، وتعدد وسائل التواصل االجتماعي.

حصر أحاديث الباب، ودراستها، وتمييز صحيحها عن غيره، وذكر المسائل  -٤

 والفوائد المتعلقة به.

 حدود البحث:* 

اقتصر البحث على األحاديث المرفوعة الواردة يف التخبيب، ممـا جـاء بلفظـه أو 

 ما أدرجه أهل العلم يف هذا الباب.معناه م

ومنه ُيعلم عدم دخول األحاديـث الـواردة يف النميمـة أو الغيبـة أو االعتـداء علـى 

 المسلمين، ونحو ذلك مما يشرتك مع التخبيب يف معناه العام من حيث اإلفساد.

 الدراسات السابقة:* 

بت بعــد البحــث والتفتــيش عــن هــذا الموضــوع، لــم أقــف علــى دراســٍة اســتوع

 أحاديث هذا الباب، ودرستها رواية، ودراية.

وقد وقفت على دراسات متشاهبة إلى حد كبير، تناولته من جوانب جزئية، وهي 

 على النحو اآليت: 

(دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة)، بحـث تكميلـي المسؤولية الجنائيـة يف التخبيـب  -١

ث: يوسـف بـن عبـد للحصول على درجة الماجستير يف قسم العدالـة الجنائيـة، للباحـ

 .ـه١٤٣٤العزيز التويجري، جامعة نايف العربية للعوم األمنية، 

، للدكتور محمد بن سعد المقرن، بحث منشـور يف التخبيب وأثره يف النكاح -٢

ــالمية بالمملكــة العربيــة  ــالمية) تصــدرها وزارة الشــؤون اإلس ــة (دراســات إس دوري

 .ـه١٤٢٩، ١١٥السعودية، عدد 
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(دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون)، للدكتور عبد الـرحمن بـن تخبيب الزوجة  -٣

، ١١٩حمود المطيري، بحث منشور يف مجلة الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية، عـدد 

 م.٢٠١٩

(دراسـة فقهيـة، وصـياغة مـادة  تخبيب المرأة على زوجها ُبْغَيـة الـزواج منهـا -٤

علـــوم الشـــرعية عدليـــة مقرتحـــة)، بحـــث منشـــور يف مجلـــة جامعـــة الملـــك خالـــد لل

 م.٢٠١٦، ٤والدراسات اإلسالمية، للدكتور محمد بن مرعي الحارثي، عدد 

فهـد  كتور:دللـ دراسة فقهية مقارنة تطبيقية قضائية، -تخبيب الزوجة وآثاره  -٥

، بحث منشور يف مجلة قضـاء (التابعـة للجمعيـة العلميـة القضـائية بن صالح اللحيدان

 .٢٠السعودية)، عدد 

 :راستي عن هذه الدراسات من عدة جوانب، على النحو اآليتوتختلف د* 

نَّة، بينما هذه الدراسـات  أوًال: اشتمالها على جمع أحاديث التخبيب يف كتب السُّ

لــم تشــتمل علــى ذلــك، وبعضــها أدخــل أحاديــث عامــة يف دراســته، كأحاديــث الغيبــة 

 والنميمة، والظلم، وحرمة دم المسلم، وماله، وعرضه، ونحو ذلك.

الدراسة الحديثية الموسعة ألحاديث الباب، وتمييـز الصـحيح عـن غيـره،  ثاني�:

مع بيان العلـل وكـالم األئمـة، وفروقـات األلفـاظ، بينمـا هـذه الدراسـات لـم تتعـرض 

 لذلك.

اشتمالها على مسائل وفقه أحاديث التخبيب عموم�، بينما هذه الدراسات  ثالث�:

لفقهيـة المتعلقـة بالزوجـة، خصوصـ� مسـألة بمجموعها رّكزت على بعض الجوانب ا

زواج المخبــب بمــن خببهــا، ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن الناحيــة الفقهيــة، والجنائيــة، 

 والقانونية وفق القانون الوضعي. 
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 منهج البحث:* 

وكـان العمـل فيـه والتحليلـي والنقـدي،  ئيمـنهج االسـتقرااليعتمد البحث على 

 على النحو التالي:

المسندة الواردة يف التخبيب مـن مصـادر السـنة يث المرفوعة األحاد تجمع -١

 .يف كل مبحث مرتبة من حيث الصحةالنبوية، 

 الحديث بتمامه.  ذكرت -٢

الحديث بذكر طرقـه، فـإن كـان يف الصـحيحين أو أحـدهما اكتفيـت  خّرجت -٣

جُته من كتب السنة ومصادرها األصيلة، مع دراسة إسناده وبيان ا لحكم بذلك وإال َخرَّ

 .عليه، مستفيدًا من أقوال النقاد إن وجد، وإال اجتهدت بحسب قواعد أهل الفن

رتبت المصادر يف تخريج الحديث مبتدئ� بأصحاب الكتـب السـتة ثـم علـى  -٤

 حسب وفّيات أصحاب كتب السنة األخرى.

ذكرت المرتبة النقدية للرواة الـذين لهـم أثـر يف الحكـم علـى الحـديث، فـإن  -٥

ــرو ــر يف كــان ال ــن حج ــافظ اب ــت بحكــم الح ــعفه، اكتفي ــه أو ض ــى توثيق اي مجمــع عل

التقريـب، وإن كـان مختلــف فيـه، ذكـرت أقــوال النقـاد فيـه جرحــ� وتعـديالً، مـع ذكــر 

 خالصة الحكم عليه.

بّينت أهم المسائل والفوائد التي أشـارت إليهـا أحاديـث البـاب، ممـا يتعّلـق  -٦

 بموضوع الدراسة.

يمة وفق الرسم العثماين، مع بيان اسم السورة، ورقم اآلية كتبت اآليات الكر -٧

 بعدها مباشرة. 
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 البحث:خطة * 

وفهـرس للمصـادر  ،وخاتمـة ،ومبحثـين ،وتمهيـد ،اشتملت الخطة علـى مقدمـة

 والمراجع، على النحو اآليت:

 وتشــتمل علــى أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وحــدود البحــث المقدمــة :

 طته.، ومنهجه، وختهومشكل

 وفيه: مفهوم التخبيب يف اللغة واالصطالح. التمهيد 

 :المبحث األول: تخريج ودراسة أحاديث التخبيب، وفيه مطلبان 

 .المطلب األول: األحاديث الواردة بلفظ التخبيب 

 .المطلب الثاين: األحاديث الواردة بمعنى التخبيب 

 .المبحث الثاين: فقه أحاديث الباب ومسائله 

 .الخاتمة 

  المصادر والمراجع.فهرس 

* * * 
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 تمهيـد

 مفهوم التخبيب يف اللغة واالصطالح

 

 أوًال: التخبيب يف اللغة:

بُّ هبم دواهبموِ دْ ُب: ضرب من العَ بَ الخَ  : ، تقول: جاءوا ُمِخبِّين َتخِّ َهْيُج . والِخبُّ

 .)١(البحر، يقال: أصاهبم الِخبُّ إذا اضطربت أمواج البحر

: الرجو اع الجُ الَخبُّ والِخبُّ والفعل:  .ةبَّ وإمرأة َخ  بٌّ رجل َخ ، يقال: زُ ربُ ل الخدَّ

، فـالِغرُّ  نُ ا، وهو بيّ ب� َخ  بُّ خِ يَ  بَّ َخ  . والَخبُّ هو الخّداع المـُْفِسد، وهو ضـد الِغـرِّ الَخبِّ

 امرؤ القيس: الذي ال يفطن للشر. ويف ذلك يقول

  أداَمــْت علــى مــا بيننــا مــن نصــيحةٍ 

 

  َخبِِّب ـُلقــوِل المــ ُأَمْيَمــُة أم صــاَرْت  *

 . وقـال الخطـابي:)٢(همـابَ والتخبيب، إفساد الرجـل عبـد رجـل أو أمتـه، يقـال: خبَّ  

 ،ّب ورجـل َخـ .وهـو الخـداع بِّ وأصـله مـن الَخـ ،يريـد أفسـد وخـدع ):ببَّـَخ (قوله «

 وهذا المعنى المراد. .)٣(»إذا كان فاسدًا مفسداً  ].بٌّ [َض  بٌّ فالن َخ  :ويقال

 ب يف االصطالح:ثاني�: التخبي

 تبّين أن التخبيب يدور يف معناه اللغوي على معنى الخداع واإلفساد.

الذي وهو هبذا االعتبار يدخل فيه المعنى االصطالحي للتخبيب، فالمـَُخبِّب هو 

                                           
 ).٤/١٤٥انظر: العين (  ) ١(

)، ٢/٤٤)، الزاهر يف معاين كلمات الناس (٢٤٧-١/٢٤٦انظر: الدالئل يف غريب الحديث (  ) ٢(

 ).١/٣٤٢)، لسان العرب (١/١١٧الصحاح (

) بالمعجمة.٤/١٥٢معالم السنن (  ) ٣( ). وجاء يف كتب اللغة: (َضبٌّ  ). وقال فيه: (َصبٌّ
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أو  -، سواء كان اإلفساد بين الزوجين، أو بين العبد الفسادالخداع ويسعى بين الناس ب

االبــن ووالــده، أو بــين اإلخــوة، أو بــين األصــدقاء، أو بــين وســيده، أو بــين  -الخــادم 

 .)١(الشركاء يف التجارة، أو بين األستاذ وتالميذه، أو نحو ذلك

* * * 

                                           
)، الموسوعة الفقهيـة ٣/١١٤، المدخل البن الحاج ()٢/٤حديث (انظر: النهاية يف غريب ال  ) ١(

 .)١١/١٨الكويتية (
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 المبحث األول

 تخريج ودراسة أحاديث التَّْخبِيب

 وفيه مطلبان:

 .المطلب األول: األحاديث الواردة بلفظ التَّْخبِيب *

 ورد فيه أربعة أحاديث:

 .) حديث أبي هريرة( :يث األولالحد 

علـى  ب امـرأةً بَّـا مـن َخ نَّـمِ  َس يْ َلـ(: قـال: قـال رسـول اهللا   عن أبـي هريـرة

 .)هدِ يِّ على َس  زوجها، أو عبداً 

 :تخريج الحديث

 من طريقين: ُيروى عن أبي هريرة 

الطريق األول: عمار بن ُرَزيق عن عبد اهللا بن عيسى عـن عكرمـة عـن يحيـى بـن 

 عنه. َيْعَمر

، كالهما مـن طريـق )٢(واللفظ له، والبيهقي يف (شعب اإليمان) )١(أخرجه أبو داود

 زيد بن الُحَباب.

، )٥(، والحـــاكم يف مســـتدركه)٤(، وابـــن األعرابـــي يف معجمـــه)٣(وأحمـــد يف مســـنده

                                           
) واللفـظ لـه، ٢١٧٥)، رقـم (٢/٢٥٤كتاب: الطالق، باب: فيمن خبَّـب امـرأًة علـى زوجهـا (  ) ١(

 ) بنحوه.٥١٧٠)، رقم (٤/٣٤٣ويف كتاب: األدب، باب: فيمن خبَّب مملوك� على مواله (

 ).٥٠٥٠)، رقم (٧/٣٠٦(  ) ٢(

 ).٩١٥٧)، رقم (١٥/٨٠(  ) ٣(

 ).٧٩٨)، رقم (١/٤١١(  ) ٤(

 ).٢٧٩٥)، رقم (٢/٢١٤(  )٥(
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ــده ــوي يف فوائ ــربى)١(والعيس ــننه الك ــي يف س ــان))٢(، والبيهق ــعب اإليم ، ويف )٣(، ويف (ش

كلهم مـن طريـق األحـوص بـن جـّواب  ،)٥(والخطيب البغدادي يف تاريخه، )٤((اآلداب)

 الّضبِّي.

ولفظ أحمد، وابـن األعرابـي، بنحـوه، والبـّزار، والحـاكم، والبيهقـي يف الشـعب 

ولفـــظ  .»عبـــداً « بـــدل »مملوكـــ�« )، والخطيـــب، بمثلـــه، إال أن البـــّزار قـــال:٥٠٥٠(

ب بَّـمـن َخ « ، ويف اآلداب:)٥٠٤٩(العيسوي، والبيهقي يف سننه الكربى، ويف الشـعب 

  ثم ذكره بنحوه. »..أهله على خادم�

  ، )٧(، ومــن طريقــه النســائي يف ســننه الكــربى)٦(وإســحاق بــن راهويــه يف مســنده

، كلهـم مـن طريـق )٩(، وابـن حبـان يف صـحيحه)٨(وأبو ُزْرَعة الدمشقي يف فوائده المعللة

ار.  معاوية بن هشام القصَّ

 ):٥٥٦٠. ولفظ النسائي، وابن حبان رقم (»خبَّب خادم� من« ويف لفظ إسحاق:

 . ولفـظ أبـي ُزْرَعـة:»من َخبَّـث عبـداً « ):٥٦٨. ولفظ ابن حبان رقم (»من خبَّب عبداً «

                                           
 ).٤٨٠)، رقم (٣٧٠فوائد العيسوي ضمن كتاب: (مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية) (ص  ) ١(

 ).١٥٨١٣)، رقم (٨/٢٢(  ) ٢(

 ).٥٠٤٩)، رقم (٧/٣٠٥(  ) ٣(

 ).٦٣)، رقم (٢٧(ص  ) ٤(

)٥/٤٦٨(  ) ٥.( 

 ).١٣٤)، رقم (١/١٨٥(  ) ٦(

 ).٩١٧٠)، رقم (٨/٢٨٢(  ) ٧(

 ).٩٥)، رقم (رقم (١٤٧(ص  ) ٨(

 ).٥٥٦٠)، رقم (١٢/٣٧٠)، و(٥٦٨)، رقم (٢/٣٢٧(  ) ٩(
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 .»على سيدها فليس مني ب خادم�بَّ من َخ «

ار يف مسنده  ، من طريق يحيى بن آدم.)١(والبزَّ

 عمار بن ُرَزيق به. أربعتهم (زيد، واألحوص، ومعاوية، ويحيى) عن

 يحيى بن سعيد عن سعيد بن المـُسّيب عنه. :الطريق الثاين

، وأبــو أحمــد الحــاكم يف )٣( ، وابــن عــدي يف (الكامــل))٢(أخرجــه البــّزار يف مســنده

، كلهم من طريق هارون )٥( ، والخطيب البغدادي يف (تاريخ بغداد))٤((األسامي والكنى)

 بن محمد الشيباين. 

 .»مسلم زوجته أو مملوكه فليس منا ب على امرئٍ بَّ من َخ « ي:ولفظ ابن عد

من أفسد « ، من طريق محمد بن دينار. ولفظه:)٦( والطرباين يف (المعجم األوسط)

 .»عبدًا على سيده

 ، من طريق حفص بن غياث.)٧(والدارقطني يف (األفراد)

 . »ليس مِنّا من خبَّب على امرٍئ ُعْرَسه أو مملوكه« ولفظه:

 ثتهم (هارون، ومحمد، وحفص) عن يحيى بن سعيد به.ثال

                                           
 .)٩٥٦٤)، رقم (١٧/٤٨(  ) ١(

 ).٧٨٢٧)، رقم (١٤/٢٤٩(  ) ٢(

)٨/٤٤١(  ) ٣.( 

)٥/٢١٢(  ) ٤(. 

)١٢/٤٣٠(  ) ٥.( 

 ).٦٢٣١)، رقم (٦/٢١٨(  ) ٦(

 ).٥٠٧١)، رقم (٥/١٨٠الغرائب واألفراد، البن القيسراين ( انظر: أطراف  ) ٧(
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 :الحكم على الحديث

 من وجهين: جاء عن أبي هريرة 

عمار بن ُرَزيق عن عبـد اهللا بـن عيسـى عـن عكرمـة عـن يحيـى بـن الوجه األول: 

 َيْعَمر عنه.

 رواه عن عمار أربعة:

ــن معــين -١ ــاب: وثقــه اب   . وقــال )٣(، والعجلــي)٢(، وابــن المــديني)١(زيــد بــن الُحَب

. وقـال )٤(»كـان يقلـب حـديث الثـوري، ولـم يكـن بـه بـأس« ابن معين يف موضـع آخـر:

، وكان يضبط األلفاظ عن معاوية بن صالح، ولكن كان كان صدوق�« أحمد بن حنبل:

ــر الخطــأ مــا نفــذ يف الحــديث إال  ،كــان رجــل صــالح« وقــال يف موضــع آخــر: .)٥(»كثي

ــالح ــأ ؛بالص ــان كثيــر الخط ــه ك ــرازي: .)٦(»ألن ــو حــاتم ال ــال أب ــدوق، صــالح « وق ص

 . )٨(. فهو صدوق، يخطئ يف حديث الثوري)٧(»الحديث

بِّي: قـال ابـن معـين: -٢ اب الضَّ مـا أرى كـان بـه « أبو الجواب، األحوص بن جوَّ

                                           
 ).١١٢انظر: تاريخ ابن معين (رواية الدارمي) (ص  ) ١(

 ).٣/٥٦٢انظر: الجرح والتعديل (  ) ٢(

 ).١/٣٧٧انظر: الثقات (  ) ٣(

 ).١٠/٤٦هتذيب الكمال (  ) ٤(

 ).٣١٩سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص  ) ٥(

 ).٢/٩٦جال (رواية ابنه عبد اهللا) (العلل ومعرفة الر  ) ٦(

 ).٣/٥٦١انظر: الجرح والتعديل (  ) ٧(

 ).٢١٢٤انظر: تقريب التهذيب (  ) ٨(
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 . )٣(»ليس بذلك القوي« ، ويف موضع آخر:)٢(»ثقة« . وقال يف موضع آخر:)١(»بأس

 .)٥(»كان متقن�، ربما وهم« . وقال ابن حبان:)٤(»صدوق« وقال أبو حاتم الرازي:

 .)٦(فهو صدوق ربما وهم

ار: وثقه أبو داود -٣  . )٨(، والعجلي)٧(معاوية بن هشام القصَّ

  . وقـال )١٠(»صـدوق« . وقـال أبـو حـاتم:)٩(»صالح، ولـيس بـذاك« وقال ابن معين:

وأرجـو أنـه ال  ،ياءأغرب عن الثوري بأش« . وقال ابن عدي:)١١(»ربما أخطأ« ابن حبان:

 .)١٣(. فهو صدوق له أوهام)١٢(»بأس به

                                           
 ).٤٥٠سؤاالت ابن الجنيد (ص  ) ١(

 ).٢/٣٢٨انظر: الجرح والتعديل (  ) ٢(

 المصدر نفسه.  ) ٣(

 .المصدر نفسهانظر:   ) ٤(

 ).٦/٩٠الثقات (  ) ٥(

 ).٢٨٩انظر: تقريب التهذيب (  ) ٦(

 ).٢٨/٢٢٠انظر: هتذيب الكمال (  ) ٧(

 ).٢/٢٨٥انظر: الثقات (  ) ٨(

 ).٦١تاريخ ابن معين (رواية الدارمي) (ص  ) ٩(

 ).٨/٣٨٥الجرح والتعديل (  ) ١٠(

 ).٩/١٦٧الثقات (  ) ١١(

 ).٨/١٤٨الكامل يف ضعفاء الرجال (  ) ١٢(

 ).٦٧٧١انظر: تقريب التهذيب (  ) ١٣(
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 .)١(يحيى بن آدم: ثقة حافظ فاضل -٤

. ووثقـه ابـن معـين، )٢(»كان مـن األثبـات« وأما عمار بن ُرَزيق فقال اإلمام أحمد:

إال قــول  حــد فيــه تليينــ�مــا رأيــت أل« ، والــذهبي، وقــال:)٣(وابــن المــديني، وأبــو زرعــة

 . )٥(»ال بأس به« . وقال أبو حاتم:)٤(»الرافضة، فاهللا أعلم بصحة ذلكالسليماين: إنه من 

 .)٦(»ليس به بأس« وقال أحمد بن حنبل يف موضع آخر، والبّزار، والنسائي:

 وعبد اهللا بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري، متكلم فيه:

ــن المــديني: ــال اب ــديث« ق ــر الح ــدي منك ــو عن ــن ح)٧(»ه ــد ب ــال أحم ــل. وق   ، )٨(نب

 . زاد النسـائي:»ثقـة« :)١٢(والنسـائي ،)١١(، ويعقـوب بـن سـفيان)١٠(، والعجلي)٩(وابن معين

                                           
 ).٧٤٩٦انظر: تقريب التهذيب (  ) ١(

 ).٧/٤٠١هتذيب التهذيب (  ) ٢(

 ).٩/٣٩٣)، إكمال هتذيب الكمال (٦/٣٩٢انظر: الجرح والتعديل (  ) ٣(

 ).٣/١٦٤ميزان االعتدال (  ) ٤(

 ).٦/٣٩٢الجرح والتعديل (  ) ٥(

 ).٧/٤٠١)، هتذيب التهذيب (٢١/١٩٠)، هتذيب الكمال (٣١٥سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص  ) ٦(

): ٢/٤٧٠)، وميـزان االعتـدال (١٥/٤١٥ويف هتذيب الكمال ( ).٥/٣٥٢( تهذيبالهتذيب   ) ٧(

 .»هو عندي منكر«

 ).٢٩٦سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص  ) ٨(

 ).٥/١٢٦الجرح والتعديل (  ) ٩(

 ).٢/٥٠الثقات (  ) ١٠(

 .»وكل هؤالء كوفيون ثقات«)، ذكره ضمن رواة، ثم قال: ٣/٢٣٩المعرفة والتاريخ (  ) ١١(

 ).١٥/٤١٥هتذيب الكمال (  ) ١٢(
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 .)١(»صالح« . وقال أبو حاتم الرازي:»ثبت«

فالجماعة على توثيقه، وهو من رجال الشيخين، وقد ذكره الحافظ ابن حجـر يف 

 وأشار إلى أنه ممن ُتُكلِّم فيه بال حجة.  )٢( (لسان الميزان)

 .)٣(وعكرمة، ويحيى بن َيْعَمر: ثقتان

ــه رجــال  ــن آدم إســناده صــحيح، رجال ــى ب ــق يحي ــه، فهــذا الوجــه مــن طري وعلي

 الشيخين، عدا عمار بن ُرَزيق، فهو من رجال مسلم.

 :-بعد أن ساق الحديث من طريق يحيى بن آدم عن عمار بن ُرَزيـق  -قال البّزار 

 .»إلسناد أحسن من إسناد بريدةوهذا ا، عن النبي  ،وقد روي عن بريدة«

 : يحيى بن سعيد عن ابن المسّيب عنه.الوجه الثاين

 رواه عن يحيى ثالثة:

 وقال أبو ُزْرَعة الـرازي: .)٥(، والعجلي)٤(وثقه ابن معينحفص بن ِغيَاث النّخعي:  - ١

وقـال . )٦(»وإال فهـو كـذا ،فمن كتب عنه من كتابه فهـو صـالح ،ساء حفظه بعد ما استقضى«

فهـو ثقـة  .)٧(»ث مـن كتابـه فثبـتدَّ قـى بعـض حفظـه، وإذا َحـتَّ يُ ، ثبت ثقة« يعقوب بن شيبة:

                                           
 ).٥/١٢٦الجرح والتعديل (  ) ١(

)٩/٣٤٤(  ) ٢.( 

 ).٧٦٧٨)، (٤٦٧٣انظر: تقريب التهذيب (  ) ٣(

 ).٣/١٨٥انظر: الجرح والتعديل (  ) ٤(

 ).١/٣١٠انظر: الثقات (  ) ٥(

 ).٣/١٨٥الجرح والتعديل (  ) ٦(

 ).١/٥٦٧ميزان االعتدال (  ) ٧(
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 مأمون إذا حّدث من كتابه، وُيتَّقى بعض حفظه.

 . )١(»قال أبو ُزْرَعة: حّدث بأباطيل« وقد رواه عنه محمد بن ُخَليد، قال الذهبي:

يقلـب « وقال ابن حبان:، )٣(. وضّعفه الدارقطني)٢(»يضع الحديث« وقال العقيلي:

 .)٤(»ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد ،ويسند الموقوف ،األخبار

. وقـد رواه عنـه: محمـد بـن )٥(محمد بن دينار الطاحي: صدوق سيء الحفظ -٢

 . وقال مسلم، والنسائي، والـدارقطني:)٧(، وابن معين)٦(معاوية النيسابوري، كّذبه أحمد

 .)٨(»مرتوك الحديث«

ليس ن محمد الشيباين، أبو الطيب: كّذبه ابن معين، وقال ابن عدي: هارون ب -٣

 . )٩(ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظ ،بمعروف

والـراوي عنـه: عبـد المـؤمن بـن عبـاد العبـدي، ضـّعفه أبـو حـاتم الـرازي، وقــال 

                                           
 ).٣/٥٣٩ميزان االعتدال (   )١(

 ).٢/٢٢٤الضعفاء الكبير (  ) ٢(

 ).٧/١٢٣انظر: لسان الميزان (  ) ٣(

 ).٢/٣٠٢المجروحين (  ) ٤(

 ).٥٨٧٠انظر: تقريب التهذيب (  ) ٥(

 ).٤/١٤٤انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (  ) ٦(

 ).٤٠٧انظر: سؤاالت ابن الجنيد البن معين (ص  ) ٧(

ــماء (  ) ٨( ــى واألس ــو١/٥٥٨الكن ــعفاء والمرتوك ــائي (ص)، الض ــاين ٩٣ن للنس ــؤاالت الربق )، س

 ).٦٢للدارقطني (ص

 ).٨/٤٤١الكامل يف ضعفاء الرجال (انظر:   ) ٩(
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٤٢٥ 

عبد المـؤمن بـن « . وجاء يف إسناد الخطيب البغدادي:)١(البخاري: ال يتابع على حديثه

ان ولم يذكر فيه الخطيب جرًحا وال تعديًال، ولم أقف على من بّين حالـه، إال أن  .»عفَّ

 . وهـذا األظهـر بداللـة بقيـة الطـرق فكلهـا ذكـرت:)٢(»وقيل: هو العبدي« الذهبي قال:

 .»عبد المؤمن بن عباد«

وهذا الحديث ال نحفظه مـن « :-بعد إخراجه الحديث من طريقه  -وقال البّزار 

 ،وعبـد المـؤمن بـن عبـاد ،يد، عن أبـي هريـرة إال مـن هـذا الوجـهحديث يحيى بن سع

فغير مشهورين بالنقل، وإنما ذكرنا هذا الحـديث علـى مـا فيـه مـن  ،وهارون بن محمد

 .)٣(»لنبين أنه رواه هذا الرجل خاصة ؛علة

فهذا الوجه ال يثبت؛ فكل الرواة عن يحيى بـن سـعيد مطعـوٌن فـيهم أو يف الـرواة 

 أبو أحمد الحاكم بعد أن ساق الحديث من طريـق هـارون بـن محمـد:عنهم، وقد قال 

ف مـن دون يحيـى بـن سـعيد األنصـاري، وهـو حـديث منكـر مـن رَ ْعـوهذا إسناد ال يُ «

 .)٤(»ىيحديث يح

فالحديث اليثبت إال من طريق عّمـار بـن ُرَزيـق، وقـد صـححه الحـاكم، ووافقـه 

 آليت. واهللا أعلم.ا ، ويشهد له حديث ُبريدة )٥(الذهبي، واأللباين

                                           
 ).٢/٦٧٠انظر: ميزان االعتدال (  ) ١(

 .المصدر نفسه  ) ٢(

 ).١٤/٢٤٩المسند (  ) ٣(

 ).٥/٢١٣األسامي والكنى (  ) ٤(

 ).١/٦٤٤انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة (  ) ٥(



 

 

لشريعة والدراسات اإلسالميةمجلة علوم ا  

  »رواية ودراية«أَحاديثُ التخبِيبِ 

٤٢٦  

 .) حديث ُبرْيدة بن الُحَصْيب األْسَلمي( الحديث الثاين:

، باألمانـةِ  َف َلـا مـن َح نَّ ليس مِ (: قال: قال رسول اهللا  عن ُبريدة األسلمي 

  .)انَّ مِ  فليَس  هُ وكَ لُ مْ أو مَ  هُ زوجتَ  على امرئٍ  َب بَّ ومن َخ 

 :تخريج الحديث

 من طريقين: ُيروى عن ُبريدة 

 الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد اهللا بن بريدة عنه.: طريق األولال

، والبيهقـي يف (السـنن )٢(، والطحاوي يف (شـرح مشـكل اآلثـار))١(أخرجه أبو داود

، كلهم من طريق زهيـر )٥(، والِخَلعي يف (الِخَلعيات))٤(، ويف (شعب اإليمان))٣(الكربى)

 بن معاوية.

 .»ب على امرٍئ زوجته أو مملوكه فليس مِنّاومن خبّ « وليس يف لفظ أبي داود:

 ، من طريق محمد بن ربيعة الكِالبي.)٦(والُبْرُجالين يف (الكرم والجود)

ـنَّة) )٧(وأحمد يف مسنده ل يف (السُّ ، وأبـو يعلـى يف )٨(واللفظ له، ومـن طريقـه الخـالَّ

                                           
 ).٣٢٥٣)، رقم (٣/٢٢٣ان والنذور، باب: يف كراهية الحلف باألمانة (كتاب: األيم  ) ١(

 .)١٣٤٢)، رقم (٣/٣٧٢(  ) ٢(

 ).١٩٨٣٦)، رقم (١٠/٥٣(  ) ٣(

 ).١٠٦٠٤)، رقم (١٣/٤٤٨(  ) ٤(

 ).٢١٩)، رقم (٩٠(ص  ) ٥(

 ).٩٦)، رقم (٦٥(ص  ) ٦(

 ).٢٢٩٨٠)، رقم (٣٨/٨٢(  ) ٧(

 ).١٤٥٧)، رقم (٥/٥(  ) ٨(
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٤٢٧ 

ــرة) ــاف الِخَي ــا يف (إتح ــر كم ــنده الكبي ــان)١( مس ــن حب ــي)٢(، واب ــن َزَمن ــول ، واب ن يف (أص

 ، كلهم من طريق وكيع.)٣(السنة)

 ، كالهما من طريق عبد اهللا بن داود.)٥(، والحاكم يف (المستدرك))٤(والبّزار يف مسنده

، كالهما من طريق )٧(والخطيب البغدادي يف تاريخه ،)٦(وابن أخي ميمي يف فوائده

 َمنَْدل بن علي.

والبيهقـي ويف آخـر لفظهمـا ولفظ الخـّالل، وابـن حبـان بمثلـه، وكـذا الطحـاوي 

 زيادة، والحاكم بنحوه. 

خمستهم (زهيـر، ومحمـد بـن ربيعـة، ووكيـع، وعبـد اهللا بـن داود، وَمنْـَدل) عـن 

 الوليد بن ثعلبة الطائي به.

 ورواه اثنان:سليمان بن بريدة عنه، : الطريق الثاين

 األول: عثمان بن عمير:

بِّي يف (الدعاء) ، والحارث يف مسنده كما يف (بغيـة )٨(أخرجه محمد بن فضيل الضَّ

                                           
 ).٤٨١٨م ()، رق٥/٣٤٧(  ) ١(

 ).٤٣٦٣)، رقم (١٠/٢٠٥(صحيح ابن حبان   ) ٢(

 ).١٧٤)، رقم (٢٥٠(ص  ) ٣(

 ).٤٤٢٥)، رقم (١٠/٣٠٦(  ) ٤(

 ).٧٨١٦)، رقم (٤/٣٣١(  ) ٥(

 ).٣٩٧)، رقم (١٩٢(ص  ) ٦(

)١٦/٥٣(  )٧.( 

 .)٧٤)، رقم (٢٤٥(ص  ) ٨(
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٤٢٨  

وَياين يف مسنده)١(الباحث) ، ثالثتهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عثمـان بـن )٢(، والرُّ

 عمير به.

وَيـاين يف حـديث رقـم ( بِّي، والحـارث، والرُّ ومـن غـشَّ ()، يف آخـره: ١١زاد الضَّ

ـبِّ  ا). واللفـظ للضَّ وَيـاين يف حـديث امرًءا مسلم� يف أهله أو خادمه فليس مِنـَّ ي. وزاد الرُّ

ا). ولفـظ الحـارث ()، يف آخره: ٧رقم ( ومـن عيَّـر مسـلم� يف خادمـه وأهلـه فلـيس مِنـَّ

 .وفيه زيادة يف آخره بنحوه

 الثاين: الوليد أبو عمارة:

ــى واألســماء) ــا عــن )٣(أخرجــه الــدوالبي يف (الكن ، مــن طريــق القاســم بــن زكري

 ن الوليد به.إسحاق بن منصور عن جعفر األحمر ع

 :الحكم على الحديث

 من وجهين: جاء عن ُبريدة 

: الوليد بن ثعلبة عن عبـد اهللا بـن ُبريـدة عـن أبيـه، ورواه عـن الوليـد الوجه األول

 خمسة:

، واختلف عليه يف اللفظ، فرواه أحمد بن عبد اهللا )٤(زهير بن معاوية: ثقة ثبت -١

 نه ولم يذكر التخبيب.، عند أبي داود يف سن)٥((ثقة حافظ) بن يونس

                                           
 ).٣٤)، رقم (١/١٨٠(  ) ١(

 ).١١)، (٧)، رقم (١/٦٤(  ) ٢(

 ).١٣٠٩م ()، رق٢/٧٥٧(  ) ٣(

 ).٢٠٥١انظر: تقريب التهذيب (  ) ٤(

 ).٦٣( المصدر السابقانظر:   ) ٥(
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٤٢٩ 

ــد )١( ورواه أبــو غســان الكــويف، مالــك بــن إســماعيل بــن درهــم (ثقــة مــتقن) ، عن

 ، عند البيهقي، وذكرا التخبيب.)٢(ويحيى بن أبي بكير (ثقة) الطحاوي،

. وقـال )٣(محمد بن ربيعة الكِالبي: وثقه ابـن معـين، وأبـو داود، والـدارقطني -٢

 .)٤(»صالح الحديث« أبو حاتم:

ــو بكــر ور ــد اهللا بــن أيــوب المخرمــي، قــال أب ــن عب ــراهيم ب ــه يف إســنادها: إب وايت

ــماعيلي: ــدوق« اإلس ــدارقطني:)٥(»ص ــال ال ــة« . وق ــيس بثق ــدَّ  ،ل ــن ح ــوٍم ث ع ــات ق ثق

 .)٦(»بأحاديث باطلة

 .)٧(وكيع بن الجراح: ثقة حافظ -٣

 .)٨(عبد اهللا بن داود الخريبي: ثقة عابد -٤

 .)٩(عيفَمنَْدل بن علي العنزي: ض -٥

 فأصح األوجه عن الوليد، ما رواه زهير، ووكيع، وعبد اهللا بن داود.

                                           
 ).٦٤٢٤انظر: تقريب التهذيب (  ) ١(

 ).٧٥١٦( المصدر السابقانظر:   ) ٢(

 ).٢٥/١٩٨انظر: هتذيب الكمال (  ) ٣(

 .المصدر نفسه  ) ٤(

 ).٧/٤٠تاريخ بغداد (  ) ٥(

 المصدر نفسه.  ) ٦(

 ).٧٤١٤ذيب (انظر: تقريب الته  ) ٧(

 ).٣٢٩٧( المصدر السابقانظر:   ) ٨(

 ).٦٨٨٣( المصدر السابقانظر:   ) ٩(
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٤٣٠  

ــين ــن مع ــه اب ــائي، وثق ــة الط ــن ثعلب ــد ب ــر)١(والولي ــن حج ــذهبي:)٢(، واب ــال ال  . وق

 .)٣(»صدوق«

 .)٤(وعبد اهللا بن بريدة، ثقة، من رجال الشيخين

 :: سليمان بن بريدة عن أبيه، ورواه عن سليمان اثنانالوجه الثاين

 ،واخـتلط ،ضـعيفعثمان بن عمير البجلي، أبـو اليقظـان الكـويف، األعمـى:  -١

والـراوي عنـه ليـث بـن أبـي سـليم، ضـعيف الحفـظ،  ،)٥(التشيع ويغلو يف ،سدلِّ وكان يُ 

  .)٦(ويعترب به

 الوليد أبو عمارة: لم أقف له على ترجمة. -٢

وإسـناده صـحيح، فهذا الوجه ال يصح، وال يثبت الحديث إال من الوجه األول، 

 .-كما تقدم آنًفا  -رجاله ثقات، رجال الشيخين عدا الوليد بن ثعلبة، وهو ثقة 

 . واهللا أعلم.)١٠(، واأللباين)٩(، والذهبي)٨(، والمنذري)٧(وقد صححه الحاكم

                                           
 ).٣١/٧انظر: هتذيب الكمال (  ) ١(

 ).٧٤١٨انظر: تقريب التهذيب (  ) ٢(

 ).٣/١٠٠٦تاريخ اإلسالم (  ) ٣(

 ).٣٢٢٧انظر: تقريب التهذيب (  ) ٤(

 ).٤٥٠٧( المصدر السابقانظر:   ) ٥(

 .)١/٣٤٩اري (فتح البانظر:   ) ٦(

 ).٤/٣٣١انظر: المستدرك (  ) ٧(

 ).٣/٨٢انظر: الرتغيب والرتهيب (  ) ٨(

 ).٤/٣٣١انظر: تعليقه على المستدرك (  ) ٩(

 ).١/٦٤٤انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة (  ) ١٠(
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٤٣١ 

 .)حديث عبد اهللا بن عمر ( الحديث الثالث:

ــن عمــر ــبس الحَ (: قــال: قــال رســول اهللا  ، عــن اب ــررِ مــن ل ــرب يف و ،ي   ش

ــيس مِ  ــة فل ــالفض ــن َخ نَّ ــا، وم ــداً بَّ ــا، أو عب ــى زوجه ــى مَ  ب امــرأة عل ــيس والِ عل ــه فل   ي

 .)انَّ مِ 

 تخريج الحديث:

، )٢(واللفـظ لـه، ويف (المعجـم الصـغير) )١(أخرجه الطرباين يف (المعجم األوسـط)

 ، عن عبد السالم بن سهيل.)٣(ومن طريقه الخطيب البغدادي يف تاريخه

، عن موسـى )٥(، ومن طريقه أبو نعيم يف (حلية األولياء))٤(وسط)ويف (المعجم األ

 بن هارون.

 .»أو شرب يف الفضة« ):٨٠٢٢ويف لفظ الطرباين (

ي.  كالهما (عبد السالم، وموسى) عن محمد بن عبد اهللا األَُرزِّ

 من طريق سعيد بن محمد الَجْرمي. )٦(والخرائطي يف (مساوئ األخالق)

  عـن أبـي ُتَمْيَلـة، عـن أبـي َطْيَبـة، عـن أبـي مِْجَلـز، عـن كالهما (محمد، وسـعيد) 

 .ابن عمر 

                                           
 ).٤٨٣٧)، رقم (٥/١١٥(  ) ١(

 ).٦٩٨)، رقم (٢/١٧(  ) ٢(

)١٢/٣٢٦(  ) ٣.( 

  .)٨٠٢٢)، رقم (٨/٧٩(  ) ٤(

)٣/١١٤(  ) ٥.( 

 ).٤٧٤)، رقم (٢٢٨(ص  ) ٦(



 

 

لشريعة والدراسات اإلسالميةمجلة علوم ا  

  »رواية ودراية«أَحاديثُ التخبِيبِ 

٤٣٢  

، )٢(، وابــن عســاكر يف (تــاريخ دمشــق))١( وأخرجــه الــدراقطني يف (غرائــب مالــك)

كالهما من طريق الحسن بن سليمان المصري (ُقبَّْيَطة) عن محمد بن عثمان بن ربيعـة 

علـى  عبـداً  ببَّـمـن َخ « :القـ أن رسـول اهللا  عن مالك عن نـافع عـن ابـن عمـر 

 .»انَّ مواله فليس مِ 

 :الحكم على الحديث

 من وجهين: ُيروى عن ابن عمر 

 : أبو ُتَمْيَلة، عن أبي َطْيَبة، عن أبي مِْجَلز، عنه.الوجه األول

 .»ةلَ يْ ُتمَ د به: أبو ال يروى هذا الحديث عن ابن عمر إال هبذا اإلسناد، تفرّ « قال الطرباين:

رواه الطـرباين يف الصـغير، واألوسـط، وفيـه محمـد بـن عبـد اهللا « مـي:وقـال الهيث

 .)٣(»ي، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوازِّ الرُّ 

ي)، ذكره األئمة ووثقوه: زِّ ي، وُيقال: (الرُّ  قلت: محمد بن عبد اهللا األَُرزِّ

. وقال صـالح بـن محمـد األسـدي )٤(»كان شيخ� صدوق�« قال يعقوب بن شيبة:

 . وزاد الحسـن:)٥(»ثقـة« أحمد بـن حنبـل، والحسـن بـن سـفيان: ، وعبد اهللا بن(َجَزرة)

. »، وكـان مـن الحفـاظربمـا خـالف« وقال: ،)٦(. وذكره ابن حبان يف (الثقات)»مأمون«

                                           
 ).٥/٤٠٨انظر: لسان الميزان (  ) ١(

)١٣/١٠٩(  ) ٢ .( 

 ).٤/٣٣٢مجمع الزوائد (  ) ٣(

 ).٢٥/٥٧٦هتذيب الكمال (  ) ٤(

 ).٢٥/٥٧٧( المصدر السابق  ) ٥(

)٩/٨٤(  ) ٦.( 
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٤٣٣ 

 .)١(فهو ثقة يهم. وهو رأي الحافظ ابن حجر

ي: موسى بن هارون، ثقة حافظ كبير ، ، وعبد السالم بن سهيل)٢(ورواه عن األَُرزِّ

 . )٣(»من نبالء الناس وأهل الصدق، تغّير يف آخر أيامه« قال عنه ابن يونس:

ي: سعيد بن محمد الَجْرمي، ثقة من رجـال الشـيخين . وأبـو ُتَمْيَلـة )٤(وتابع األَُرزِّ

 .)٦( وقد احتج به البخاري ،)٥(هو يحيى بن واضح المروزي، ثقة

َلمي المر وزي، ويف رواية الخرائطي: الُجرجاين، وأبو َطْيَبة، عبد اهللا بن مسلم السُّ

 متكلم فيه:

رواه الطـرباين يف الكبيـر والصـغير، وفيـه « :- يف تعليقه علـى الحـديث  - قال الهيثمي 

. )٧(»ة عبد اهللا بن مسلم، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخـالف، وبقيـة رجالـه ثقـاتبَ يْ أبو طَ 

 .  )٩(»صالح الحديث« ي:. وقال الذهب)٨(»ليس به بأس« قلت: قال الدارقطني:

 . )١٠(»قال أبو حاتم: ال يحتج به. وقّواه غيره« وقال يف موضع آخر:

                                           
 ).٦٠٥٦انظر: تقريب التهذيب (  ) ١(

 ).٧٠٢٢( المصدر السابقانظر:   ) ٢(

 ).٢/٦١٥االعتدال ( ميزان  ) ٣(

 ).٢/١٥٧( المصدر السابقانظر:   ) ٤(

 ).٧٦٦٣انظر: تقريب التهذيب (  ) ٥(

 ).٩/٢١١سير أعالم النبالء (انظر:   ) ٦(

 ).٥/٧٧مجمع الزوائد (  ) ٧(

 ).٣٥٦سؤاالت السلمي للدارقطني (ص  ) ٨(

 ).٢/٥٠٤ميزان االعتدال (  ) ٩(

 =. انظـر: الجـرح والتعـديل»ب حديثه، وال يحتج بهيكت«). وقول أبي حاتم: ١/٥٩٨الكاشف (  ) ١٠(
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٤٣٤  

إلى أنه ممن ُتُكّلـم  )٢( . وأشار يف (لسان الميزان))١(»صدوق يهم« وقال ابن حجر:

 فيه بال حجة.

 : أنه صدوق يهم، ال يحتج به إذا انفرد.وخالصة الحكم عليه

 .)٣(من ثقات التابعين ن حميد السدوسي،وأبو مِْجَلز، اسمه: الحق ب

: الحسن بن سليمان (ُقبَّْيَطة) عـن محمـد بـن عثمـان عـن مالـك عـن الوجه الثاين

 نافع عنه.

تفـّرد بـه ُقبَّْيَطـة، وهـو عنـدي منكـر هبـذا اإلسـناد، ومحمـد بـن « قال الـدارقطني:

 .)٤(»عثمان ضعيف

 . )٥(»مالك بخرب شاذ عن« وقال الذهبي يف ترجمة محمد بن عثمان بن ربيعة:

 فهذا الوجه ال يصح.

والحديث من طريق أبي ُتَمْيَلة يتقوى بما سـبق مـن شـواهد (يف ذكـر التخبيـب)، 

فيكون بذلك حسنًا، وأمـا النهـي عـن لـبس الحريـر، والشـرب يف الفضـة، فقـد جـاء يف 

 ما يدل على ذلك. واهللا أعلم. )٦(الصحيحين

                                           
=)٥/١٦٥.( 

 ).٣٦١٧تقريب التهذيب (  ) ١(

)٩/٣٤٦(  ) ٢.( 

 ).٤/٣٥٦انظر: ميزان االعتدال (  ) ٣(

 ).٥/٤٠٨لسان الميزان (  ) ٤(

  ).٣/٦٤٣ميزان االعتدال (   )٥(

 ).٢٠٦٦)، و(٢٠٦٥)، وصحيح مسلم (٥٦٣٥)، و(٥٦٣٤صحيح البخاري (انظر:   ) ٦(
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٤٣٥ 

 .)عباس  حديث عبد اهللا بن( الحديث الرابع:

ه، دِ يِّ على َس  ب عبداً بَّ ا من َخ نَّ ليس مِ (قال: ، أن رسول اهللا  ، عن ابن عباس

 .)انهَ ب على الخيل يوم الرِّ لَ ْج ا من أَ نَّ ا من أفسد امرأة على زوجها، وليس مِ نَّ وليس مِ 

 تخريج الحديث:

 ، من طريقين:ُيروى عن ابن عباس 

 ثور بن زيد عـن إسـحاق بـن جـابر عـناألول: طريق عبد العزيز الدراوردي عن 

 :عكرمة عن ابن عباس 

، واللفظ له، ومـن طريقـه ضـياء الـدين المقدسـي يف )١(أخرجه أبو يعلى يف مسنده

 ، من طريق مصعب بن عبد اهللا.)٢( (األحاديث المختارة)

 ، من طريق ضرار بن ُصَرد.)٣( والطرباين يف (المعجم الكبير)

، مـن طريـق موسـى بـن )٤()»البـدر المنيـر« لملقـن يفوابن أبي عاصم (ذكـره ابـن ا

 داود.

 ثالثتهم (مصعب، وضرار، وموسى) عن الدراوردي به.

ولـيس يف لفـظ الطـرباين، وابـن أبـي عاصـم ذكـر التخبيـب، ولـيس يف إســنادهما: 

                                           
 ).٢٤١٣)، رقم (٤/٣٠٣(  ) ١(

 ).٢٧٣)، رقم (١١/٢٧٦(  ) ٢(

 ).١١٥٥٨)، رقم (١١/٢٢٢(  ) ٣(

  عنــد نقلــه لقــول الحــافظ  -) ٥/٤٣٧). وقــد ذكــر األلبــاين يف السلســلة الصــحيحة (٩/٤٣٩(  ) ٤(

. ولـم أجـده يف المطبـوع، وال يف »-يعنـي يف (الجهـاد)  -رواه ابـن أبـي عاصـم «: -ابن حجـر 

 مطبوعة.سائر كتبه ال
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٤٣٦  

 إسحاق بن جابر.

، عن أبي ثابت (محمد بن عبيـد اهللا) عـن الـدراوردي )١(والبخاري يف تاريخه الكبير

 هبذا. (مرسال). ثور بن زيد عن إسحاق بن جابر عن عكرمة عن النبي  عن

أخـربين مـن سـمع عكرمـة يقـول: قـال النبـي ، وقال: )٢(وَمْعَمر بن راشد يف جامعه

: » ا على سيدهب عبدً بّ ب امرأة على زوجها، وليس منا من َخ بّ ليس منا من َخ«. 

د اهللا بن طـاُوس عـن أبيـه الثاين: طريق عثمان بن مطر عن معمر بن راشد عن عب

 عنه.

 من طريق علي بن أبي هاشم عن عثمان به. )٣( أخرجه الطرباين يف (المعجم األوسط)

 وليس يف لفظه ذكر الخيل.

 :الحكم على الحديث

 من وجهين: ُيروى عن ابن عباس 

 : يرويه عبد العزيز الدراوردي، واختلف عليه:األول

، وموسى بـن داود )٥(وضرار بن ُصَرد (مرتوك) ،)٤(فرواه مصعب بن عبد اهللا (ثقة)

عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن إسحاق بن جابر عن عكرمة عن ابن عباس  )٦((ثقة)

                                           
)١/٣٩٦(  ) ١.( 

 ).٢٠٩٩٤)، رقم (١١/٤٥٦منشور كملحق يف مصنف عبد الرزاق (  ) ٢(

 ).١٨٠٣)، رقم (٢/٢٢٣(  ) ٣(

 ).٦٤-١٠/٦٣)، هتذيب التهذيب (٢/٢٦٨)، الكاشف (٢٨/٣٦انظر: هتذيب الكمال (  ) ٤(

 ).١٣/٣٠٥انظر: هتذيب الكمال (  ) ٥(

 ).٦٠-٢٩/٥٩( المصدر السابقانظر:   ) ٦(
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٤٣٧ 

 .عن النبي 

 وضرار، وموسى، لم يذكرا التخبيب.

، عن الدراوردي عن ثور عـن إسـحاق )١(ورواه أبو ثابت محمد بن عبيد اهللا (ثقة)

 سال).. (مرعن عكرمة عن النبي 

 والدراوردي تكلم فيه األئمة:

بالطلـب،  كـان معروفـ�« . وقال أحمد بن حنبل:)٢(فقد وثقه مالك، وابن المديني

وإذا حدث من كتابه فهـو صـحيح، وإذا حـدث مـن كتـب النـاس وهـم، كـان يقـرأ مـن 

 . )٣(»كتبهم فيخطئ

ه حدث من كتاب اوإذيء، ليس هو بش، يهم إذا حدث من حفظه« ويف موضع آخر:

 وقـال ابـن معـين: .)٥(»ببواطيـل إذا حـدث مـن حفظـه جـاء« . ويف موضع آخـر:)٤(»فنعم

 . )٦(»صالح، ليس به بأس«

. وقـال )٧(»فيخطـئ يءث من حفظه الشفربما حدّ سيء الحفظ، « وقال أبو زرعة:

لـيس بـه « . ويف موضـع آخـر:»ليس بـالقوي« . وقال النسائي:)٨(»ال يحتج به« أبوحاتم:

                                           
 ).٩/٣٢٥هتذيب التهذيب (انظر:    )١(

 ).٢/٦٣٤)، ميزان االعتدال (٥/٣٩٥انظر: الجرح والتعديل (  ) ٢(

 ).٣٩٦-٥/٣٩٥الجرح والتعديل (  ) ٣(

 ).٦٣٤-٢/٦٣٣ميزان االعتدال (  ) ٤(

 ).٢/٦٣٤( المصدر السابق  ) ٥(

 ).٥/٣٩٦الجرح والتعديل (  ) ٦(

 .المصدر نفسه  ) ٧(

 ).٢/٦٣٤ميزان االعتدال (  ) ٨(
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٤٣٨  

 .)١(»بأس

 .)٢(»حديثه الينحط عن رتبة الحسن« الذهبي: وقال

 : صدوق، يخطئ إذا حّدث من كتب غيره؛ لسوء حفظه.خالصة الحكم عليه

، وشيخ ثور: إسحاق بن جـابر، وهـو إسـحاق )٣(وشيخه ثور بن زيد الديلي (ثقة)

، وسكتا عنه، ولم أقـف علـى )٥(، وابن أبي حاتم)٤(بن عبد اهللا العدين، ترجم له البخاري

، كما أن غالب روايات ثور بـن )٦(جمة له تبّين حاله، وقد ذكره ابن حبان يف (الثقات)تر

 .-كما عند الطرباين، وابن أبي عاصم - )٧(زيد عن عكرمة تأيت بال واسطة

ــد ( ــد أحم ــديث، عن ــى الح ــو معن ــحاق بنح ــابع إلس ــى مت ــت عل   )، ٢٨١٦ووقف

)، وأبـو يعلـى ٨٩٢األدب ( )، والبخـاري يف٥٨٩وعبد بن حميد يف المنتخب من مسنده (

)، والحـاكم يف ١١٥٤٦)، والطرباين يف الكبيـر (٤٤١٧)، وابن حبان (٤١٤مسنده (يف 

)، من طريق عمرو بن ١٧٠١٨)، (١٧٠١٧)، والبيهقي يف الكربى (٨٠٥٢مستدركه (

ه األعمى« (مرفوًعا)، بلفظ: أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس   )٨(ملعون من َكمَّ

                                           
 ).١٨/١٩٤هتذيب الكمال (  ) ١(

 ).٨/٣٦٨سير أعالم النبالء (  )٢(

 ).٨٥٩انظر: تقريب التهذيب (  ) ٣(

 ).٣٩٦-١/٣٩٥انظر: التاريخ الكبير (  ) ٤(

 ).٢/٢٢٧انظر: الجرح والتعديل (  ) ٥(

)٦/٤٧(  ) ٦.( 

 ).٥/١١٧انظر: تحفة األشراف (  ) ٧(

ــه األعمــى  ) ٨( ــأي عَ : َكمَّ  =. انظــر: غريــب الحــديث، للحربــيه عليــهْفــوقِ ولــم يُ  ى عليــه الطريــقمَّ
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٤٣٩ 

ب أعمى عن بّ من َخ « واللفظ ألحمد، والبقية بنحوه، ويف لفظ البيهقي: ،»..عن السبيل

 .»الطريق

ــرو: ــة عم ــذهبي يف ترجم ــال ال ــدوق« وق ــحيحين يف ، ص ــرج يف الص ــه مخ حديث

 .)١(»صولاأل

وإسناد ابن أبي عاصم ال بأس « وحكم الحافظ ابن حجر على هذا الوجه، فقال:

 . )٣(. وصححه األلباين)٢(»به

عثمان بن مطر عن معمر بن راشد عن عبد اهللا بن طـاُوس عـن أبيـه  :الوجه الثاين

 عنه.

منكـر « . وقال البخـاري:)٤(وإسناده واٍه؛ فعثمان بن مطر، ضّعفه ابن المديني جداً 

 .)٦(وضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم .)٥(»الحديث

 فهذا الوجه ال يثبت.

د تقدم ما يشهد لمتنـه دون ذكـر الخيـل كحـديث والحديث حسن يف الجملة، وق

 . واهللا أعلم.أبي هريرة، وحديث بريدة 

                                           
=)٢/٤٨٢.( 

 ).٣/٢٨١ميزان االعتدال (  ) ١(

 ).٣٠٤-٤/٣٠٣التلخيص الحبير (  ) ٢(

 ).٥/٤٣٧انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة (  ) ٣(

 ).١٩/٤٩٦انظر: هتذيب الكمال (  ) ٤(

 ).٦/٢٥٣التاريخ الكبير (  ) ٥(

 ).٤٩٧-١٩/٤٩٦انظر: هتذيب الكمال (  ) ٦(
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٤٤٠  

 .المطلب الثاين: األحاديث الواردة بمعنى التخبيب* 

 عُ َضـيَ  إن إبلـيَس (: ، قـال: قـال رسـول اهللا وفيه حديث جـابر بـن عبـد اهللا 

هـم فتنـة، يجـيء أحـدهم ه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منـه منزلـة أعظمَش رْ عَ 

فيقـول: مـا  ،ثم يجيء أحـدهم :، قالشيئ� فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعَت 

قال األعمش:  - ).أنت مَ عْ ويقول: نِ  ،يه منهنِ دْ قت بينه وبين امرأته، قال: فيُ تركته حتى فرَّ 

 .)فيلتزمه( - أراه قال:

 تخريج الحديث:

 .عمش عن أبي سفيان عن جابر ، من طريق األ)١(أخرجه مسلم يف صحيحه

* * * 

                                           
كتاب: صفة القيامة، والجنة، والنار، باب: تحريش الشيطان، وبعثـه سـراياه لفتنـة النـاس، وأن   ) ١(

 ).٢٨١٣)، رقم (٤/٢١٦٧مع كل إنسان قرين� (

يف أحاديـث التخبيـب رغـم عـدم صـراحته بلفـظ التخبيـب أو  ذكـرت حـديث جـابر  تنويه:

هـذا البـاب، كمـا عنـد الحـافظ المنـذري يف مرادفاته؛ نظرًا لوروده عند بعض أهل العلم تحت 

)، ومحمد صّديق ٤٣-٢/٤٢)، وابن حجر الهيتمي يف الزواجر (٣/٨٢الرتغيب والرتهيب (

 ).٥٠٧-٥٠٦الِقنَّْوجي يف حسن األسوة (ص

 ومعناه دالٌّ عليه؛ فاإلفساد والتفريق بين الزوجين من أحب األعمال عند الشيطان.   
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٤٤١ 

 المبحث الثاين

 فقه أحاديث الباب ومسائله

 

 اشتملت أحاديث الباب على مسائل وفوائد، من أهمها:

؛ لتـربؤ النبـي )١(فيها داللة على تحريم التخبيب وأنه كبيرة من كبـائر الـذنوب -١

 مـرأة علـى من فاعله، وهـو محـرم بجميـع أشـكاله وصـوره، سـواء كـان تخبيـب ال

ــى  ــّيده، أو الســّيد عل ــوك علــى س ــه، أو الممل ــى زوجت ــب الرجــل عل زوجهــا، أو تخبي

مملوكه، أو األب على أبنائه، أو االبن على والده، أو العامل على صـاحب العمـل، أو 

صاحب العمل على عاملـه، ونحـو ذلـك، ممـا يوقـع الضـرر، وُيْلحـق األذى، وُيعّطـل 

 .)٢(المسلمينالمصالح، ويتسبَّب بالفتنة بين 

يحـرم علـى المكلـف أن يحـدث عبـد اإلنسـان، أو زوجتـه أو « :قال النووي 

بمعـروف  بما يفسدهم به عليه إذا لم يكن ما يحدثهم به أمراً  ،ابنه، أو غالمه، ونحوهم

 .)٣(»عن منكر أو هني�

السـعي يف التفريـق بـين الـزوجين مـن أعظـم « :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وفعل الشيطان المحظي عنـد إبلـيس؛ كمـا  ،بل هو فعل هاروت وماروت المحرمات؛

  .)٤(»جاء به الحديث الصحيح

                                           
 ).٢/٤٢)، الزواجر عن اقرتاف الكبائر (٢١١(ص انظر: الكبائر، للذهبي  ) ١(

)، منح الجليل شرح مختصـر خليـل ٥/٤٩٠)، كشاف القناع (٧/٢٠٩انظر: تحفة المحتاج (  ) ٢(

)٣/٢٦٤.( 

 ).٣٦٨األذكار (ص  ) ٣(

 ).٦/٣١٥الفتاوى الكربى (  ) ٤(
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٤٤٢  

 يف التخبيـب تحـت بـاب: ذكر اإلمام أبو داود يف سننه حديث أبي هريرة  -٢

سبب للفسـاد ، وعقده يف كتاب الطالق؛ ألن التخبيب »فيمن خبَّب امرأة على زوجها«

 .)١(والفراق بب للطالقوالنزاع بين الزوجين، وهو س

الـزوج علـى  تخبيـبُخصَّ يف الحـديث تخبيـب المـرأة علـى الـزوج، مـع أن  -٣

فقبول اإلفساد والميل إلى  عوجاج،ُجبِلَن على االالنساء  ألن زوجته داخل يف الحكم؛

 . )٢(وتأثير العاطفة عليهن لقلة عقلهن، ؛الفساد يف طبعهن أغلب وأكثر

حذير والرتهيب من التخبيـب صـيغًة مـن أشـد صـيغ يف الت استعمل النبي  -٤

 . »ليس منّا« :النهي، وهي الرباءة من فاعله، بقوله 

 وقد اختلف العلماء يف تفسير هذه العبارة على أقوال:

أي ليس مثلنا. وهو مروي عن ابن الحنفية، وابن جريج، ومِْسـعر،  القول األول:

 .)٣(وعبد الكريم بن أبي أمية، واختاره ابن حبان

وقد أنكره طائفة من األئمة، كسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهـدي، وأحمـد 

؟ ثـم قـال:  صـام وصـلى، كـان يكـون مثـل النبـي لـو أن رجـًال « ، وقـال:)٤(بن حنبل

 .)٥(»»ليس منا«هؤالء المرجئة، يعني أن هذا من قولهم: 

                                           
 ).٨/١٣١انظر: بذل المجهود (  ) ١(

 .المصدر نفسه  ) ٢(

ــر:   ) ٣( ــرزانظ ــد ال ــنف عب ــة (١٨٨٤٤اق (مص ــي خيثم ــن أب ــاريخ اب ــالل )، ٢٥٥٧)، ت ــنّة، للخ الس

 ).١/٣٢٧، صحيح ابن حبان ()٣/٥٧٦(

 ).٣/٥٧٦انظر: السنّة، للخالل (  ) ٤(

 ).٣/٥٧٧( المصدر السابقانظر:   ) ٥(
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٤٤٣ 

ــاين: ــه القــول الث ــدى هبــدينا أن ــ ،لــيس ممــن اهت ــا وعملن ا وحســن واقتــدى بعلمن

 .)١(طريقتنا

أهنا ُتحمل على ظاهرها من غيـر تأويـل، وذلـك أبلـغ يف التغلـيظ،  القول الثالث:

والردع والزجر عن الوقوع يف مثل ذلك، وممن ذهب إلى هذا القول: سفيان الثـوري، 

 .)٢(وابن مهدي، وأحمد بن حنبل

ـيكـره قـول مـن يُ  ة نَـيْ يَ وكان سـفيان بـن عُ « وقال النووي: بلـيس علـى ( :رهفسِّ

ليكـون أوقــع يف  ؛بـل يمسـك عــن تأويلـه :يعنــي - ،بــئس هـذا القـول :ويقـول )،هـدينا

 .)٣(»- النفوس وأبلغ يف الزجر

وهذا األظهر؛ فالغاية من إيراد هذه العبارة هـو التغلـيظ، والتحـذير مـن ارتكـاب 

 األفعال واألقوال التي ُوصف أصحاهبا بذلك. واهللا أعلم.

اد يحصــل بــالقول والفعــل، وكــل مــا يــؤدي إلــى نشــوز أن التخبيــب واإلفســ -٥

المرأة عن زوجها، أو كره الرجل لزوجته، أو فساد الخادم علـى سـّيده، أو االبـن علـى 

 . )٤(والده، ونحو ذلك

للتخبيب صور عديدة، منها ما ذكره أهل العلم، ومنها ما قد يتنوع بـاختالف  -٦

تـأخرة، التـي حصـل فيهـا انفتـاح تقنـي، الزمان، والمكان، السيما يف هـذه األزمـان الم

                                           
 ).١/١٠٩انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (  ) ١(

)، فــتح البــاري ٩/٥٣٧لملقــن ()، التوضــيح، البــن ا٥٧٩- ٣/٥٧٨انظــر: الســنّة، للخــالل (  ) ٢(

)٣/١٦٤.( 

 ).٢/١٠٨انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (  ) ٣(

 ).١٩/٤٦٥انظر: شرح ابن رسالن على سنن أبي داود (  ) ٤(
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٤٤٤  

وانتشرت وسائل التواصل االجتماعي، مما ساهم بشكل كبير يف تنّوع صور التخبيـب 

 سواء بين الزوجين أو بين العامل وصاحب المنشأة، أو بين األبناء والوالدين.

 ومن هذه الصور: 

اسـن رجـل أن يذكر المـَُخّبب مساوئ الزوج عند زوجته، أو يذكر عنـدها مح -أ

 .)١(أجنبي مما يجعلها توازن بين زوجها وهذا األجنبي، فتنفر منه وتبغضه، وقد تفارقه

وكذلك القول يف حق الخادم مع سّيده، فذكر مساوئ السّيد عنـده قـد يتسـبب يف 

 .)٢(وقوع خصومه بينهما، أو تقصير يف خدمته، أو الفرار منه، ونحو ذلك

مع آبائهم، فذكر مساوئ اآلباء عند األبناء قـد وكذلك القول أيض� يف حق األبناء 

 ُيسبب عقوقهم، ونفرهتم منهم.

 ،مـثالً أن تجيء المرأة غضبانة على زوجها إلى من تظن أنه سيصلح بينهمـا  -ب

فربما مالت لغيـره  ؛لزوجها ولو إكرام� ،فيبسط لها يف الطعام ويزيد يف النفقة واإلكرام

 .)٣(وازدرت ما عنده

  أة المتزوجــة، أو المطلقــة طالقــ� رجعيــ� وهــي يف عــدهتا، قــال خطبــة المــر -ج

، بـل وال تعريضـ� ب تصريح�طَ خْ جة فال يجوز أن تُ وَّ زَ ـُفأما المرأة الم« :ابن تيمية 

ــبح ــب للمــرأة علــى زوجهــا، وهــو مــن أق ــم  ...المعاصــي ذلــك تخبي ــم إذا طلقهــا ل   ث

 لتعريض إذا كان الطالق ثالث�يجز التصريح بخطبتها حتى تقضي العدة، وإنما يجوز ا

ــ� ــم  ففيــه خــالف مشــهور، وإن كــان رجعيــ� عنــد الجمهــور، فــإن كــان الطــالق بائن   ل

                                           
 ).٥/٢١٢٨انظر: مرقاة المفاتيح (  ) ١(

 ).٤/٢٠انظر: شرح المصابيح، البن الملك (  ) ٢(

 ).٦/١٢٣انظر: فيض القدير (  ) ٣(
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٤٤٥ 

 .)١(»يجز وفاقا

هناك صور من تخبيب الزوج على زوجته أو العكس، ممـا قـد يكـون ظـاهره  -د

 السعي يف حل مشكلة بينهما أو ألجل التسوية وتسريح الزوجة بإحسان، فمن ذلك:

صـالحة خادمـة  زوجتـهأن تكـون كـإلضرار بالزوج، ا قصد المـَُخّبب يكون أن -

وُيغريه بالمال،  ،)ضوَ عِ اخلع زوجتك بِ (يقول له: ولزوجها، فيحسد الزوج على هذا، 

، وهـو المسـلمعـدوان علـى مـن الهذا و مما قد يخدع الزوج فتضعف نفسه عند ذلك،

 أشد من الحسد المجرد، والحسد من الكبائر.

 ةالزوجـة مسـتقيمحـال إلضرار بالزوجة، كأن تكون ا قصد المـَُخّببيكون أن  -

فتقـول لهـا: أنـا  - وما أكثر ما تحسد النساُء النسـاءَ  - ،، فتأيت امرأة تحسدهاهامع زوج

 .)٢(سأعطيك كذا وكذا، وتخلصي من هذا الرجل، فتخدعها، وتوافق الزوجة

ه هـذه المــرأة التـي عنــد تعجبــ كـأن، المـــَُخبِّب نفـس لحــظِّ التخبيـب أن يكـون  -

 للزوج:  يقولزوجها، ف

؛ ألنـه وعـدوان وجنايـةالفعل محـّرم، ، فهذا كذا وكذاوسأعطيك  ،زوجتكطّلق 

 .)٣(أفسد المرأة على زوجها

امرأتك حتى أتزوجها ولك ألـف  ْق لِّ طَ  :رجل قال لرجلعن اإلمام أحمد ُسئِل و

رجـل يقـول  !،سـبحان اهللا :الق. فقـالأنت ط :ثم قال المرأته ،فأخذ منه األلف ،درهم

                                           
 ).٦/٢٦٦الكربى (الفتاوى   ) ١(

 ).١٢/٤٥٦انظر: الشرح الممتع (  ) ٢(

 .نفسهالمصدر انظر:   ) ٣(
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٤٤٦  

 .)١(ال يحل هذا ؟!امرأتك حتى أتزوجها ْق لِّ طَ  :لرجل

تحريض األبناء على آبائهم؛ للخروج عن طاعتهم باسم الحريـة، واالنفتـاح  -ـه

على المجتمع، بغية وصولهم للعقوق والشقاق ثم االفرتاق وهـدم المكـون األسـري، 

ــم انفــالت المجتمــع بعــد محافظ ــرب ومــن ث ــادئ الشــريعة، وعــادات الع ــه علــى مب ت

 األصيلة.

وتظهر هذه الصورة جلّي� يف اآلونة األخيـرة عـرب وسـائل التواصـل االجتمـاعي، 

من هروب الفتيات إلى خارج البالد بحث� عن اللجوء بدعوى الحصول على الحريـة، 

هتـدف  ، وهذه الحركة لها دعاة من الجنسـين،)٢(»النسوّيات« واجتماعهن تحت مسّمى

ض على التمّرد واالنحالل.  يف حقيقتها إلى االنسالخ من األخالق والدين، وُتحرِّ

إيغار صدر العامل على صاحب العمل، بأن عطاءه له قليل، وأن غيـره يعمـل  -و

مثل عمله بعطاء أكثـر، وامتيـازات أفضـل، ممـا يتسـبب يف نفـور العامـل، وتقصـيره يف 

 عمله، ونشوب الخالفات بينهما.

 غير ذلك من الصور التي ال عد لها وال حصر.  إلى

: كـل مـا يوقـع يف الشـقاق والتنـافر بـين الـزوجين، أو والضابط يف صور التخبيب

الخادم مع سيده، أو األبناء مـع آبـائهم، أو مـا يكـون بـين األشـقاء، أو األصـدقاء، ممـا 

 يتسبب يف فساد بعضهم على بعض.

د المـرأة علـى زوجهـا ليتزّوجهـا، وهـذا قد يكون من مقاصد المــُخبِّب إفسـا -٧

                                           
 ).٥/٤٨٥انظر: الفتاوى الكربى، البن تيمية (  ) ١(

 موقع ويكيبيديا: انظر:  ) ٢(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9 
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٤٤٧ 

ت امـرأة علـى بعلهـا، وجاريـة وعبـد علـى َبـبِّ وكـم ُخ « :منكر عظيم، قال ابن القـّيم 

 من فعل ذلك وتربأ منه، وهو من أكرب الكبائر. سيدهما، وقد لعن رسول اهللا 

قد هنى أن يخطب الرجل علـى خطبـة أخيـه، وأن يسـتام علـى  وإذا كان النبي 

ه، فكيـف بمـن يسـعى يف التفريـق بـين رجـل وبـين امرأتـه وأمتـه حتـى يتصـل سوم أخي

 . )١(»هبما؟

م، ، أو ذا رحـم محـرّ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلـوم جـاراً « وقال أيض�:

لقطيعة الرحم وإيذاء الجـار، وال يـدخل الجنـة قـاطع  ؛مؤكداً  تعدد الظلم فصار ظلم�

 .)٢(»رحم، وال من ال يأمن جاره بوائقه

 اختلف الفقهاء يف حكم من خبَّب امرأًة على زوجها ليتزوجها، على قولين: -٨

أن نكاحه صحيح، ويأثم علـى تخبيبـه، وُيعـّزر مـن الحـاكم، وإليـه  القول األول:

، وحجــتهم أن النكــاح إذا )٣(ذهــب األحنــاف، وبعــض المالكيــة، وروايــة عنــد الحنابلــة

فهـو نكــاح صـحيح، وأمــا فعـل التخبيــب تـوافرت أركانـه وشــروطه، وانتفـت موانعــه، 

 فيستحق عليه العقوبة والتعزير؛ لسعيه يف األرض بالفساد. 

عقوبـة لـه كمنـع القاتـل  ؛ويجـب التفريـق بينهمـاأن نكاحـه باطـل،  القول الثـاين:

ــراث ــة وغيرهمــاالمي ــة والحنابل ــه ذهــب المالكي ــة )٤(، وإلي ــد ، واختلــف المالكي يف تأبي

                                           
 ).٢١٦الجواب الكايف (ص  ) ١(

 ).٢١٧ص( المصدر السابق  ) ٢(

)، كشـاف القنـاع ٢٦٦)، األشباه والنظـائر، البـن نجـيم (ص٥/٥٠٦انظر: المحيط الربهاين (  ) ٣(

 ).٢/٧٠)، نوازل القصري (٥/٧٤(

 =)، مـنح الجليـل٥/٧٤)، كشـاف القنـاع (٤/١٦٦انظر: المستدرك على مجمـوع الفتـاوى (  ) ٤(
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 .)١(لى قولين، والمشهور عدم التأبيدالمـُخّبب عتحريمها على 

والقول الثاين أصح؛ عقوبة له على نقيض قصده، ولما ورد من األدلة يف التغلـيظ 

والزجر عن هذا الفعل، وألن القول ببطالن نكاحه فيه سد للـذرائع، ممـا هـو مطلـوب 

، وقــد ذكــر اإلمــام القــرايف أن ســد )٢(مشــروع، وأصــل مــن األصــول القطعيــة يف الشــرع

أجمعت األمة على سده ومنعه وحسـمه كحفـر قسم « ذرائع على ثالثة أقسام، فقال:ال

 . )٣(»..إهالكهم فإنه وسيلة إلى ؛اآلبار يف طرق المسلمين

: ويقاس عليه التخبيب، فهو إفساد وهدم لبيوت المسلمين، وفيه تأجيج نار قلت

 الفتنة بينهم. واهللا أعلم.

ل المــَُخبِّب أفعـال الشـياطين، فقـد أتـى على مشاهبة فع دلَّ حديث جابر  -٩

وذلك ألن النكاح عقـد شـرعي يسـتحل بـه الـزوج، على أحب األعمال إلى الشيطان؛ 

، والفسـاد يف األرضفيكثـر الزنـا  ،مـهليسـتبيح مـا حرَّ  ؛وهو يريد حـل مـا عقـده الشـرع

من  والقصد بسياق الحديث التحذير ،ويهتكوا حدود الشرع، ويتعدوا حدود اهللا تعالى

 .)٤(التسبب يف الفراق بين الزوجين؛ لما فيه من توقع وقوع الزنا وانقطاع النسل

أن مما ُيعظِم جريرة التخبيـب مـا قـد يسـّببه الــُمخّبب مـن تـأثيم اآلخـرين،  -١٠

كسؤال المرأة الطالق من زوجها، وفرار العبد من سّيده، وعقوق األبناء آلبائهم، وكل 

                                           
=)٣/٢٦٤.( 

 ).٣/٢٦٤انظر: منح الجليل (  ) ١(

 ).٣/٢٦٣فقات، للشاطبي (انظر: الموا  ) ٢(

 ).٢/٣٢الفروق (  ) ٣(

 ).١/١٥٠انظر: مرعاة المفاتيح (  ) ٤(
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 عـن ثوبـانحاح المحذرة مـن هـذه األفعـال المنكـرة، فذلك وردت فيه األحاديث الص

  قال: قال رسول اهللا :) َيف غير ما بـأس، فحـرام  ما امرأة سألت زوجها طالق�يُّ أ

 . )١()عليها رائحة الجنة

 ، وعنـدما ُسـئِل النبـي)٢()فقد برئت منـه الذمـة َق بَ أيما عبد أَ (: وقال رسول اهللا 

  ٣( »..،هللا، وعقوق الوالديناإلشراك با« :، قالالكبائرعن( . 

ليس يف التخبيب حدٌّ وال كفارة، وعقوبته التعزير بمـا يـراه الحـاكم مناسـب�  -١١

لحالـه، ولحجـم مـا تسـبب يف إفسـاده وضـياعه، وقـد ذكـر الفقهـاء بأنـه يعاقـب عقوبـة 

 .)٤(بليغة

 قد يقول قائل: هل للمـَُخبِّب توبة؟. -١٢

طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا، أو غرغــرة الــروح، الجــواب: التوبــة ال يحجبهــا إال 

وذلك فيما يتعلق بحق اهللا تعالى، أما ما له صلة بحق العبد، فهـو مبنـي علـى المشـاّحة 

 والخصومة.

فإن التوبـة وإن أسـقطت حـق اهللا فحـق العبـد بـاق لـه « :قال ابن قّيم الجوزية 

                                           
)، ٢٢٤٤٠)، وأحمـد (٢٠٥٥)، وابـن ماجـه (١١٨٧)، والرتمـذي (٢٢٢٦أخرجـه أبـو داود (  ) ١(

كلهـم )، ٢٨٠٩)، والحـاكم (٤١٨٤)، وابن حبان (٧٤٨)، وابن الجارود (٢٣١٦والدارمي (

 . ة عن أبي أسماء عن ثوبان من طريق أيوب عن أبي قالب

 ).٧/١٠٠صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، واأللباين. انظر: إرواء الغليل (و   

 ).٦٩أخرجه مسلم (  ) ٢(

 ).٨٨)، ومسلم (٢٦٥٣أخرجه البخاري (  ) ٣(

 ).٣/١٨٢انظر: اإلقناع (  ) ٤(
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فلذة كبده، ومن هو أعـز عليـه الوالد إفساد ولده و مِ لْ المطالبة به يوم القيامة، فإن من ظُ 

م الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم مـن ظلمـه بأخـذ مالـه لْ من نفسه، فظُ 

ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، وال يعدل ذلك عنده إال سفك دمـه،  ؛كله

 . واهللا أعلم.)١(»من فعل الفاحشة فيا له من ظلم أعظم إثم�

* * * 

                                           
 ).٢١٦الجواب الكايف (ص  ) ١(
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 الخاتمة

 

 لحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد:ا

 فهذه أبرز نتائج الدراسة:

اتضــح مفهــوم التخبيــب يف اللغــة واالصــطالح، فهــو ال يخــرج بمفهومــه  -١

 االصطالحي عن معناه اللغوي، الذي يدور على معنى الِخَداع واإلفساد بين الناس.

 قد رّتب عليه النبي التخبيب فعٌل محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، و -٢

 الرباءة من فاعله.

تتعدد صور التخبيب بتعدد وسائله، ووسائل اإلفساد تتنوع، وتتجـدد يف كـل  -٣

  زمان ومكان، ال سيما يف عصر التقنية، وتطورها السريع، وقد ذكـر الفقهـاء عـددًا منهـا 

 . -تقدم ذكرها يف البحث  -

 الشقاق والتنافر بـين الـزوجين، أن الضابط يف صور التخبيب: كل ما يوقع يف -٤

أو الخادم مع سيده، أو األبناء مع آبائهم، أو ما يكون بين األشـقاء، أو األصـدقاء، ممـا 

 يتسبب يف فساد بعضهم على بعض.

بلغ عدد األحاديـث الـواردة بلفـظ التخبيـب أربعـة أحاديـث، وأمـا الحـديث  -٥

 لم تحت هذا الباب.الخامس فدل بمعناه على التخبيب، وقد ذكره أهل الع

جميع األحاديث المجموعة مقبولة، ثالثة منها صحيحة، وهي حديث جابر  -٦

  يف صحيح مسلم، وحديث أبـي هريـرة  مـن طريـق عمـار بـن ُرَزيـق، وحـديث

من طريـق الوليـد بـن ثعلبـة الطـائي، وحـديثان حكمهمـا حسـن يف الجملـة،  ُبريدة 

 .، وحديث ابن عباس وهما حديث ابن عمر 
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يرتتب على فعل التخبيب أحكام�، من أبرزها: بطـالن زواج المــُخّبب بمـن  -٧

خبَّبها ليتزوج منها، ويعظم اإلثم إن كان الزوج جارًا، أو ذا رحم؛ لما فيـه مـن القطيعـة 

 وأذى الجار المنهي عنه.

: العناية يف معالجـة القضـايا االجتماعيـة وفـق الهـدي النبـوي، توصيات الدراسة

األحاديث الواردة يف ذلك حديثي�ا وفقهي�ـا؛ فكثيـر مـن السـلوكيات الخاطئـة يف ودراسة 

أو أشــار إلــى عالجهــا، الســيما مــا يتعلــق بالقضــايا  مجتمعاتنــا قــد عالجهــا النبــي 

  األسرّية.

 

. هذا جهد المـُقل، فما كان فيه من صواب فمن اهللا وحده، وما كان فيـه .وختام�

 ، واهللا ورسوله منه بريئان، واهللا أعلم. من خلل فمن نفسي والشيطان

 وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

، أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري، المحقـق: دار إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشـرة - 

 م.١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، ١الرياض، ط -المشكاة، دار الوطن 

، أحمد بن الحسين البيهقـي، اعتنـى بـه: أبـو عبـد اهللا السـعيد المنـدوه، مؤسسـة الكتـب اآلداب  - 

 م.١٩٨٨هـ / ١٤٠٨، ١لبنان، ط -الثقافية، بيروت 

، محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، تحقيـق: عبـد القـادر األرنـؤوط، دار الفكـر، األذكار  - 

 م.١٩٩٤هـ / ١٤١٤ لبنان، طبعة جديدة منقحة، -بيروت 

هـــ / ١٤٠٥، ٢بيــروت، ط -، محمــد ناصــر الــدين األلبــاين، المكتــب اإلســالمي إرواء الغليــل - 

 م.١٩٨٥

محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري، المعروف بـالحاكم الكبير، المحقق: األسامي والكنى،    - 

 م.١٩٩٤، ١يوسف بن محمد الدخيل، دار الغرباء األثرية بالمدينة، ط

، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم، وضع حواشيه: زكريا عميرات، األشباه والنظائر   - 

 .ـه١٤١٩، ١بيروت، ط -دار الكتب العلمية 

 المحقق: عبد اهللا بن محمـد البخـاري، محمد بن عبد اهللا اإللبيري (ابن َزَمنين)،أصول السنة،   - 

 .ـه١٤١٥، ١المدينة المنورة، ط -مكتبة الغرباء 

، محمد بن طاهر، المعروف بابن القيسراين، المحقق: محمود محمد أطراف الغرائب واألفراد   - 

 .ـه١٤١٩، ١بيروت، ط -نصار وآخر، دار الكتب العلمية 

، موسى بن أحمد الحجاوي، المحقق: عبد اللطيف محمد اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل   - 

  لبنان. - موسى السبكي، دار المعرفة بيروت

، الفـاروق الحديثـة، وغيـره : عـادل محمـدالمحقـق، ُمُغْلطاي بن قِلِـيجإكمال هتذيب الكمال،   - 

  م.٢٠٠١، ١ط
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الريـاض،  ،، عمر بن علي ابـن الملقـن، المحقـق: مصـطفى أبـو الغـيط، دار الهجـرةالبدر المنير - 

 .ـه١٤٢٥، ١ط

د. تقـي الـدين  اعتنـي بـه: أ. ،هارنفوريخليل أحمـد السـ ،بذل المجهود يف حل سنن أبي داود  - 

ــدوي ــد، الن ــالمية، الهن ــدوي للبحــوث والدراســات اإلس ــن الن ــي الحس ، ١ط ،مركــز الشــيخ أب

 م.٢٠٠٦هـ / ١٤٢٧

  هــ)، المحقـق: ٨٠٧، علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي (ت بغية الباحث عـن زوائـد مسـند الحـارث - 

 . ـه١٤١٣، ١طالمدينة،  -د. حسين أحمد الباكري، مركز خدمة السنة 

، يحيى بن معين البغدادي، المحقق: محمد كامـل القصـار، تاريخ ابن معين (رواية ابن محرز) - 

 م.١٩٨٥/  هـ١٤٠٥، ١دمشق، ط -مجمع اللغة العربية 

(رواية الدارمي)، يحيى بن معين البغـدادي، المحقـق: أحمـد محمـد نـور، دار تاريخ ابن معين  - 

 دمشق. -المأمون 

، ١بشار عواد، دار الغرب اإلسـالمي، ط ، محمد بن أحمد الذهبي، المحقق: د.إلسالمتاريخ ا - 

 م.٢٠٠٣

المدينـة،  ،أحمد بن عبد اهللا العجلي، المحقق: عبد العليم البستوي، مكتبة الدار تاريخ الثقات، - 

 .هـ١٤٠٥، ١ط

 ،أحمــد بــن زهيــر ابــن أبــي خيثمــة، لــث،الســفر الثا -= تــاريخ ابــن أبــي خيثمــة  التــاريخ الكبيــر - 

 .ـه١٤٢٧، القاهرة، الفاروق الحديثة، ١ط ،المحقق: صالح بن فتحي هالل

 .الدكن –، محمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد التاريخ الكبير - 

 -الخطيب البغدادي، المحقق: بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي  ،، أحمد بن عليتاريخ بغداد   - 

 .ـه١٤٢٢، ١يروت، طب

، علي بن الحسن بن هبة اهللا المعـروف بـابن عسـاكر، المحقـق: عمـرو بـن غرامـة تاريخ دمشق  - 

 م.١٩٩٥هـ / ١٤١٥العمروي، دار الفكر، 
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، يوسف بن عبد الرحمن المزي، المحقق: عبد الصمد شرف تحفة األشراف بمعرفة األطراف - 

 م.١٩٨٣/  هـ١٤٠٣، ٢ط الدين، المكتب اإلسالمي، والدار القّيمة،

أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، راجعه لجنة من العلمـاء، تحفة المحتاج يف شرح المنهاج،  - 

 . ـه١٣٥٧مصر، د.ط،  -المكتبة التجارية الكربى 

، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ضبط أحاديثه وعلـق عليـه: مصـطفى الرتغيب والرتهيب - 

 م.١٩٦٨ / هـ١٣٨٨، ٣مصر، ط -ى البابي الحلبيمحمد عمارة، مكتبة مصطف

، ١سوريا، ط -، أحمد بن علي ابن حجر، المحقق: محمد عوامة، دار الرشيد تقريب التهذيب - 

 .هـ١٤٠٦

مصـر،  -، أحمد بن علي ابن حجر، المحقـق: حسـن عبـاس، مؤسسـة قرطبـة التلخيص الحبير - 

 .هـ١٤١٦، ١ط

، ١، أحمــد بــن علــي ابــن حجــر، مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، طهتــذيب التهــذيب - 

 هـ.١٣٢٦

ي، المحقق: بشار عواد،هتذيب الكمال،  -  ، ١بيـروت، ط -الرسالة  يوسف بن عبد الرحمن المزِّ

 .ـه١٤٠٠

، عمر بن علي، ابن الملقن، المحقق: دار الفالح، الناشر: دار التوضيح لشرح الجامع الصحيح - 

 .م٢٠٠٨هـ / ١٤٢٩، ١دمشق، ط -ادر النو

  ه١٣٩٣، ١الهنـد، ط -، محمد بن حبان، أبـو حـاتم الُبسـتي، دائـرة المعـارف العثمانيـة الثقات - 

 م.١٩٧٣/

 -، عبد الرحمن بن محمد، ابن أبـي حـاتم الـرازي، دائـرة المعـارف العثمانيـة الجرح والتعديل - 

 م.١٩٥٢ ،١بيروت، ط -الهند، دار إحياء الرتاث العربي 

= (الـداء والـدواء)، محمـد بـن أبـي بكـر، ابـن قـيم  الجواب الكايف لمن سأل عن الدواء الشايف - 

  م.١٩٩٧هـ / ١٤١٨، ١المغرب، ط -الجوزية، دار المعرفة 



 

 

لشريعة والدراسات اإلسالميةمجلة علوم ا  

  »رواية ودراية«أَحاديثُ التخبِيبِ 

٤٥٦  

، محمد صّديق الِقنَّْوِجي، المحقق: د. مصطفى حسن األسوة بما ثبت من اهللا ورسوله يف النسوة - 

 . ـه١٤٠١، ٢بيروت، ط -رسالة الخن، وآخر، مؤسسة ال

مصـر،  -، أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد اهللا األصـبهاين، السـعادة حلية األوليـاء وطبقـات األصـفياء - 

 .هـ١٣٩٤

الريـاض،  -، محمد بن فضيل الضبي، المحقـق: د. عبـد العزيـز البعيمـي، مكتبـة الرشـد الدعاء - 

 هـ.١٤١٩، ١ط

ت السرقسـطي، المحقـق: د. محمـد القنـاص، مكتبـة ، قاسم بـن ثابـالدالئل يف غريب الحديث - 

 .ـه١٤٢٢، ١الرياض، ط -العبيكان 

 -، محمد بن القاسم األنباري، المحقق: حاتم الضامن، الرسالة الزاهر يف معاين كلمات الناس - 

 بيروت.

هــ / ١٤٠٧، ١، أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمـي، دار الفكـر، طالزواجر عن اقرتاف الكبائر - 

 م.١٩٨٧

، ١الريـاض، ط -، محمد ناصـر الـدين األلبـاين، مكتبـة المعـارف سلسلة األحاديث الصحيحة - 

 هـ.١٤١٥

ل، المحقـق: د. عطيـة الزهـراين، دار الرايـة السنة -  الريـاض،  -، أبو بكر أحمـد بـن محمـد الَخـالَّ

 .ـه١٤١٠، ١ط

ؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء محمد ف :، محمد بن يزيد، ابن ماجه القزويني، تحقيقسنن ابن ماجه - 

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -الكتب العربية 

ِجْســتاين، المحقــق: محمــد محيــي الــدين ســنن أبــي داود -  ، ســليمان بــن األشــعث، أبــو داود السِّ

 بيروت. -عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

د شـاكر، وآخـرون، ، محمد بن عيسى، أبو عيسى الرتمذي، المحقق: أحمد محمسنن الرتمذي - 

 م.١٩٧٥، ٢مصر، ط -مكتبة مصطفى البابي الحلبي 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بدر بن محود بن ربيع الرويلي

  

٤٥٧ 

ــدارمي -  ــي ســنن ال ــدارمي، المحقــق: حســين ســليم، دار المغن ــد الــرحمن ال ــن عب ــد اهللا ب  -، عب

 .هـ١٤١٢، ١السعودية، ط

لبنان،  -، أحمد بن الحسين البيهقي، المحقق: محمد عبد القادر، الكتب العلمية السنن الكربى - 

 .هـ١٤٢٤، ٣ط

، ١بيروت، ط -، أحمد بن شعيب النسائي، المحقق: حسن عبد المنعم، الرسالة السنن الكربى - 

 .ـه١٤٢١

المحقـق: أحمـد  ،يحيـى بـن معـين البغـدادي ،سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معـين - 

 هـ.١٤٠٨، ١ط ،المدينة المنورة -مكتبة الدار  ،محمد نور سيف

 ،أحمد بن محمد بن حنبل ،لإلمام أحمد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم سؤاالت أبي داود - 

 .ـه١٤١٤، ١المدينة المنورة، ط -مكتبة العلوم والحكم  ،المحقق: د. زياد محمد منصور

(رواية الكرجي)، أحمد بن محمد المعروف بالربقـاين، المحقـق:  سؤاالت الربقاين للدارقطني - 

 هـ.١٤٠٤، ١الهور، باكستان، ط -انه جميلي عبد الرحيم القشقري، كتب خ

ــدارقطني -  ــاحثين المحقــق ،محمــد بــن الحســين الســلمي ،ســؤاالت الســلمي لل ــق مــن الب : فري

 هـ.١٤٢٧، ١ط ،بإشراف: د. سعد الحميد، ود. خالد الجريسي

، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، المحقـق: مجموعـة مـن المحققـين سير أعـالم النـبالء - 

 هـ.١٤٠٥، ٣عيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، طبإشراف ش

 .ـه١٤٢٢، ١ط ،محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي ،الشرح الممتع على زاد المستقنع - 

، أحمد بن حسين ابن رسالن، المحقق: عدد من الباحثين بدار الفالح، دار شرح سنن أبي داود - 

 . ـه١٤٣٧، ١مصر، ط -الفالح 

، ٢ط ،بيـروت –محيي الدين يحيى بن شرف النـووي، دار إحيـاء الـرتاث  ،شرح صحيح مسلم - 

 .ـه١٣٩٢

، ١، أحمد بن محمـد الطحـاوي، المحقـق: شـعيب األرنـؤوط، الرسـالة، طشرح مشكل اآلثار - 

 .هـ١٤١٥



 

 

لشريعة والدراسات اإلسالميةمجلة علوم ا  

  »رواية ودراية«أَحاديثُ التخبِيبِ 

٤٥٨  

، محمد بن عز الدين، المشهور بابن الملك، المحقق: لجنة من المحققين، شرح مصابيح السنة - 

 . ـه١٤٣٣، ١ين طالب، إدارة الثقافة اإلسالمية، طبإشراف: نور الد

عبد العلـي عبـد الحميـد حامـد، مكتبـة  ، أحمد بن الحسين البيهقي، المحقق: د.شعب اإليمان - 

 م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣، ١الرياض، ط -الرشد 

ــحاح -  ــد  الص ــوهري، المحقــق: أحم ــن حمــاد الج ــة)، إســماعيل ب ــة وصــحاح العربي ــاج اللغ (ت

 م.١٩٨٧، ٤بيروت، ط -، دار العلم للماليين عبدالغفور عطار

، محمـد بـن حبـان الُبسـتي، المحقـق: شـعيب األرنـؤوط، صحيح ابن حبان برتتيـب ابـن بلبـان - 

 م.١٩٩٣هـ / ١٤١٤، ٢بيروت، ط -مؤسسة الرسالة 

، محمد بن إسماعيل البخاري، المحقق: محمد زهيـر الناصـر، طـوق النجـاة، صحيح البخاري - 

 هـ.١٤٢٢، ١ط

، مسلم بن الحجاج النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، إحياء الـرتاث صحيح مسلم - 

 بيروت. -العربي 

، محمد بن عمرو العقيلـي، المحقـق: عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، دار المكتبـة الضعفاء الكبير - 

 م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤، ١بيروت، ط -العلمية 

 -النســائي، المحقــق: محمــود إبــراهيم، دار الــوعي  ، أحمــد بــن شــعيبالضــعفاء والمرتوكــون - 

 هـ.١٣٩٦، ١حلب، ط

 المحقق: د. مهدي المخزومي، وغيره، مكتبة الهالل.، الخليل بن أحمد الفراهيديالعين،  - 

أحمد بن محمـد بـن حنبـل، (روايـة ابنـه عبـد اهللا)، المحقـق: وصـي اهللا العلل ومعرفة الرجال،  - 

 هـ.١٤٢٢، ٢، طالرياض -عباس، دار الخاين 

إبراهيم بن إسحاق الحربـي، المحقـق: د. سـليمان العايـد، جامعـة أم القـرى،  غريب الحديث، - 

 ه.١٤٠٥، ١ط

ــاوى الكــربى -  هـــ / ١٤٠٨، ١، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة، دار الكتــب العلميــة، طالفت

  م.١٩٨٧



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بدر بن محود بن ربيع الرويلي

  

٤٥٩ 

اد عبــد البــاقي، إخــراج محمــد فــؤ :مــه، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين، رقّ فــتح البــاري - 

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -وتصحيح محب الدين الخطيب، دار المعرفة 

= أنوار الربوق يف أنواء الفروق، أحمد بن إدريس الشهير بالقرايف، عـالم الكتـب، د.ط،  الفروق - 

  د.ت.

قَّاق، المعـروف بـابن أخـي مِْيِمـي، فوائد ابن أخي ميمي الدقاق -  تحقيـق: ، محمد بن عبد اهللا الدَّ

 م.٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦، ١الرياض، ط -نبيل سعد الدين جرار، دار أضواء السلف 

، عبد الرحمن بن عمرو، المشهور بأبي زرعة الدمشقي، المحقق: رجب بن عبد الفوائد المعللة - 

 ه. ١٤٢٣، ١الكويت، ط -المقصود، مكتبة اإلمام الذهبي 

علي بن حسن الِخَلعي، اعتنى = (الِخَلعّيات)،  الفوائد المنتقاة الحسان من الصحاح والغرائب - 

 هـ. ١٤٣١، ١بيروت، ط -األردن، ومؤسسة الريان  -هبا: صالح اللحام، الدار العثمانية 

، ١مصـر، ط -، عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، المكتبـة التجاريـة الكـربى فيض القدير - 

 هـ.١٣٥٦

بي، المحقـق: محمـد عوامـة، وآخـرون، دار القبلـة ، محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهالكاشف - 

 م.١٩٩٢هـ / ١٤١٣، ١جدة، ط -للثقافة اإلسالمية 

، أبو أحمد بن عدي الجرجاين، تحقيق: عادل أحمـد عبـد الموجـود، الكامل يف ضعفاء الرجال - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١بيروت، ط -وآخرون، الكتب العلمية 

 بيروت. -دار الندوة الجديدة  اهللا محمد بن أحمد الذهبي، ، ُتنَْسب لإلمام أبي عبدالكبائر - 

بيـروت،  -، محمد بن الحسين الُبْرُجالين، المحقق: د. عـامر صـربي، ابـن حـزم الكرم والجود - 

 . ـه١٤١٢، ٢ط

 دار الكتب العلمية. ،منصور بن يونس البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع - 

بيـروت،  -د الدوالبي، المحقق: نظر الفاريابي، دار ابـن حـزم ، محمد بن أحمالكنى واألسماء - 

 هـ.١٤٢١، ١ط



 

 

لشريعة والدراسات اإلسالميةمجلة علوم ا  

  »رواية ودراية«أَحاديثُ التخبِيبِ 

٤٦٠  

، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، المحقــق: عبــد الــرحيم القشــقري، عمــادة الكنــى واألســماء - 

 م. ١٩٨٤ / هـ١٤٠٤، ١البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ط

 .ـه١٤١٤، ٣ط ،بيروت –دار صادر  ،محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب - 

، ١، أحمد بن علي ابن حجر، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، البشائر اإلسالمية، طلسان الميزان - 

  م.٢٠٠٢

حلـب،  -، محمد بن حبـان الُبسـتي، المحقـق: محمـود إبـراهيم زايـد، دار الـوعي المجروحين - 

 هـ.١٣٩٦، ١ط

بن أبي بكر الهيثمي، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة  ، عليمجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 م.١٩٩٤/  هـ١٤١٤القاهرة،  -القدسي 

 ،المحقق: عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،مجموع الفتاوى - 

 م.١٩٩٥ / هـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

، ١بيــروت، ط -، نبيــل ســعد الــدين جــّرار، مكتبــة البشــائر شــرة أجــزاء حديثيــةمجمــوع فيــه ع - 

 هـ.١٤٢٢

، محمـود بـن أحمـد ابـن َمـاَزَة، ، فقـه اإلمـام أبـي حنيفـة المحيط الربهاين يف الفقه النعمـاين - 

 م.٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤، ١المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 مد بن محمد الفاسي المالكي (ابن الحاج)، دار الرتاث، د.م، د.ط، د.ت.، لمحالمدخل - 

، عبيــد اهللا بــن محمــد المبــاركفوري، إدارة البحــوث مرعــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح - 

 م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤، ٣بنارس الهند، ط -الجامعة السلفية  -العلمية والدعوة واإلفتاء 

هـ / ١٤٢٢، ١بيروت، ط -ان) محمد، المال القاري، دار الفكر ، علي بن (سلطمرقاة المفاتيح - 

 م.٢٠٠٢

محمد بن جعفـر الخرائطـي، المحقـق: مصـطفى الشـلبي، مكتبـة مساوئ األخالق ومذمومها،  - 

 .ـه١٤١٣، ١جدة، ط -السوادي 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 
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٤٦١ 

، محمــد بــن عبــد اهللا، أبــو عبــد اهللا الحــاكم، المحقــق: مصــطفى المســتدرك علــى الصــحيحين - 

 هـ.١٤١١، ١بيروت، ط -، دار الكتب العلمية عبدالقادر

، أحمد بن عبد الحليم ابـن تيميـة، جمعـه ورتبـه: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم - 

 هـ.١٤١٨، ١عبد الرحمن بن قاسم، ط محمد بن

، أحمد بن علي، أبو يعلى الموصلي، المحقق: حسين سليم أسد، دار المـأمون مسند أبي يعلى - 

 م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤، ١دمشق، ط -للرتاث 

عبـد الغفـور  ، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ابن راهويـه، المحقـق: د.مسند إسحاق بن راهويه - 

 هـ.١٤١٢، ١المدينة، ط -البلوشي، مكتبة اإليمان 

(البحر الزخار)، أحمد بن عمرو، المعروف بـالبّزار، المحقـق: محفـوظ الـرحمن،  مسند البزار - 

 م.٢٠٠٩، ١المدينة، ط -العلوم والحكم  وآخرون، مكتبة

وياين، المحقق: أيمن أبو يماين، مؤسسة قرطبة مسند الروياين -  القـاهرة،  -، محمد بن هارون الرُّ

 هـ.١٤١٦، ١ط

القـاهرة،  -، أحمد بن محمد بن حنبـل الشـيباين، المحقـق: أحمـد شـاكر، دار الحـديث المسند - 

 .ـه١٤١٦، ١ط

عبـد الــرزاق بـن همــام، المحقـق: حبيــب الـرحمن األعظمــي، المجلــس ، الصــنعاين، المصـنف - 

 هـ.١٤٠٣، ٢بيروت، ط -الهند، المكتب اإلسالمي  -العلمي

 / هـ١٣٥١، ١حلب، ط -، حمد بن محمد المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية معالم السنن - 

 م.١٩٣٢

بـد المحسـن بـن إبــراهيم ، أحمـد بـن محمـد، ابـن األعرابـي، المحقـق: عمعجـم ابـن األعرابـي - 

 .ـه١٤١٨، ١السعودية، ط -الحسيني، دار ابن الجوزي

وآخــرون، دار  ،، ســليمان بــن أحمــد الطــرباين، المحقــق: طــارق عــوض اهللالمعجــم األوســط - 

 القاهرة. -الحرمين 
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ــم الصــغير -  ــب المعج ــر، المكت ــكور أمري ــد ش ــق: محم ــرباين، المحق ــد الط ــن أحم ــليمان ب ، س

 م.١٩٨٥/  هـ١٤٠٥، ١ط ،بيروت –ار دار عم ،اإلسالمي

 -، ســليمان بـن أحمــد الطــرباين، المحقـق: حمــدي الســلفي، مكتبـة ابــن تيميــة المعجـم الكبيــر - 

 .٢القاهرة، ط

 -، يعقوب بن سفيان الفسوي، المحقق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة المعرفة والتاريخ - 

 م.١٩٨١/ هـ١٤٠١، ٢بيروت، ط

المحقـق: د. عـامر حسـن  ،بكر األثرم أبا عبد اهللا أحمد بـن محمـد بـن حنبـلمن سؤاالت أبي  - 

 هـ.١٤٢٥، ١ط ،بيروت –دار البشائر اإلسالمية  ،صربي

 ،المحقـق: عبـد اهللا عمـر البـارودي ،عبد اهللا بن علي بـن الجـارود ،المنتقى من السنن المسندة - 

 .ـه١٤٠٨، ١ط ،بيروت –مؤسسة الكتاب الثقافية 

بيـروت، د.ط،  -محمـد بـن أحمـد ابـن علـيش، دار الفكـر  ليل شـرح مختصـر خليـل،منح الج - 

 .ـه١٤٠٩

ون ؤعـن: وزارة األوقـاف والشـ ةصـادر، مجموعـة مـن المـؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتيـة - 

  .مصر -، مطابع دار الصفوة ١الكويت، ط - السالسل ، دار٢، طالكويت -اإلسالمية 

موسى، المشهور بالشـاطبي، المحقـق: مشـهور حسـن، دار ابـن عفـان،  ، إبراهيم بنالموافقات - 

 .ـه١٤١٧، ١ط

، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، المحقــق: علــي محمــد البجــاوي، دار ميـزان االعتــدال - 

 م.١٩٦٣هـ / ١٣٨٢، ١بيروت، ط -المعرفة 

ــة يف غريــب الحــديث -  مــد الــزاوي ، المبــارك بــن محمــد ابــن األثيــر، المحقــق: طــاهر أحالنهاي

 هـ. ١٣٩٩بيروت،  -وآخرون، المكتبة العلمية 

، القصري بن محمد، اعتنى به: أبـو الفضـل الـدمياطي، دار ابـن حـزم، بيـروت، نوازل القصري - 

 .ـه١٤٣٠، ١ط

* * * 
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Beirut, 1st Edition, 1411 AH. 

 - Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abdul-Halim «AL-Mustadrak on the collection of 
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Abdulrahman bin Qasim, 1st ed., 1418 AH 

 - AL-Mawsili, Ahmad bin Ali, Abu Ya’la «Musnad of Abu Ya’la», investigator: 
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1984 AD. 

 - Ibn Rahwayh, Ishaq bin Ibrahim AL-Hanzali, «The Musnad of Ishaq bin 
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