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 منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه
 دراسة تطبيقية على كتاب احلدود

 
 2د.حممد زهري عبد هللا احملمد ، و1ياحلور أمحد د.حممد عودة 

 اململكة العربية السعودية ،جامعة طيبة ،أستاذ مساعد يف احلديث النبوي الشريف وعلومه، ابحث رئيس 1
 اململكة العربية السعودية ،جامعة طيبة،أستاذ مشارك يف احلديث النبوي الشريف وعلومه ،ابحث مشارك 2

 
يف سننه فيما يتعلق ابلتصحيح على الباب، حيث متت  هتناولت هذه الدراسة منهج ابن ماج. ملخص البحث
من خالل تصنيف األبواب على  ،لة من خالل التطبيق على كتاب احلدود يف سنن ابن ماجهأدراسة هذه املس

وبيان درجة حديث ابن  ،حسب عدد األحاديث الواردة فيها، ومن مث ختريج تلك األحاديث من الكتب الستة
وتوصلت الدراسة إىل أن ابن ماجه كان يراعي التصحيح  خرج ابن ماجه اباًب ضعيفًا أو ال.ألنتبني هل  ماجه؛

يف كتاب احلدود، كما كشفت عن منهجه املقصود يف ترتيب أحاديث  على الباب يف أغلب أبوابه اليت أخرجها 
 كتابه.
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني، 

 سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الطاهرين، وبعد:

املصنفات الكتب تنوعت املصنفات يف املتون احلديثية، واشُتهرت من بني هذه 

ومرد ذلك كثرة  ،الستة، وتفاوتت العناية بها، وأقلها عناية به سنن ابن ماجه

األحاديث الضعيفة اليت انفرد بها عن غريه من أصحاب املصنفات، حتى ما يكاد 

 .علم أن هذا احلديث أخرجه ابن ماجه حتى يتبادر إىل ذهنه الضعفاليسمع طالب 

ماجه قد يكشف عن خالف هذه النظرة الظاهرية لكن التحقيق يف منهج ابن 

، وله مكانة مرموقة عند (1)ألحاديث كتابه، فابن ماجه مقدم يف صنعة احلديث

واليت من أجّلها كتابه  احملدثني، ومصنفاته يف احلديث ال ختفى على الباحثني واحملققني،

كثري األبواب  السنن، الذي خلص مكانته ابن حجر فقال: "كتابه يف السنن جامع جيد،

كان يقول: مهما انفرد  املزيوالغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدًا، حتى بلغين أّن 

. وليس األمر يف ذلك على إطالقه باستقرائي، ويف اجلملة غالبًاخبرب فيه هو ضعيف 

 .(2)"  ففيه أحاديث منكرة، واهلل تعاىل املستعان

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، للمساهمة يف إبراز وتوضيح منهج ابن ماجه 

يف إخراجه ألحاديث كتابه، وذلك يف مسألة هامة ميكن أن تغيب عن بعض طلبة 

                                                           

" هو ثقة كبري، متفق عليه، حمتج به، له معرفة ابحلديث وحفظ، :من ذلك ما نقله الذهيب عن اخلليلي قال (1)
رأيت . وعن احلافظ حممد بن طاهر قال:"ارحتل إىل العراقني، ومكة والشام، ومصر والري لكتب احلديث "

" قد كان ابن ماجه  :( على الرجال واألمصار، إىل عصره" وقال الذهيبالبن ماجه مبدينة قزوين )اترخياً 
، واسع العلم، وإمنا غض من رتبة )سننه( ما يف الكتاب من املناكري، وقليل من صادقاً  داً انق حافظاً 

 .279-278، ص13ج الذهيب، سري أعالم النبالء، :". انظر..املوضوعات
 .468، ص9ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (2)
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العلم، وهي مسألة التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه، واقُتصر يف هذا 

التوفيق  -عّز وجّل-املوىل البحث على كتاب احلدود أمنوذجًا للتطبيق، سائلني 

 والسداد.

 أمهية البحث
  :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يأتي

 .إبراز مكانة ابن ماجه رمحه اهلل تعاىل-1

الكشف عن مكانة سنن ابن ماجه بني الكتب الستة من خالل دراسة -2

 بعض مناهجه يف كتابه.

دراسة ال بيان مالمح منهج ابن ماجه يف إيراده لألحاديث من خالل-3

 .التطبيقية على كتاب احلدود

وقبول األحاديث من على الباب توضيح منهج احملدثني يف التصحيح -4

 خالل التطبيق.

 مشكلة البحث 
تأخرت عن بقية السنن ه ال خيفى على املتخصصني أنَّ رتبة سنن ابن ماج

بعض  املشهورة، وُوِصَف ابُن ماجه بالتساهل وإيراده الضعاف والغرائب، وأنَّ

، فهل واقع السنن ومنهج ابن ماجه فيها كذلك؟ أم يفاألبواب مل خيرج فيها إال الضع

أنَّه اتبع منهجًا مقصودًا يف إخراج األحاديث يف األبواب؟ وهل يصحح األحاديث على 

 األبواب؟ هذه األسئلة ستجيب عنها هذه الدراسة بإذن اهلل تعاىل.

 أهداف البحث
 لة من األهداف هي:يسعى هذا البحث لتحقيق مج

 الكشف عن وجود منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه.-1

 ضعيفًا. حديثًابيان مدى وجود أبواب عند ابن ماجه مل خيرج فيها إال -2
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 إبراز مدى مشاركة أصحاب الكتب الستة البن ماجه يف أحاديثه. -3

احلدود توضيح منهج التصحيح على الباب من خالل التطبيق على كتاب -4

 ابن ماجه. عند

 الوقوف على درجة األحاديث اليت أخرجها ابن ماجه يف كتاب احلدود.-5

 حدود البحث
يقتصر هذا البحث على دراسة األبواب الواردة يف كتاب احلدود من سنن ابن 

، وباختياره ماجه، دون التعرض إىل غريه من الكتب، وذلك عينة للدراسة التطبيقية

، وأبوابًا أخرج واحدًا حديثًابوابًا أخرج فيها أذ وجدنا إوجدنا كفاية املادة العلمية، 

 عن املوضوع، واهلل تعاىل أعلم. كاماًل وثالثة، وأربعة، مما يعطي تصورًا فيها حديثني،
 منهج البحث

  ما يأتي: سلكنا يف الدراسة
د األحاديث مطالب حسب عدتقسيم كتاب احلدود يف سنن ابن ماجه إىل -1

 .اليت خيرجها يف الباب

انفراد ابن ماجه أو ماجه من الكتب الستة إلبراز  ابِن ختريج أحاديث-2

 .مشاركته غريه

دون استقصاء يف هذا  وبيان درجته ،التنبيه إىل حكم احلديث عند العلماء-3

 .األمر؛ ألن الغاية إعطاء صورة جملموع درجة أحاديث الباب

كل مطلب جبدول يرسم صورة مشاركة أصحاب الكتب الستة البن  تذييل-4

 ماجه أو انفراده، وقراءة ذلك اجلدول وحتليله.

بذكر ترمجة الباب  سُيكتفىما يتعلق بتخريج احلديث من سنن ابن ماجه، -5

يف  ُيذكرلن  اسم الكتاب أيضًاكذلك ذكره يف اهلامش، و ُيكرريف منت البحث، وال 
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 أشري إليه اكم ،مجيع األحاديث اليت يتناوهلا البحث من كتاب احلدود اهلامش؛ ألنَّ

اسم الباب، والكتاب، ورقم احلديث،  فيذكريف حدود الدراسة. وأما بقية كتب السنة 

 واجلزء، والصفحة.

 الدراسات السابقة

بعد التتبع واالستقصاء، ال يف  التصحيح على البابموضوع  مل يطرق أحٌد

واهلل  -ولذا فما كتب يف هذا البحث جديد يف بابه ؛ريها يف غسنن ابن ماجه وال

فال  (،أصح ما يف الباب) . وأما الدراسات اليت كتبت حول ما قيل فيه:-أعلم

 عالقة هلا مبوضوعنا هذا، واهلل تعاىل أعلم.

 خطة البحث

 وخامتة: ،هذا البحث يف مقدمة، ومتهيد، وأربعة مطالب جاء

واشتملت على أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، وحدوده،  املقدمة:

 ومنهجه، والدراسات السابقة، وخطته. 

 التمهيد: ويتضمن التعريف مبسألة التصحيح على الباب.

 .واحدًا حديثًااب اليت أخرج فيها : األبواملطلب األول

 .األبواب اليت أخرج فيها حديثني :املطلب الثاني

 األبواب اليت أخرج فيها ثالثة أحاديث.  :املطلب الثالث

  .األبواب اليت أخرج فيها أربعة أحاديث :املطلب الرابع

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. :اخلامتة
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 واملوضوعات ذات العالقة ،التمهيد: معىن التصحيح على الباب
، -صلى اهلل عليه وسلم-سلك احملدثون طرقًا يف تصنيف أحاديث النيب 

كمسند  :ومنها طريقة املسانيد فمنها: طريقة األبواب الفقهية كالكتب الستة وغريها،

بن خملد حيث صنفه على  كمسند بقّي :أمحد بن حنبل، ومنها ما مجع بني الطريقتني

أخرى كما فعل  ورتب كل مسند على األبواب الفقهية، ومنها ما سلك طرقًا ،املسانيد

 ع.ابن حبان يف التقاسيم واألنوا

إبراز فائدة  غايتناوال شك أنَّ لكل طريقة مزايا ختتلف عن غريها من الطرق، و

كتابه على  أحاديِث التصنيف على األبواب، حيث سلك بعض احملدثني ترتيَب

: الطهارة والصالة والزكاة للفقهاء يف اجلانب احلديثي، مثاًل األبواب الفقهية خدمًة

 شك أن مثل هذا الرتتيب فيه مزايا من أهمها: وال.. ..اخل..والصوم واحلج

  العثور على احلديث يف باب معني. سهولة( أ

من خالل عرض احلديث على بقية  ،التوصل إىل معرفة درجة احلديث (ب

"الباب إذا مل جتمع :أحاديث الباب والنظر يف طرقه. وهو كما قال علي بن املديين

  .(3)طرقه مل يتبني خطؤه"

 كن أن حنكم على احلديث باخلطأ أو بالصواب.وبالتالي مي

ومن هنا كان ال بّد من توضيح منهج التصحيح على الباب عند احملدثني، حيث 

يعين تصحيح حديث معني بشواهد ومتابعات أخرى له، حيث خيرج  إّنهميكن القول 

بل يكون صح ت، وال تكون األحاديث كلها قد صّحاحملدث أحاديث يف باب معني 

 يف بعض أسانيده، أو له شواهد تقويه. ًافيكون أصل احلديث ثابت، أو بعضهاأحدها 

                                                           

صالح، علوم احلديث، ، وابن ال282ص 2ج  ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،اخلطيب البغدادي (3)
 .91حتقيق نور الدين عرت، ص
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يصلح أن حيتج مبجموعه ملا وبلغة أخرى هو: أن خيرج املصنُِّف يف الباب ما 

 .بوب له

وهذه املسألة من األهمية مبكان، وكان احملدثون والفقهاء ينبهون إليها يف 

ورد يف باب معني، فيقولون: أصله  مصنفاتهم أو عند احلكم على بعض أحاديث ما

ثابت، صح من بعض الطرق أو األسانيد. وهي طريقة موضوعية يف احلكم على 

ن حتكم على أصل احلديث أ احلديث، ففرق عندهم أن حتكم على طريق معني أو

وبالتالي يكون احلكم على  ،ريق آخر أو توجد أحاديث تشهد لهومتنه هل ثبت من ط

ة أحاديث الباب اليت يندرج حتتها احلديث الضعيف. وقد بني احلديث من خالل بقي

عن القاضي عياض أّن هذا من منهج اإلمام مسلم يف أحاديث كتابه  النووي نقاًل

) عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن ثالثة من ولد سعد، كلهم  :فقال: " قوله

عد يعوده مبكة (. دخل على س -صلى اهلل عليه وسلم-حيدثه عن أبيه، أنَّ النيب 

ويف الرواية األخرى: عن محيد، عن ثالثة من ولد سعد قالوا: )مرض سعد مبكة 

فهذه الرواية مرسلة، واألوىل  ؛يعوده( -صلى اهلل عليه وسلم-فأتاه رسول اهلل 

أوالد سعد تابعيون، وإمنا ذكر مسلم هذه الروايات املختلفة يف وصله  متصلة؛ ألّن

الرواة يف ذلك. قال القاضي: وهذا وشبهه من العلل اليت وعد  وإرساله ليبني اختالف

مسلم يف خطبة كتابه أنه يذكرها يف مواضعها، فظن ظاّنون أنه يأتي بها مفردة، وأنه 

تويف قبل ذكرها، والصواب أنه ذكرها يف تضاعيف كتابه، كما أوضحناه يف أول هذا 

وال يف صحة أصل احلديث؛ قدح هذا اخلالف يف صحة هذه الرواية، يالشرح، وال 

أصل احلديث ثابت من طرق من غري جهة محيد عن أوالد سعد، وثبت وصله  ألنَّ

 .(4)"مسلميف بعض الطرق اليت ذكرها  عنهم

                                                           

 .192ص  5ج ،إكمال املعلم ،و انظر القاضي عياض.17، ص6النووي، شرح صحيح مسلم، ج (4)
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فقال: " وأما  ،حجر يف كالم له إىل منهج التصحيح على الباب وأشار ابُن

 الغلط ينظر فيما الغلط فتارة يكثر من الراوي، وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثري

عنده أو عند غريه من رواية غري هذا املوصوف بالغلط، علم  أخرج له، إن وجد مرويًا

املعتمد أصل احلديث ال خصوص هذه الطريق، وإن مل يوجد إال من طريقه فهذا  أنَّ

 . (5)قادح يوجب التوقف عن احلكم بصحة ما هذا سبيله"

من -ارقطين ألحاديث البخاري وكان من ردود ابن حجر على انتقادات الد

بأّن البخاري كان يعلم ضعَف  -خرج بعض األحاديث بإسناد ضعيفأأنَّ البخاري 

ألّن أصله ثابت، قال ابن حجر: "وقد  ؛احلديث من الطريق الذي أورده، وإمنا أورده

عليه إخراجه لرواية علي بن املبارك، وقال: حييى بن أبي كثري  استدرك الدارقطين

، واحلق أن مثل هذا ال يتعقب به البخاري؛ ألّنه مل رجاًلمدلس، وقد زاد فيه عكرمة 

ن ذلك ألّن أصل اوك ؛رزها وأشار إىل أنها ال تقدحختف عليه العلة بل عرفها وأب

تفاد منه أن مراتب العلل فيس احلديث معروف ومتنه مشهور مروي من عدة طرق،

 . (6)متفاوتة، وأن ما ظاهره القدح منها إذا اجنرب زال عنه القدح، واهلل أعلم"

السندي أحد شراح سنن  عند ابن ماجه وانتبه إىل مسألة التصحيح على الباب

، ومن ًابعض ما أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف يكون أصله ثابت ابن ماجه، فبني أنَّ

األحاديث: "ويف الزوائد يف إسناده زيد العمي وهو ضعيف  ذلك قوله يف بعض

قلت: لكن أصل احلديث صحيح من حديث عمر بن اخلطاب، رواه مسلم وأبو .ا.ه

، وال عربة بتضعيف الرتمذي داود والرتمذي، كما رواه املصنف من رواية عمر أيضًا

                                                           

 .381ابن حجر،هدي الساري،ص (5)

 .515، ص 10ابن حجر، فتح الباري، ج(6)
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اقتصر على احلديث من رواية عمر كما نبه عليه، والعجب من صاحب الزوائد أنه 

  .(7)كالم الرتمذي مع ثبوت احلديث يف صحيح مسلم، واهلل أعلم"

وقال السندي يف موضع آخر: " ويف الزوائد: أصل احلديث قد رواه مسلم،  

بن سليم، وهو ضعيف عند  الكن يف هذه الطريق اليت رواه بها املصنف ليث

 . (8)اجلمهور"

: أن هذا املسألة خمتلفة عن قوهلم ىلوبعد إيضاح هذا املنهج ال بّد من اإلشارة إ

"أصح ما يف الباب كذا". وهذه املسألة تعد من منهج أبي داود يف اختيار أحاديث سننه، 

، (9)حيث أوضح يف رسالته إىل أهل مكة أن أحاديث كتابه هي أصح ما عرف يف الباب

ني هو نص يف كثري من مواضع جامعه على أن احلديث الفال كما كان اإلمام الرتمذي

صح ما يف الباب، وهذا ما دفع علماء احلديث إىل شرح معنى هذه الكلمة عندهم، أ

ومرادهم  ،قال اإلمام النووي: "يقولون هذا أصح ما جاء يف الباب وإن كان ضعيفًا

 . (10)أو أقله ضعفا" ،أرجحه

 ومن هنا نرى املسألة خمتلفة كما هو ظاهر من كالمهم.

أخرى مقابلة متاما ملنهج التصحيح على الباب وهي وجيدر التنبيه إىل مسألة 

مسألة التعليل على األبواب، حيث يذكر املصنف علل كل باب بعد الفراغ منه أو علة 

 .(11) كل حديث بعده كما فعل الرتمذي يف جامعه وابن أبي حامت يف علله

  

                                                           

 .416، ص 1السندي،حاشية السندي على ابن ماجه،ج(7)
 .37ص،7السندي على ابن ماجه،ج السندي،حاشية(8)

 .23أبو داود، رسالة أيب داود إىل أهل مكة، ص (9)

 .88، ص2ج ،السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواويو  ،183ص ،األذكار ،النووي (10)
 .46، ص1مهام سعيد، حتقيق ودراسة شرح علل الرتمذي البن رجب احلنبلي، ج (11)
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 واحدا   حديثا  املطلب األول: األبواب اليت مل خيرج فيها إال 
 أبواب:وهي سبعة 

 ومن أتى هبيمة ،ابب من أتى ذات حمرم :أوال
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن ابن عباس ،رج فيه حديث عكرمةأخ

واقتلوا  ،ومن وقع على بهيمة فاقتلوه ،"من وقع على ذات حمرم فاقتلوه :وسلم

 وأخرج (13)من زوائد ابن ماجه  -بهذه الصيغة  -وهذا احلديث  .(12)البهيمة"

، (15)ورواه أبو داود (14)الرتمذي بعضه )من وقع على ذات َمْحرم َفاْقتلوه(

بن أبي َعمرو، عن عكرمة دون ا، من طريق َعمرو (17)، والنسائي (16)والرتمذي

  قوله: " من وقع على ذات حمرم فاقتلوه ".
؛ فالّشطر األول وهو قوله: يث األول ضعيف دون الّشطر الثانيوَشطر احلد

: "هذا حديث ال نعرفه حيث قال فه الّترمذيُّعَلى َذات حمرم فاقتلوه"، ضّعَمْن وقع "

إال من هذا الوجه، وإبراهيم بن إمساعيل ُيضّعف يف احلديث، والعمل على هذا عند 

فعليه القتل...".، كما أنَّ أبا داود  ،وهو يعلم حمرٍم من أتى ذاَت :أصحابنا، قالوا

شري إىل ضعفه عندهم. واجلمع بني شطري احلديث والنسائي أعرضا عن أخراجه؛ مما ي

 بالّصيغة اليت أخرجها ابُن ماجه هو من زوائده.

                                                           

 .2564، ح 856، ص2السنن، ج ،ابن ماجه (12)
 .107، ص3البوصريي، مصباح الزجاجة، ج (13)
 .1462، ح 62، ص4الرتمذي، اجلامع، كتاب احلدود، ابب ما جاء فيمن يقول آلخر اي خمنث،ج (14)

 . 4466، ح 171، ص4ابب فيمن أتى هبيمة،ج ،أبو داود، السنن، كتاب احلدود(15) 
 .1455، ح56، ص4ج ،اء فيمن يقع على البهيمةكتاب احلدود، ابب: ما ج  ،اجلامع (16)
 .7340ح  322، ص4ابب: من وقع على هبيمة، ج ،النسائي، اجملتىب (17)
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وا لى بهيمة فاقتلوه، واْقتعلوأما الّشطر الثاني من احلديث وهو: " وَمْن وقع 

"هذا حديث ال نعرفه إال من حديث عمرو بن أبي عمرو،  :البهيمة"، قال فيه الرتمذيُّ

وقال أبو داود: ليس  عّباس، عن الّنيب صلى اهلل عليه و سلم"، عن عكرمة، عن ابن

بعده من طريق عاصم عن أبي رزين عن  حديثًا، وقد أخرج أبو داود (18)هَذا باْلقوّي 

البهيمة َحّد"، ثم قال َأُبو َداُوَد: " حديث  يس على الذي َيْأتيابن عباس َقاَل: " ل

 َعْمرو". َعاصم ُيَضعُِّف َحديث َعْمرو بن َأِبى 

ومال الرتمذي إىل ما مال إليه أبو داود يف احلديثني حيث أخرجهما متتاليني كما 

هو ترتيب أبي داود، ثم قال: هذا أصح من احلديث األول، والعمل على هذا عند 

 . (19)أهل العلم"

حديث ابن عباس الذي رأى فيه  أبا داود والرتمذي مييالن إىل أنَّ إنَّف من َثمَّو

العمل  بل نقل أّن ،من حديثه املرفوع الذي يوجب إقامة احلد صّحأ عدم إقامة احلّد

وأما النسائي فمال إىل عكس ما مال إليه أبو  عند أهل العلم على عدم إقامة احلد عليه.

ثم أخرج  .حديث عمرو عن عكرمة عن ابن عباس داود والرتمذي، حيث روى

عليه: " هذا غري معروف  صم عن أبي رزين عن ابن عباس، وقال معقبًاحديث عا

. يقصد أن احملفوظ هو حديث ابن عباس املرفوع الذي تضمن (20)واألول هو احملفوظ "

ويرى البيهقي صحة احلديث حيث قال: "قد  إقامة احلد على من وقع على بهيمة.

يقصر عن عاصم بن بهدلة رويناه من أوجه عن عكرمة وال أرى عمرو بن أبى عمرو 

                                                           

 . 4466، ح 171، ص4ابب ما جاء فيمن يقول آلخر اي خمنث، ج ،أبو داود، السنن، كتاب احلدود(18) 
 .1455، ح56، ص4ج ،كتاب احلدود، ابب: ما جاء فيمن يقع على البهيمة  ،اجلامع (19)
 .7301، ح 486ص  ،6النسائي،السنن الكربى، ابب من وقع على هبيمة، ج(20)
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يف احلفظ، كيف وقد تابعه على روايته مجاعة، وعكرمة عند أكثر األئمة من الثقات 

 . (21)األثبات واهلل أعلم " 

هذا اجلدل بني األئمة إذن يدور على اجتهادهم يف رتبة من يدور عليه احلديث 

عبَّاس فيمن أتى وقد خلص الطَّحاوي ما روي عن ابِن ، عمرو وعاصم :سنادينيف اإل

بأنَّ "ما روي عنه أنَّه ال حد على َمن أتى بهيمة أحسن إسنادًا، وهو ناسخ ملا  :بهيمة

 . (22)روي عنه من األمر بقتله" 

بغريه من أصحاب السنن يف هذا  والذي يهمنا هنا أن نبّين منهج ابن ماجة مقارنًا

( ى ذات َمْحرم فاْقتلوه لع عَمْن وق)احلديث يف الباب، فالحظنا أّن شطر احلديث األول

وَمن وقع على َبهيمة )ضعفه الرتمذي ومل خيرجه أبو داود والنسائي. وأما شطره الثاني 

 فمال النسائي إىل صحته، بينما ضّعفه أبو داود والرتمذي بعد إخراجهما له.( فاقتلوه

حيث ذكر  ؛ولعل هذا االختالف يفسر لنا عدم جزم ابن ماجه لصيغة الباب

، وما ومل جيزم بعقوبته "،من أتى ذات حمرم أو بهيمة : "فقال ،مبتدأ ومل يذكر اخلرب

واهلل  ،كما ذكر الرتمذي ،أورده يف احلديث من عقوبة القتل قد قال به بعض الفقهاء

 .أعلم

 ه احلد  ييض جيب علر ري َواملبابب الك :اثنيا  
كان بني أبياتنا رجل خمدج : ، قالج فيه حديث سعيد بن سعد بن عبادةأخر

،فرفع شأنه سعد بن (23)، فلم يرع إال وهو على أمة من إماء الدار خيبث بها ضعيف

 :قالوا ،"سوط مائةوسلم فقال:" اجلدوه ضرب  عبادة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه

                                                           

 .17495، ح 234، ص8السنن الكربى، كتاب احلدود، ابب َمْن أََتى هَبِيَمة، ج  (21)
 .442،ص9الطحاوي، شرح مشكل اآلاثر، ج (22)

 .7، ص2، جخيبث هبا: يزين هبا. ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر (23)
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 " فخذوا له عثكااًل:قال ،سوط مات مائةهو أضعف من ذلك، لو ضربناه  ،يا نيب اهلل

 .(25)فاضربوه ضربة واحدة" (24)مشراخ  مائةفيه 
، عدة النسائي من طرقأخرجه أيضا ، و(26)أبو داود هذا احلديث أخرجه 

صلى اهلل عليه - عن النيب ة بن سهل بن حنيف مرساًلطريق أبي أمام :منها

 وجعل صلى اهلل عليه وسلم،-عن سعيد بن سعد عن النيب  ، وموصواًل-وسلم

 .(27)أمامة املرسل من أجود األحاديث يف البابحديث أبي  النسائي

عن  موالّصواب عن َأبى َحاز: " ر إليه الدارقطين فقالوما رجحه النسائي صا

عيد بن سلذكر أبو حامت و .(28)" صلى اهلل عليه وسلم-بّى َأبى أمامة بن سهل عن الّن

عبد ولذلك قال ؛ احلديث مروي على الوجهنيف .(29)سعد بن عبادة هذا احلديث

وهو  ،كور يف كتاب النَّسائّيمذ واخلالف فيه، يثا احلداختلف يف إسناد هذ"  :احلق

 .(30)" يضّرهالي دعن

وما جزم به ابن ماجه يف الباب من وجوب احلد على الكبري واملريض هو الذي 

 .(31)مبقتضى هذا احلديث  ؛عليه العمل عند بعض الفقهاء، وبه قال الشافعي

                                                           

الِعْذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب، وكل ًغْصن من أْغصانه ِِشْراخ. ابن األثري،  :الِعْثكال (24)
 .399،ص3، وج1216ص ،2النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج

 .2574، ح859، ص2السنن، ج ،ابن ماجه (25)

 .4474ح  275ص4ريض ج ابب إقامة احلد على امل ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (26)
وذكر اختالف الناقلني خلرب أيب أمامة  ،سنن النسائي الكربى، كتاب الرجم، الضرير يف خلقته يصيب احلد (27)

 .7309ح ،311، ص4ج  ،بن سهل فيه
 .468ص  7ج ،السنن ،الدارقطين (28)
 .25ص  4ج ،اجلرح والتعديل ،ابن أيب حامت (29)
 .468ج ص  ،اإليهامالوهم و  عبد احلق االشبيلي، (30)
 .41، ص 20ج  ،اجملموع ،النووي :انظر (31)
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 ابب تعليق اليد يفي العنق :اثلثا

يق اليد يف سألت فضالة بن عبيد عن تعل :قال ،أخرج فيه حديث ابن حمرييز

ثم  ،يد رجل -صلى اهلل عليه وسلم-، قطع رسول اهلل : السنةالعنق ؟ فقال

 .(32)علقها يف عنقه 

هذا حديث حسن غريب  ":وقال ،والرتمذيوهذا احلديث أخرجه أبو داود، 

عبد الرمحن و ،عن احلجاج بن أرطأة ،لي املقدميمن حديث عمر بن عال نعرفه إال 

ج بن احلجا " :وقال النسائيأخرجه و ،"شامي  ،بن حمرييز هو أخو عبد اهلل بن حمرييز

  .(33)"أرطاة ضعيف وال حيتج حبديثه

 السنن األربعة يف الباب غري هذا احلديث.كتب ومل خيرج أصحاب 

اه عمر بن علّي بن ؛ رو سألت أِبي عن حديث : "ويف علل ابن أبي حامت

 :قال ،عن عبد الّرمحن بن حمرييز ،عن مكحول ،ن أرطاةب عن احلّجاج ،مقّدم

 ُأِتَي :رأيت تعليق اليدين من العنق أمن الّسّنة ؟ فقالأ فقلت: ،بن عبيد فضالة سألت

ي ِفأمر به، فعلِّقت ُثّم  ،فقطعت يده ،فأمر به ،سلم بسارقصلى اهلل عليه و النيبُّ

 .(34)"فضالة. لتسأ :قال ،ما هو عبد اهلل بن ُمحرييزِإّن ،هذا خطأ :قال أِبي .عنقه

 :، بل اكتفوا بقوهلمومل يصرح ابن ماجه وأبو داود والنسائي باسم ابن حمرييز

 عن ابن حمرييز.

                                                           

 .2587، ح 862، ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (32)

. الرتمذي، اجلامع، ما جاء 4413، ح284، ص4ِِف الّسارق تعّلق َيده ِِف عنقه، ج :أبوداود،السنن، ابب (33)
 ابب: تـَْعِليُق َيد الّسارِق يف عنِقه.. والنسائي، اجملتىب، 1477، ح 50، ص4يف َتعليق َيد الّسارق، ج

 .4983-4982ح92ص8ج
 .452ص 1ج ،سعد احلميد :حتقيق يب حامت، علل احلديث،أابن  (34)
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وأما حتسني الرتمذي هلذا احلديث فللشاهد الذي روي بإسناد صحيح عن علي 

فعل الصحابي مما ال يدرك باالجتهاد  ومعلوم أنَّ ،ه فعل ذلكأنَّ -اهلل عنه رضي-

 .(35) له حكم املرفوع

وقد حسن القول فيه كثري من  ،بإطالق ليس ضعيفًابن أرطاة حجاج  كما أنَّ

صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب " :قال أبو حامت ،وأكثر ما نقم عليه تدليسه ،النقاد

فهو صاحل ال يرتاب يف صدقه وحفظه إذا بني السماع، وال  حدثناحديثه، وإذا قال: 

على  ن العربياب بنىو .(36)عن أبي زرعة  ، وحنو كالم أبي حامت ورد" حيتج حبديثه

 ،، لكنه مل يثبتصحيحًا لكان حسنًا ولو ثبت هذا احلكم ":كالم النسائي فقال

 .(37)ويرويه احلجاج بن أرطاة "

مل يذكر حكم تعليق اليد وترمجة ابن ماجه للباب توحي بهذا االختالف حيث 

، وقد اختلف العلماء من أصحاب املذهب الواحد يف هذا احلكم الختالفهم يف العنق

: هذا يف أئمتنا اختلف وقد"  :قال إمام احلرمني ،يف حكم احلديث كالشافعية مثال

 اإلجياب إىل األمر ينتهي وال رآه، من همومن هذا، ير ومل اخلرب، يصحح مل من فمنهم

  .(38)"اإلمام رأي إىل ولكنه ذلك، يف

 ابب الّسارق يعرتف :رابعا  
أخرج فيه حديث عمرو بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس جاء إىل رسول اهلل 

 ،لبين فالن ي سرقت مجاًلإّن ،يا رسول اهلل :فقال -صلى اهلل عليه وسلم-

فأمر  ،لنا إنا افتقدنا مجاًل :فقالوا ،فأرسل إليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فطهرني

                                                           

 .28974ح  561ص5ج ،املصنف ،ابن أيب شيبة (35)
 .156ص  3ج ،اجلرح والتعديل ،ابن أيب حامت (36)
 .228،ص 7عارضة األحوذي، ج ابن العريب، (37)
 .265ص 17ج ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،اجلويين (38)
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أنا أنظر إليه حني وقعت يده  :به النيب صلى اهلل عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة

 . (39)أردت أن تدخلي جسدي الناَر ،احلمد هلل الذي طهرني منك :وهو يقول
وهو وإن كان  –رواية ابن هليعة  وهو من، وهذا احلديث من زوائد ابن ماجه

هذا من قديم حديث :" صفهانيفهذا من قديم حديثه كما قال أبو نعيم األ -خملطًا

وقد ذكر أبو حامت هذا احلديث .(40) " روى عنه عبد اهلل بن وهب ،ابن هليعة ومفاريده

 .(41)الواحد لثعلبة األنصاري والد عبد الرمحن

زم مبا يرتتب على اعرتاف ومن جهة الرتمجة نلحظ أن ابن ماجه مل جي 

 :ذكر ذلك غري واحد من العلماء منهم الطحاوي قال ،خالففيها ، واملسألة السارق

واحتجوا يف ذلك بهذا  ،فذهب قوم إىل أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع"

وخالفهم يف  ،حلسن رمحهما اهللوممن ذهب إىل ذلك أبو حنيفة وحممد بن ا .احلديث

 .(42)"ذلك آخرون

 ابب َتلقيني الّسارقي  :خامسا  
تي ُأ -صلى اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  ،أخرج فيه حديث أبي أمية

 :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ومل يوجد معه املتاع ،فاعرتف اعرتافًا ،بلص

فأمر به  ،بلى :قال ،إخالك سرقت"" ما :ثم قال ،بلى :قال ،"ما إخالك سرقت"

 :قال ،أستغفر اهلل وأتوب إليه" :قلفقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: " ،فقطع

                                                           

 .2588ح ،863ص  2ج  ،السنن ،ابن ماجه (39)

 .284ص  4 معرفة الصحابة، ج ،أبو نعيم (40)

 .462ص  2 اجلرح والتعديل، ج ،ابن أيب حامت (41)

 .168ص 3شرح معاين اآلاثر ج ،الطحاوي(42) 
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أبو  وهذا احلديث رواه. (43)مرتني، "اللهم تب عليه " :قال ،أستغفر اهلل وأتوب إليه

 .ومل خيرج يف الباب غريه (45)ومل خيرج يف الباب غريه، والّنسائّي ،(44)داود
وله ، (46)أشار البخاري يف التاريخ الكبري إىل خالف يف وصله وإرساله  وقد 

ح البيهقي ورّج. (47)كذلك وموصواًل ي هريرة روي مرساًلشاهد من حديث أب

ويف هذا إن صح داللة على أنه أمر  وشكك يف صحة املوصول فقال: " ،املرسل

وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن  بالقطع حني اعرتف عنده مره واحدة.

وأرسله أيضًا سفيان  يزيد منهم من وصله عنه ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة.

 .(48)"بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة وهو احملفوظ.

ب وذه ،واملسألة خالف بني العلماء ،نلحظ عدم جزم ابن ماجه حبكم التلقني

 .(49)ومبا روي عن بعض الصحابة يف هذا الباب  ،بهذا احلديث ؛بعض إىل جوازه

 ابب اْلُمستكره :سادسا
) استكرهت امرأة على :قال ،عن أبيه ،أخرج فيه حديث عبد اجلبار بن وائل

 ،وأقامه على الذي أصابها ،احلدفدرأ عنها  ،عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

؛ فلم يسمع ضعيف النقطاع إسناده وهذا احلديث .(50) (مهرًا ه جعل هلاومل يذكر أّن

طريق ابن ماجه غري من  مام الرتمذي الذي أخرجه، كما ذكر اإلعبد اجلبار من أبيه

                                                           

 .2597ح ،865ص2ج  ،السنن ،ابن ماجه (43)

  .4382ح  ،234ص4كتاب احلدود، ابب ِِف الّتلقني ِف احلّد. ج ،السنن ،أبو داود (44)

 . 7363ح  ،328ص4ابب تلقني السارق. ج ، السنن الكربى،كتاب قطع السارق النسائي،(45)
 .3ص 9ج ،التاريخ الكبري ،البخاري (46)

 .418ص 12ج  ،معرفة السنن واآلاثر ،البيهقي (47)

 .419ص 12ج  ،معرفة السنن واآلاثر ،البيهقي (48)

 .180-179ص 7ج ،نيل األوطار ،الشوكاين (49)

 .2598ح ،866ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (50)
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وليس إسناده مبتصل...، والعمل على هذا عند أهل العلم  ،وقال:"هذا حديث غريب

أن ليس على املستكرهة  :وغريهم، -صلى اهلل عليه وسلم-من أصحاب النيب 

" هذا حديث حسن :وقال ،ثم أخرجه بنحوه من طريق علقمة بن وائل عن أبيه .حد

وهو أكرب من عبد اجلبار بن  ،وعلقمة بن وائل بن حجر مسع من أبيه ،غريب صحيح

من طريق علقمة بن وائل،  ، وأخرجه أبو داود(51)عبد اجلبار مل يسمع من أبيه"و وائل

ولعل ابن ماجه أخرجه من هذه الطريق املعلة  .ومل خيرج يف الباب غريه، (52) عن أبيه

 مبقتضى العملعلى كل فو، الرتمذي الصحيحة اليت أخرجهاالطريق اكتفاء بشهرة 

 وغريهم -صلى اهلل عليه وسلم-عند أهل العلم من أصحاب النيب احلديث هذا 

 .كما بني الرتمذي
 قبيلتيه نم رجال  ابب من نفى  :سابعا

صلى اهلل عليه -أتيت رسول اهلل  :قال ،أخرج فيه حديث األشعث بن قيس

 :؟ قالألستم منا ،يا رسول اهلل :قلناف ،وال يروني أفضلهم ،يف وفد كندة -وسلم

فكان األشعث  :قال ."(53) وال ننتفي من أبينًا ،ال نقفو أمنًا ،حنن بنو النضر بن كنانة"

إال جلدته  ،من قريش من النضر بن كنانة رجاًلال أوتى برجل نفى  :بن قيس يقول

 ،وهو حديث صحيح رجاله ثقات ،(55) من زوائد ابن ماجه ذا احلديثوه .(54)احلد 

ويزيد  ،الطيالسي رواه أبو داودوقد بني أبو نعيم يف ترمجة األشعث أن هذا احلديث 

                                                           

 .1453ح ،55ص4ج ،ابب ما جاء يف املرأة إذا استكرهت على الزان ،أبواب احلدود،اجلامع ،الرتمذي (51)

  .4381ح  ،233ص4كتاب احلدود، ابب ِف صاحب احلد جيىء فيقر.ج   ،أبو داود، السنن (52)

 .327ص 39ج ،اتج العروس ،وننتسب إىل األمهات.الزبيدي ،ال نرتك النسب إىل اآلابء: معىن احلديث (53)
 .2612ح،870ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (54)

 .118ص  3ج  ،مصباح الزجاجة البوصريي، (55)
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ترمجته بعقوبة ه يف ومل جيزم ابن ماج .(56) اد بن سلمةبن هارون، واملتقّدمون عن مّح

، وقد عمل مبقتضى هذا احلديث بعض الفقهاء كما بني املروزي من نفى النسب

 .(57)فأوجبوا عليه احلد 
سبعة  :واحدًا حديثًاعدد األبواب اليت مل خيرج فيها ابن ماجه إال اخلالصة: 

 جمموع من( ٪8.64) و ،األبواب جمموع من( ٪18.42) :أي ما يساوي ،أبواب

 .األحاديث

ويلحظ أن ابن ماجه مل جيزم يف ترامجه مبضمون ما اشتملت عليه األحاديث 

 ،هذه األحاديث يشري إىل إدراكه رمحه اهلل لدرجةوذلك  ،إال يف باب واحد صحيح

وهو ما يؤكد  ،مجيع ما ذكره من أحاديث قد عمل مبقتضاها بعض الفقهاء كما أّن

 لعمل بعض الفقهاء مبقتضاه. ؛منهج إخراج احلديث يف الباب حيث ال يوجد فيه غريه

 
 .يبني خالصة ختريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم احلديث .(1)رقم جدول 

 الباب/رقم
 حكم احلديث النسائي أبو داود الرتمذي مسلم البخاري احلديث

 ُصحح بعضه * * *   1/1
 خمتلف فيه *     2/2
 خمتلف فيه * * *   3/3
 ضعيف      4/4
 خمتلف فيه * *    5/5
 ُصحح املنت  * *   6/6
 ُصحح      7/7

  4 4 3   اجملموع

                                                           

 .189ص1ج،معرفة الصحابة ،أبو نعيم (56)

 1453ص  3ج  ،اختالف العلماءالطحاوي، خمتصر  (57)
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  :نلحظ من هذا اجلدول ما يأتي :قراءة اجلدول

 .انفراد ابن ماجه حبديثني مل يشركه غريه يف خترجيهما-1

من هذه األحاديث، وفيه إشارة إىل أن احلديث  ًا خيرج الشيخان أّيمل-2

  .غالبًاالذي ال خيرج ابن ماجه يف الباب غريه ال يرتقي إىل الصحة 

 .ثالثة أحاديث خمتلف فيها، وواحد ضعيف-3

 .وثالث بعضه صحيح ،بابني صحيحني-4

 
 وهي عشرون اباب  ، األبواب اليت أخرج فيها حديثني :املطلب الثاين

 :أوال: ابب ال حيّل دم امرئ مسلم إالّ يف ثالث
فسمعهم  ،-أي قتلته  –احلديث األول: عن عثمان بن عفان أشرف عليهم 

إنهم ليتواعدوني بالقتل ؟ فلم تقتلوني ؟ وقد مسعت  :وهم يذكرون القتل، فقال

 :" ال حيل دم امرئ مسلم إال يف إحدى ثالث :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

أو رجل ارتد بعد إسالمه  ،بغري نفس أو رجل قتل نفسًا ،جل زنى وهو حمصن فرجمر

وال ارتددت منذ  ،مسلمة وال قتلت نفسًا ،فواهلل ما زنيت يف جاهلية وال يف إسالم ،"

  .(58)أسلمت 

ويف الباب  الرتمذي وقال:، و(60)والنسائي ،(59)وهذا احلديث أخرجه أبو داود

 .(61)" وابن عباس، وهذا حديث حسنعن ابن مسعود، وعائشة، 

                                                           

 .2564، ح 856ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (58)
 .4502،ح 170ص 4ج  ،ابب اإلمام أيمر ابلعفو يف الدم ،كتاب الدايت،السنن ،أبو داود (59)

 .3482،ح191ص 2ج  ،ذكر ما حيل به دم املسلم :ابب، كتاب احملاربة،السنن الكربى ،النسائي (60)

 4ج  ،دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالثابب ما جاء ال حيل  ،أبواب الفنت ،الرتمذي، اجلامع (61)
 .2158،ح460ص 
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ال رسول اهلل صلى اهلل عليه ق :قال ،عن عبد اهلل بن مسعود :الثانياحلديث 

ال أحد ثالثة إ ،ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهللوسلم: "

وهذا  .(62)املفارق للجماعة "  ،والتارك لدينه ،، والثيب الزانيالنفس بالنفس :نفر

 ،والرتمذي .(66)والنسائي ،(65)وأبو داود  ،(64)ومسلم  ،(63)احلديث أخرجه البخاري

نلحظ جزم ابن ماجه برتمجة  .(67)حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح :وقال

وقد وجهوا ما قد يظن أن احلصر املستفاد من احلديث ال  ،وهو ما عليه العلماء ،الباب

 .(68)يشمله 

 دينهاملرتّد عن  ابب اثنيا:
رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال :قال ،عن ابن عباس :احلديث األول

، (71)والرتمذي ،(70)وهذا احلديث أخرجه البخاري .(69)فاقتلوه" من بدل دينه ":وسلم

                                                           

 .2534،ح847 ص2ج،السنن ،ابن ماجه (62)

 ..(،.قـَْوِل اَّللهِ تـََعاىَل ) َأنه النـهْفَس اِبلنـهْفِس َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ  :ابب ،كتاب الدايت  ،البخاري،الصحيح (63)
 .6484،ح2521ص6ج 

  5ج،ما يباح به دم املسلم :ابب كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت،  ،الصحيح ،مسلم (64)
 .4468،ح106ص 

 .4354،ح 222ص 4ج،احلُْْكِم ِفيَمِن اْرَتده  :ابب، كتاب احلدود،السنن ،أبو داود (65)

 .4016،ح90ص  7ج،ما حيل به دم املسلم :ابب ،اجملتىب، كتاب احملاربة ،النسائي (66)

 4ج ،ما جاء ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث :ابب ،أبواب الفنت،اجلامع ،الرتمذي (67)
  .1402،ح19ص 

 .226ص  4ج  ،سبل السالم ،الصنعاين (68)

 .2535ح،848ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (69)

 6ج،حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم :ابب ،كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم  ،الصحيح ،البخاري (70)
 .6524،ح2536ص

  .1458ح،59ص 4ج ،ما جاء يف املرتد :أبواب احلدود، ابب ،اجلامع ،الرتمذي (71)
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أخرجه و ،وقال: هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم يف املرتد

 .(73)والنسائي ،(72)أبو داود: أيضًا

صلى -قال رسول اهلل  :قال ،عن جده ،عن أبيه ،عن بهز بن حكيم :الثاني

حتى يفارق  ،: " ال يقبل اهلل من مشرك أشرك بعد ما أسلم عماًل-اهلل عليه وسلم

ونسخة بهز حمتج  .(75)وهذا احلديث أخرجه النسائي كذلك (74)املشركني إىل املسلمني".

كما قال عند أهل العلم والعمل على هذا ، كما هو هنا (76)بها إذا صح اإلسناد إليها

 .الرتمذي

 اثلثا: ابب الّشفاعة يف احلدود
أن قريشا أهمهم شأن املرأة املخزومية اليت  ،عن عائشةاحلديث األول: 

ومن جيرتئ  :من يكلم فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ فقالوا :فقالوا ،سرقت

فقال  ،فكلمه أسامة ،حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،عليه إال أسامة بن زيد

حدود اهلل ؟" ثم قام فاختطب "أتشفع يف حد من  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف  ،إمنا هلك الذين من قبلكم ،: "يا أيها الناسفقال

، لو أن فاطمة بنت حممد وايم اهلل ،يف أقاموا عليه احلدوإذا سرق فيهم الضع ،تركوه

قد أعاذها  :مسعت الليث بن سعد يقول :لقطعت يدها". قال حممد بن رمح ،سرقت

                                                           

 .4353ح ،222ص4ج ،احلكم فيمن اْرَتده  :ابب ،السنن،كتاب احلدود ،أبو داود (72)

 .3522،ح301ص 2 ،احلكم يف املرتد :ابب ،كتاب احملاربة،السنن الكربى ،النسائي (73)

 .2536ح،848ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (74)

  .،ح82ص 5 ،من سأل بوجه هللا عز و جل :ابب ،كتاب الزكاة،السنن الكربى ،النسائي (75)

 .456ص  4ج ،حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ،ابن القيم (76)
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، وكل مسلم ينبغي له أن قد أعاذها اهلل عز وجل أن تسرق ،اهلل عز وجل أن تسرق

  .(77)يقول هذا 
 .(79)، ومسلم (78)وهذا احلديث أخرجه البخاري 

حديث عائشة حديث حسن  :والرتمذي، وقال، (81)والنسائي ،(80)وأبو داود 

 .(82)صحيح

ملا سرقت املرأة  :قال ،عن أبيها ،عن عائشة بنت مسعود بن األسود :الثاني

وكانت امرأة من  ،تلك القطيفة من بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعظمنا ذلك

حنن نفديها بأربعني  :وقلنا ،فجئنا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم نكلمه ،قريش

فلما مسعنا لني قول  ،" تطهر خري هلا ":فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أوقية

أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

" ما :فقال قام خطيبًا ،فلما رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذلك ،وسلم

والذي نفسي  ،يف حد من حدود اهلل عز وجل وقع على أمة من إماء اهلل إكثاركم علي

 . (83)لقطع حممد يدها" ،لو كانت فاطمة ابنة رسول اهلل نزلت بالذي نزلت به ،بيده

                                                           

 .2547ح،851ص2ج،السنن ،ابن ماجه (77)

ص 6ج ،ذا رفع إىل السلطانكراهية الشفاعة يف احلد إ  :كتاب احلدود، ابب،الصحيح ،البخاري (78)
 .6406،ح2491

ج ،قطع الّسارِق الّشرِيف وغريْه والّنهِى عن الّشفاعة ِِف احلدود :ابب ،كتاب احلدود،الصحيح ،مسلم (79)
 .4505،ح114ص5

 .4375ح ،230ص 4ج ،ِِف احلّد يشفع ِفيهِ  :كتاب احلدود، ابب  ،السنن ،أبو داود (80)

ج ،ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب الزهري يف املخزومية اليت سرقت :احلدود، ابب كتاب،اجملتىب ،النسائي (81)
 .4895،ح72ص  8

 .1430،ح37ص  4ج،ابب ما جاء يف كراهية أَْن يشّفع يف احلدود ،أبواب احلدود ،اجلامع ،الرتمذي (82)

 .2548،ح851ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (83)
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  .(84) وهذا احلديث من األحاديث اليت تفرد بها ابن ماجه

صحيح له شاهد لكن  ،حممد بن إسحاق عنعنه إال أّن واحلديث رجاله ثقات

والعمل  ،وهو احلديث األول عند املصنف -رضي اهلل عنها –من حديث عائشة 

 .عند العلماء على هذا يف منع الشفاعة يف احلدود

 ابب حّد الّزان :رابعا
كنا عند  :قالوا ،وشبل ،وزيد بن خالد ،احلديث األول: عن أبي هريرة

إال قضيت بيننا بكتاب  ،أنشدك اهلل :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأتاه رجل فقال

 ،وأذن لي حتى أقول ،اقض بيننا بكتاب اهلل :وقال خصمه وكان أفقه منه ،اهلل

ئة افافتديت منه مب ،وإنه زنى بامرأته ،على هذا إن ابين كان عسيفًا :قال ،قل "":قال

وتغريب ئة افأخربت أن على ابين جلد م ،من أهل العلم فسألت رجااًل ،شاة وخادم

"والذي  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأن على امرأة هذا الرجم ،عام

وعلى ابنك  ،ئة شاة واخلادم رد عليكاامل ،ألقضني بينكما بكتاب اهلل ،نفسي بيده

فإن اعرتفت فارمجها". قال  ،واغد يا أنيس على امرأة هذا ،ئة وتغريب عاماجلد م

 . (85)رمجها ف ،فاعرتفت ،فغدا عليها :هشام
 
 

                                                           

 .105ص  3 ،مصباح الزجاجة ،البوصريي (84)

 .2549ح ،852ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (85)
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، (88)، وأبو داود(87)، ومسلم (86)وهذا احلديث أخرجه البخاري

حديث حسن  ،حديث أبي هريرة وزيد بن خالد"الرتمذي وقال:،و(89)والنسائي

 .(90)"صحيح 

صلى اهلل عليه  قال رسول اهلل :قال ،عن عبادة بن الصامت :الثاني

ئة االبكر بالبكر جلد م ،قد جعل اهلل هلن سبياًل ،، خذوا عينخذوا عين":وسلم

  .(91)والرجم". مائةوالثيب بالثيب جلد  ،وتغريب سنة

 (95)والرتمذي ،(94)والنسائي  ،(93)، وأبو داود(92)وهذا احلديث أخرجه مسلم

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من  ،وقال: هذا حديث حسن صحيح

وبالتالي فاحلديث صحيح، وعليه العمل  ".-صلى اهلل عليه وسلم-أصحاب النيب 

 عند بعض أهل العلم.

  

                                                           

( 86  ،االعرتاف ابلزان :ابب ،الصحيح، كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،البخاري (
 .6440ح،2502ص6ج

 .4531،ح121ص5ج ،َمن اْعرتف على نفسه ابلّزان :كتاب احلدود، ابب،الصحيح ،مسلم (87)

 .4447ح ،261ص4ج ،الرجميف  :كتاب احلدود، ابب  ،السنن ،أبو داود (88)
توجيه حتكيم احلاكم رجالً  وعبده للنظر يف احلكم  :ابب ،السنن الكربى،كتاب القضاء ،النسائي (89)

 .5970،ح 477ص 3ج ،وإنفاذه

  .1433ح،39ص 4ج،ما جاء يف الرجم على الثيب :ابب ،اجلامع ،الرتمذي (90)

 .2550ح ،852ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (91)

 .4509،ح115ص5ج ،حد الزان:ابب ،الصحيح،كتاب احلدود ،مسلم (92)

 .4417ح  ،294ص4يف الرجم،ج :ابب ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (93)

 .7142،ح 280ص4ج ،عقوبة الزاين الثيب :ابب ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،النسائي (94)

  .1434، ح41ص4ج ،ما جاء يف الرجم على الثيب :ابب ،اجلامع، أبواب احلدود ،الرتمذي (95)
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 ابب من وقع على جارية امرأته :خامسا
: أتي النعمان بن بشري برجل غشي قال ،عن حبيب بن سامل :احلديث األول

 ،ال أقضي فيها إال بقضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فقال ،جارية امرأته

 . (96)رمجته" ،وإن مل تكن أذنت له ،مائةجلدته  ،إن كانت أحلتها له":قال

حديث  :الرتمذي وقال،و(98)، والنسائي(97)وهذا احلديث أخرجه أبو داود

يب بن سامل يقول: مل يسمع قتادة من حب النعمان يف إسناده اضطراب. مسعت حممدًا

وأبو بشر مل يسمع من حبيب بن سامل هذا  ،عن خالد بن عرفطة هذا احلديث إمنا رواه

أنا َأتَّقي هذا  :وسئل عنه البخاري فقال .(99)، إمنا رواه عن خالد بن عرفطةأيضًا

 .(101)هذا احلديث غري متصل، وليس العمل عليه " "ي:،وقال اخلطاب(100)احلديث

رفع  -صلى اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  ،عن سلمة بن احملبق :الثاني

 ،(103)وهذا احلديث أخرجه أبو داود .(102)فلم حيده  ،إليه رجل وطئ جارية امرأته

 .(104):" ليس يف هذا الباب شيء صحيح حيتج به" قالوالنسائي و

                                                           

 .2551ح،853ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (96)

 . 4460ح،268ص4ج ،ِف الّرجل يزِِن ِِبارية امرأته :ابب ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (97)

 .5551، ح 329ص3ج ،إحالل الفرج :كتاب النكاح، ابب،السنن الكربى ،النسائي (98)

 .1451،ح53ص 4ج ،ما جاء يف الرجل يقع على جارية امرأته :ابب، أبواب احلدود،اجلامع ،الرتمذي (99)

   .234ص: ، العلل الكبري برتتيب القاضي أيب طالب ،الرتمذي(100) 

  .115ص2السندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه ج(101) 

 .2552ح،853ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (102)

 .4462ح ،269ص2ج ،رية امرأتهِف الرجل يزِن ِبا :ابب ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (103)
 كتاب الرجم، من أتى جارية امرأته واختالف الناقلني خلرب سلمة بن احملبق،،السنن الكربى ،النسائي(104)

 . 7233، ح297ص4ج 
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بن ماجه مل جيزم يف الرتمجة حبكم وأورد هذين نلحظ يف هذا الباب أن ا

 .وصرح النسائي بأن هذا الباب مل يصح فيه شيء ،احلديثني

 ابب َمْن َأْظهر الفاحشة :سادسا
صّلى اهلل عليه -َقال رسول اهلل  :قال ،اسّبَعن ابن ع :احلديث األول

فقد ظهر منها الريبة يف  ،لرمجت فالنة ،بغري بينة أحدًا ًا" لو كنت رامج:-وَسّلم

  (105)منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها "
وهو احلديث  صحيحني وغريهما من حديث ابن عباسهذا احلديث يف الأصل و

فقد ظهر منها الريبة يف منطقها  " لكن زادت رواية ابن ماجه ،الثاني اآلتي عند املصنف

 ."، ورجال ابن ماجه ثقاتوهيئتها ومن يدخل عليها 

فقال له ابن  ،ذكر ابن عباس املتالعنني :قال ،عن القاسم بن حممدالثاني: 

بغري  أحدًا " لو كنت رامجًا:هي اليت قال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :شداد

  .(106)بينة لرمجتها ؟ فقال ابن عباس: تلك امرأة أعلنت"

 .(109)، والنسائي(108)، ومسلم(107) وهذا احلديث أخرجه البخاري

  

                                                           

 .2559ح،855ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (105)

 .2560،ح855ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (106)

 5ج،قول النيب صلى هللا عليه و سلم ) لو كنت رامجا بغري بينة :ابب ،الصحيح،كتاب الطالق ،البخاري (107)
 .5004ح ،2034ص

 .3833ح ،210ص  4كتاب اللعان،ج،الصحيح ،مسلم (108)

 ،485ص4ج ،هل لإلمام أن يقيم احلدود بعلمه :ابب ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،النسائي (109)
 .7296ح 
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ماء :سابعا  ابب إقامة احلُدود على اإلي
كنا عند النيب  :قالوا ،وشبل ،وزيد بن خالد ،عن أبي هريرة :احلديث األول

 ،" اجلدها:قالف ،فسأله رجل عن األمة تزني قبل أن حتصن ،صلى اهلل عليه وسلم

 .(110)"" فبعها ولو حببل من شعر:ثم قال يف الثالثة أو يف الرابعة ،"فإن زنت فاجلدها
، والنسائي (113)داود، وأبو (112)، ومسلم (111)وهذا احلديث أخرجه البخاري 

وزيد بن خالد  ،والرتمذي وقال: حديث أبي هريرة، (114)من مسند أبي هريرة فقط 

 .(115)حديث حسن صحيح
صلى اهلل عليه -أن رسول اهلل  ،عن عمرة أن عائشة حدثتها :الثاني

فإن زنت  ،فإن زنت فاجلدوها ،"إذا زنت األمة فاجلدوها :قال -وسلم

 .(117)"(116)ثم بيعوها ولو بضفري  ،فاجلدوها

مداره على عمارة بن أبي  ،وإسناده ضعيف .(118)وهذا احلديث أخرجه النسائي

  .(119)فروة وقد كذبه البخاري وغريه 

                                                           

 .2565ح  ،857ص 2ج ،ابن ماجه، السنن (110)

 .2045ح،756ص2ج ،بيع العبد الزاين :ابب ،كتاب البيوع،الصحيح ،البخاري (111)
 .4542ح،123ص 5ج،ابب رجم اليهود أهل الذِّّمة يف الّزِن :ابب ،الصحيح،كتاب احلدود ،مسلم (112)

 .4473، ح 274ص2ج ،اَبب يف اأْلمة تزين َومل حُتَْصن ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (113)

 .4241ح 299ص4إقامة الرجل احلد على وليدته إذا زنت،ج  ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،النسائي (114)

 .1433ح ،39ص  4ج ،ابب ما جاء يف الّرجم على الثـّّيب،اجلامع، أبواب احلدود ،الرتمذي (115)
 .400ص12اتج العروس، ج ،الزبيدي.احلَْبل املْفتول من الشهعر :الضهِفريُ  (116)

 .2566،ح857ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (117)

ح ،303ص 4ج،إقامة الرجل احلد على وليدته إذا زنت :ابب ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،النسائي (118)
7264 . 

 .108ص3مصباح الزجاجة،ج  ،البوصريي (119)
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واحلديث الثاني  ،وترمجة هذا الباب ترمجة خربية يصدقها مضمون احلديثني

 .للحديث األول يشهدإال أن متنه  سندًا وإن كان ضعيفًا

 ابب حّد القذف :اثمنا
قام رسول اهلل صلى اهلل  ،ملا نزل عذري :قالت ،عن عائشة :احلديث األول

أمر برجلني وامرأة فضربوا  ،فذكر ذلك وتال القرآن، فلما نزل ،وسلم على املنربعليه 

 :الرتمذي وقال، و(122)، والنسائي(121). وهذا احلديث أخرجه أبو داود(120)حدهم 

 .(123)"نعرفه إال من حديث حممد بن إسحاقهذا حديث حسن غريب ال "
"إذا قال  :قال -سلمصلى اهلل عليه و-عن النيب  ،َعِن اْبِن َعبَّاٍس :الثاني

يا لوطي  :وإذا قال الرجل للرجل ،فاجلدوه عشرين ،: يا خمنثالرجل للرجل

 .(124)فاجلدوه عشرين" 

دون  (126)وأخرجه الرتمذي ،(125)وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه بهذه السياقة 

هذا حديث ال نعرفه إال من  :وقال ،وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي إىل آخره "قوله "

هذا حديث  :وقال أبو حامت ،هذا الوجه، وإبراهيم بن إمساعيل يضعف يف احلديث

  .(128)وقد ذهب إىل القول مبقتضى احلديث األول بعض أهل العلم .(127)منكر 

                                                           

 .2567ح،857ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (120)

 .4476،ح 276ص  4،ِِف حّد القذف :ابب، كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (121)

 . 7311،ح490ص  6ج،حّد القذف ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،النسائي (122)

 .3181ح،336ص 5ج ،ابب: ومن سورة الّنورِ  ،أبواب التفسري ،اجلامع ،الرتمذي (123)

 .2568ح ،857ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (124)

 .108ص3مصباح الزجاجة، ج ، البوصريي (125)

 .1462ح ،62ص4ج،جاء فيمن يقول آلخر اي خمنث :ابب، أبواب احلدود،اجلامع ،الرتمذي (126)

 .455ص 1العلل ج ،ابن أيب حامت (127)

 .289ص 11ج،احمللى ،ابن حزم (128)
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على التعزير كما بني البيهقي  -إن صح-وأما احلديث الثاني فمحمول 
املراد حبد من  " :. وإذا أشكل معنى احلد يف الرتمجة مع احلديث الثاني فيجاب(129)

حدود اهلل ما قدره اهلل تعاىل ولو على لسان رسوله صلى اهلل عليه و سلم سواء كان من 

 .(130)"شكالإحدود املعروفة أو التعزيرات فال 

 ا  ابب من شرب اخلمر مرار  :اتسعا
" إذا :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،احلديث األول عن أبي هريرة

فإن عاد  :ثم قال يف الرابعة ،فإن عاد فاجلدوه ،فإن عاد فاجلدوه ،سكر فاجلدوه

  (131)فاضربوا عنقه".

وكذا حديث عمر بن أبي " :وقال (132)وهذا احلديث أخرجه أبو داود

" إذا شرب اخلمر  :عن النيب صلى اهلل عليه و سلم ،عن أبي هريرة،عن أبيه،سلمة

عن أبي  ،وكذا حديث سهيل :قال أبو داود .فإن عاد الرابعة فاقتلوه "،فاجلدوه

 .عن النيب صلى اهلل عليه و سلم " إن شربوا الرابعة فاقتلوهم " ،عن أبي هريرة ،صاحل

وكذا  .عن النيب صلى اهلل عليه و سلم ،عن ابن عمر ،ابن أبي نعموكذا حديث 

عن النيب  ،والشريد ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم ،حديث عبد اهلل بن عمرو

النيب صلى اهلل عليه أن  ،عن معاوية ،ويف حديث اجلدلي ،صلى اهلل عليه و سلم

 .فإن عاد يف الثالثة أو الرابعة فاقتلوه "سلم قال "و

                                                           

 .252ص 8ج،السنن الكربى ،البيهقي (129)

 .187ص ،السيوطي، شرح سنن ابن ماجه (130)

 .2572ح ،859ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (131)

 .4486ح ،280ص،4ج ،تتابع ِِف شرب اخْلمر ِإذا :ابب، كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (132)
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وذكره الرتمذي عقب حديث معاوية بن أبي  ،(133)النسائيأخرجه أيضا: و

وقال:" ويف الباب عن أبي هريرة.  -وهو احلديث الثاني اآلتي عند املصنف –سفيان 

صلى اهلل عليه -عن معاوية، عن النيب  يقول: حديث أبي صاحل، مسعت حممدًا

صلى اهلل -عن أبي هريرة، عن النيب  ،يف هذا أصح من حديث أبي صاحل -وسلم

 .(134)وإمنا كان هذا يف أول األمر ثم نسخ بعد" ، عليه و سلم

، وما (135)"حديث معاوية َأْشبه وأصّحويف علل الرتمذي الكبري قول البخاري"

 .(136)رجحه البخاري صار إليه الدارقطين

ال  "أصح"  :وقول البخاري ،رجاله ثقاتو ،وقد أخرج ابن ماجه احلديثني

، وقول أبي داود يشري إىل صحة احلديث من تعين أن حديث أبي هريرة ضعيف

 .واهلل أعلم ،الطريقني

 :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ،عن معاوية بن أبي سفيان :الثاني

، ثم اجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهمثم إذا شربوا ف ،"إذا شربوا اخلمر فاجلدوهم

 . (137)إذا شربوا فاقتلوهم"

وصححه  (140) الرتمذي، و(139)،والنسائي(138)أبو داود أخرجه وهذا احلديث

 . ًابقاس ريالبخا

                                                           

 .5662،ح313ص 8ذكر الّرِواايت املغّلظات يف شرب اخْلمر، ج ،كتاب األشربة،اجملتىب،النسائي(133)

 . 1444،ح48، ص 4ج،ابب: ما جاء من شرب اخلمر فاجلدوه، أبواب احلدود الرتمذي، اجلامع، (134)
 232 ص،الرتمذي، العلل الكبري برتتيب القاضي (135)
 91ص  10ج،الدارقطين، العلل (136)
 .2573ح،859ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (137)

 .4484ح280ص  4ج،ِإذا تتابع ِِف شرب اخْلمر: ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (138)

 .5662 ح،313ص8 ،ذكر الّرِواايت املغّلظات يف شرب اخْلمر :ابب ،كتاب األشربة،اجملتىب،النسائي (139)

 . 1444،ح48، ص 4ج،ابب: ما جاء من شرب اخلمر فاجلدوه، اجلامع،أبواب احلدودالرتمذي،  (140)



 1808 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

 ابب من حارب وسعى يف األرض فسادا  : عاشرا
من عرينة قدموا على رسول اهلل  أن أناسًا ،عن أنس بن مالك: احلديث األول

فشربتم من  ،لنا" لو خرجتم إىل ذود :فقال ،فاجتووا املدينة ،صلى اهلل عليه وسلم

وقتلوا راعي رسول اهلل صلى اهلل  ،فارتدوا عن اإلسالم ،ففعلوا ،ألبانها وأبواهلا"

 ،فبعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف طلبهم ،واستاقوا ذوده ،عليه وسلم

  .(141)وتركهم باحلرة حتى ماتوا  ،أعينهم لومس ،فقطع أيديهم وأرجلهم ،فجيء بهم
 ،(144)، وأبو داود(143)ومسلم  ،(142)البخاريوهذا احلديث أخرجه 

   ،(145)والنسائي

  ".هذا حديث حسن صحيح" :وقال (146)الرتمذيو

أن قوما أغاروا على لقاح رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،عن عائشة :الثاني

 . (147)ومسل أعينهم  ،فقطع النيب صلى اهلل عليه وسلم أيديهم وأرجلهم ،وسلم

 

 

                                                           

 .2578ح،861ص 2ج،السنن ،ابن ماجه (141)

 .6417ح،2494ص6ج:،ابب كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة،  ،الصحيح ،البخاري (142)

 ،حكم احملاربني واملرتدين :ابب ،مسلم، الصحيح، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت (143)
 .4447،ح102ص5ج 

 .4366، ح 227ص4ج،ما جاء ِِف احملاربة :ابب ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (144)

أتويل قول هللا عز و جل )إمنا جزاء الذين حياربون هللا  :ابب ،السنن الكربى،كتاب احملاربة ،النسائي (145)
 .3488،ح 294ص2ج،ورسوله(

 .72،ح106ص  1ابب ما جاء يف بول ما يؤكل حلمه،ج ،اجلامع ،الرتمذي (146)

 .2579ح،861ص2ج،السنن ،ابن ماجه (147)



 1809 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

واختلف يف وصله وإرساله ورجح  .(148) كذلكوهذا احلديث أخرجه النسائي 

لثقة  واألمر حمتمل للوجهني ،(150)ومل يقض فيه البزار بشيء  (149)الدارقطين إرساله

عند أكثر  والعمل عليه ،واهلل أعلموإليه يشري تصرف النسائي والبزار،  ،من وصل

 . (151)أهل العلم

 نيثيأخرج فيه حد ،عبد يسرقلابب ا: احلادي عشر
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن أبي هريرة :األول احلديث

  .(153)" (152)فبيعوه ولو بنش  إذا سرق العبد":وسلم
عمر بن أبي سلمة ليس "وقال:  ،والنسائي(154)داود وهذا احلديث أخرجه أبو

وذكر ابن عدي هذا احلديث وغريه يف ترمجة عمر بن أبي ،(155)"بالقوي يف احلديث

وعمر بن أبي سلمة متماسك احلديث  ،كل هذه األحاديث ال بأس بها ":سلمة وقال

 .(156)"ال بأس به

                                                           

أتويل قول هللا عز و جل) إمنا جزاء الذين حياربون هللا  :ابب ،السنن الكربى،كتاب احملاربة ،النسائي(148)
 . 3500،ح 297ص2ج،ورسوله(

 .304ص  13ج ،العلل،الدارقطين (149)

 .121ص  18ج ،املسند،البزار (150)

 .154ص،جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب احلنبلي (151)

 .411ص17اتج العروس، ج ،ِنْصُف أُوِقيهٍه. الزبيدي :النهش   (152)

 .2589، ح864ص2ج،السنن ،ابن ماجه (153)

 .4414ح ،248ص 4ج،بَيع اململوِك إذا سرق :ابب ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (154)

ح ،349ص4ابب: ما يفعل ابململوك إذا سرق،ج ،السنن الكربى، كتاب قطع السهارق ،النسائي (155)
7473. 

 85ص  6ج ،الكامل ،ابن عدي (156)



 1810 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

فرفع  ،من رقيق اخلمس سرق من اخلمس أن عبدًا ،عن ابن عباس :الثاني

سرق  ،" مال اهلل عز وجل:وقال ،فلم يقطعه ،ذلك إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم

 . (157)"بعضه بعضًا

؛ وهو كما قال  ،(159)وضعفه البيهقي ،(158)وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه 

  .(160)جبارة بن املغلس متهم بالكذبفيه 

بل ؛ ضعف إال أن هلما شواهد من فعل الصحابة ما يف هذين احلديثني من ومع 

 .(161)نقل ابن عبد الرب اإلمجاع على العمل مبقتضاهما 

 واملختلسالثاين عشر: ابب اخلائن واملُنتهب 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،احلديث األول: عن جابر بن عبد اهلل

. وهذا احلديث أخرجه أبو (162)وال املختلس " ،" ال يقطع اخلائن، وال املنتهب:قال

من أبي الزبري، وبلغين عن أمحد  ،ن مل يسمعهما ابن جريجديثاهذان احل :داود وقال

أخرجه و .(163)إمنا مسعهما ابن جريج من ياسني الزيات  :بن حنبل أنه قال

هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند  :الرتمذي وقال، و(164)النسائي

 . (165)"...أهل العلم
                                                           

 .2590، ح864ص2ج،السنن ،ابن ماجه (157)

 .677ص8ج  ،البدر املنري ،ابن امللقن:وانظر 113ص3مصباح الزجاجة،ج  ،البوصريي(158)

 .170ص9ج  السنن الكربى،البيهقي(159)

 .550ص 2ج اجلرح والتعديل،بن أيب حامتا(160)

 .19ص8ج  ،ابن عبد الرب،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار(161)

 .2591، ح864ص2ج،السنن ،ابن ماجه (162)

 . 4392-4391ح ،138ص 4ج ،ابب القطع يف اخللسة واخليانة، كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (163)

  .7461ح ،346ص 4ج ،ما ال قطع فيه:ابب ،السنن الكربى، كتاب َقْطع الّسارق ،النسائي (164)

 .1448ح ،52ص4ج،ما جاء يف اخلائن واملختلس واملنتهب :أبواب احلدود، ابب،اجلامع ،الرتمذي (165)



 1811 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

مسعت رسول  :قال ،عن أبيه ،عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف :الثاني

وهذا احلديث انفرد  .(166)" ليس على املختلس قطع "  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

 .والعمل على مقتضى احلديثني كما بني الرتمذي .وإسناده صحيح (167)به ابن ماجه 

 ابب ال يقطع يف مثر وال كثر :الثالث عشر
عن حممد بن حييى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان،عن  :احلديث األول

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ال قطع ِفي مثر وال :قال ،رافع بن خديج

  (169)".(168)َكَثر
هكذا " :الرتمذي وقالو ،(171)والنسائي ،(170)وهذا احلديث أخرجه أبو داود

روى بعضهم، عن حييى بن سعيد، عن حممد بن حييى بن حبان، عن عمه واسع بن 

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنو رواية الليث بن  ،حبان، عن رافع بن خديج

سعد، وروى مالك بن أنس، وغري واحد هذا احلديث، عن حييى بن سعيد، عن 

ومل  ،حممد بن حييى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

  .(172)يذكروا فيه عن واسع بن حبان 

                                                           

 .2592ح،864ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (166)

  .113ص3ج ،مصباح الزجاجة، البوصريي (167)

اتج العروس  ،الزبيدي .وهوَشْحُمُه الذي يف وسط النهخلة ،أَنصارِيهة ،النهخل عاّمةوالَكْثر: مُجهاُر  (168)
 .19ص14ج

 .2593ح ،865ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (169)

 .4390ح ،237ص4اَبُب َما اَل َقْطَع ِفيِه،ج  ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (170)

، 344ص4ج :،قطع السارق، ابب ماال قطع فيه ما مل يؤوه اجلرين كتاب،النسائي،السنن الكربى (171)
 . 7448ح

 .1449،ح52ص 4ج ،ما جاء ال قطع يف مثرة وال كثر :ابب ،أبواب احلدود،اجلامع ،الرتمذي (172)



 1812 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

 . (173)احلديث صحيح كما قال البيهقيو

 " ال قطع:قال رسول اهلل صّلى اهلل علْيِه وسّلم :لقا ،عن أبي هريرة :الثاني

وسنده ضعيف فيه عبداهلل  (175)وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه  .(174)ي مثر وال كثر"ِف

وأّما عبد اهلل بن سعيد فرجل منكر احلديث ال  " :قال عنه البزار ،بن سعيد املقربي

ة فيما ينفرد به وما حجُّخيتلف أهل العلم بالّنقل يف ضعف حديثه، فال جيب أن يّتخذ 

العلماء كثري من  ىتلقو ؛ (176)" كه الّثقات فقد استغَنينا برواية الّثقات عن روايتهريشا

 .(177) بالقبولهذا احلديث منت 

 سرق من احلرز : ابب منالرابع عشر
وتوسد  ،أنه نام يف املسجد، عن أبيه ،عن عبد اهلل بن صفوان :احلديث األول

 ، قه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلمفجاء بسار ،، فأخذ من حتت رأسهرداءه

 مل  ،يا رسول اهلل :فقال صفوان ،فأمر به النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يقطع

 " فهال قبل  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ردائي عليه صدقة ،أرد هذا

 (178)أن تأتيين به"

 

                                                           

  .400ص 12ج  ،السنن الكربى، البيهقي(173)

 .2594، ح865 ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (174)

  .113ص3جمصباح الزجاجة، ، البوصريي (175)

  .188ص1املسند، ج ، البزار (176)

  .172ص3الطحاوي، شرح معاين اآلاثر، ج  (177)

 .2595ح،865ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (178)



 1813 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

 ،حمتج بهو حديث هو ،(180)، والنسائي(179)وهذا احلديث أخرجه أبو داود

 .(181)كما بني الطحاوي  وعليه العمل عند بعض الفقهاء
من مزينة سأل  رجاًلأن  ،عن جده ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب :الثاني

فثمنه  ،"ما أخذ يف أكمامه فاحتمل :فقال ،النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الثمار

 ،وإن أكل ومل يأخذ ،إذا بلغ مثن اجملن ،، ففيه القطعوما كان يف اجلران ،له معهومث

مثنها ومثله معه  :منهن يا رسول اهلل ؟ قال (182)الشاة احلريسة  :قال ،فليس عليه

 .(183)" ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك مثن اجملن ،وما كان يف املراح ،والنكال

قبل عمرو:  ْنوَم أيضًاوهو حديث صحيح  ،كذلك (184)وهذا احلديث أخرجه النسائي

 .(185)والعمل مبقتضى احلديثني عند اجلمهور عمرو: ثقات، 

 ّنهي عن إقامة احلدود يف املساجدابب ال :اخلامس عشر
" ال :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ،عن ابن عباس :احلديث األول

  .(186)" تقام احلدود يف املساجد

                                                           

 .4396ح ،240ص 4ابب من سرق من حرز، ج ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (179)
 .7367ح ،329ص 4ج،كتاب قطع السارق،ما يكون حرزا وما ال يكون،السنن الكربى،النسائي (180)
 .54ص 6ج ،بيان مشكل اآلاثر،الطحاوي (181)

 .532ص15اتج العروس ج ،الزبيدي.ِجداٌر من حجارة يعمل للغَنم ألجل احلراسة هلا واحلِفظ :احلَريَسة (182)

 .2596،ح865ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (183)

 ،ملراح من املواشيالقطع يف سرقة ما آواه ا :ابب ،كتاب قطع السارق  ،السنن الكربى ،النسائي (184)
 ،الثمر يسرق بعد أن يؤويه اجلرين :ابب ،واجملتىب، كتاب قطع السارق ،7447ح ،344ص 4ج

 .4959،ح 85ص8ج 

 .26ص  4سبل السالم، ج ،الصنعاين (185)

 .2599ح ،867ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (186)



 1814 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

وقال: هذا حديث ال نعرفه إال بهذا اإلسناد وهذا احلديث أخرجه الرتمذي 

م فيه من حديث إمساعيل بن مسلم، و إمساعيل بن مسلم املكي قد تكل مرفوعًا

والصواب وقد روي هذا احلديث عن أبي هريرة،  .(187)بعض أهل العلم من قبل حفظه

 .(188)حديث ابن عباس كما بني الدارقطين

أن رسول اهلل " ،عن جده ،عمرو بن شعيب حيدث عن أبيه :احلديث الثاني

 . (189) "صلى اهلل عليه وسلم نهى عن جلد احلد يف املساجد

 ،بن رمح ، والراوي عنه حممدفيه ابن هليعةو ،وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه

وحديث حكيم  ،حديث ابن عباس السابق :له شواهد لكن .ليس من قدامى أصحابه

  عمل الصحابةو ،ابن حزام

 .(190)كما عند ابن أبي شيبة 

 السادس عشر: ابب الّتعزير
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان  ،عن أبي بردة بن نيار :احلديث األول

  .(191)إال يف حد من حدود اهلل " ،"ال جيلد أحد فوق عشر جلدات :يقول
 

 

                                                           

 . 1401ح،19ص4ج ،ما جاء يف الرهُجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال :أبواب الدايت، ابب،اجلامع ،الرتمذي (187)
 .96ص11العلل ج  ،الدارقطين (188)
 .2600ح ،867ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (189)

 .43 -42ص 10ج ،املصنف ،ابن أيب شيبة (190)

 .2601ح،867ص2 ،السنن ،ابن ماجه (191)



 1815 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

 ،(194)،وأبو داود(193)، ومسلم (192)وهذا احلديث أخرجه البخاري

ال نعرفه إال من حديث  ،: هذا حديث حسن غريبوالرتمذي وقال، (195)والنسائي

  .(196).. وأحسن شيء روي يف التعزيز هذا احلديث،.بكري بن األشج

 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،عن أبي هريرة :احلديث الثاني

وفيه عباد بن  (198)وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه . (197)" "ال تعزروا فوق عشرة أسواط

 . (199)مهجور احلديث غري مقبوله وال مستعمله :كثري

 .كيف أخرج حديثني يف الباب أوهلما أحسن شيء روي يف بابههنا يلحظ و

 كّفارة  دّ : ابب احلالسابع عشر
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن عبادة بن الصامت :احلديث األول

فأمره إىل  ،ومن ال ،فهو كفارته ،فعجلت له عقوبته ،"من أصاب منكم حدًا :وسلم

  (200) .اهلل "

                                                           

( 192  6،كم التعزير واألدب  :ابب ،الصحيح، كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،البخاري (
 .6456ح،2511ص

 .1708ح 1332ص3ج ،ابب َقْدر أسواط الّتعزير ،الصحيح، كتاب احلدود ،مسلم (193)

 .4493ح،285ص4ج ،ِِف الّتعزير :ِكَتاب احلدود، ابب،السنن ،أبو داود (194)

 . 7331ح ،320ص4ج ،كم التعزير  :ابب ،كتاب الرجم،السنن الكربى ،النسائي (195)

 ،ما جاء يف التعزير :ابب أبواب احلدود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ،اجلامع ،رتمذيال (196)
 .1463ح،63ص4ج

 .2602ح ،867ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (197)

 .115ص3مصباح الزجاجة،ج  ،البوصريي (198)

 .2ص  1الصحيح، املقدمة ج ،مسلم (199)

 .2603ح،868ص2 ،السنن ،ابن ماجه (200)



 1816 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

والرتمذي ،(203)، والنسائي(202)، ومسلم(201)وهذا احلديث أخرجه البخاري

مل أمسع يف  وقال الشافعي: ،حديث حسن صحيح حديث عبادة بن الصامت":وقال

 .(204)"أحسن من هذا احلديث احلدود تكون كفارة ألهلها شيئًا هذا الباب أّن
" من  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،عن علي :احلديث الثاني

ومن أذنب  ،فاهلل أعدل من أن يثين عقوبته على عبده ،عوقب به أصاب يف الدنيا ذنبًا

. وهذا (205)فاهلل أكرم أن يعود يف شيء قد عفا عنه "  ،فسرته اهلل عليه ،يف الدنيا ذنبًا

 .(206)وهذا حديث حسن غريب صحيح :وقال ،احلديث أخرجه الرتمذي كذلك

 .فيلحظ كيف أخرج حديثني يف الباب أوهلما أحسن شيء روي يف بابه

 رجال  ابب الّرجل جيد مع امرأته  :الثامن عشر
يا رسول  :قال ،أن سعد بن عبادة األنصاري ،هريرةاحلديث األول: عن أبي 

 ،"ال" :أيقتله ؟ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،رجاًلالرجل جيد مع امرأته  ،اهلل

 :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،والذي أكرمك باحلق ،بلى :قال سعد

 .(209)وأبو داود ،(208)وهذا احلديث أخرجه مسلم  .(207).""امسعوا ما يقول سيدكم

                                                           

 .6787ح،2637ص6ج ،ابب بيعة النساء :ابب ،الصحيح، كتاب األحكام ،البخاري (201)

 .1709، ح1333ص3ابب احلدود كّفارات أِلهلها،ج  ،كتاب احلدود  ،الصحيح ،مسلم (202)

 .7736،ح174ص7ج  ،البيعة على ترك عصيان اإلمام :ابب، كتاب البيعة،السنن الكربى ،النسائي (203)

 ..1439ح،45ص4ج ،ما جاء أّن احلدود كّفارة ألهلها :أبواب احلدود، ابب ،اجلامع ،الرتمذي (204)

 .2604ح،868ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (205)

 .2626ح،16ص5ج ،ما جاء ال يزين الزّاين وهو مؤمن :ابب ،أبواب اإلميان،اجلامع ،الرتمذي (206)
 .2605،ح868ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (207)

 .1498ح ،1135ص2ج ،كتاب اللعان  ،الصحيح ،مسلم (208)

 .4534ح،305ص4ج ،يف من وجد مع أهله رجالً  أيقتله؟ :ابب ،كتاب الدايت  ،السنن ،أبو داود (209)
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قيل ألبي ثابت سعد بن عبادة حني  :قال ،عن سلمة بن احملبق: احلديث الثاني

أي  ،رجاًلتك أرأيت لو أنك وجدت مع امرأ :غيورًا رجاًلوكان  ،نزلت آية احلدود

أنتظر حتى أجيء بأربعة ؟ إىل ما  ،: كنت ضاربهما بالسيفشيء كنت تصنع ؟ قال

فتضربوني احلد وال تقبلوا  ،: رأيت كذا وكذاأو أقول ،ذاك قد قضى حاجته وذهب

"كفى بالسيف  :فقال ،فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم :قال ،لي شهادة أبدًا

السكران والغريان". قال أبو  إني أخاف أن يتتايع يف ذلك ،"ال :"، ثم قال شاهدًا

 ،د الطنافسيهذا حديث علي بن حمم :مسعت أبا زرعة يقول :اهلل بن ماجهعبد

 . (210)وفاتين منه

كان  ،وقال: الفضل بن دهلم ليس باحلافظ (211)وهذا احلديث أخرجه أبو داود

 .لكن يشهد له احلديث األول الذي صدر به ابن ماجة الباب بواسط. قصابًا

 ج امرأة أبيه بعدهو  ابب َمْن تز  :التاسع عشر

مساه هشيم يف  ،مر بي خالي :قال ،عن الرباء بن عازب :احلديث األول

 :، فقلت لهه النيب صلى اهلل عليه وسلم لواءوقد عقد ل ،احلارث بن عمرو :حديثه

بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه من  :أين تريد ؟ فقال

، (213)أبو داود وهذا احلديث أخرجه .(212)فأمرني أن أضرب عنقه ،بعده

                                                           

 .2606ح ،868ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (210)

 .4419ح 250ص4ج ،يف الّرجم :كتاب احلدود، ابب  ،السنن ،أبو داود (211)
 .2607ح،869جص2 ،السنن ،ابن ماجه (212)

 .4458، ح267ص 4ج،يف الّرجل يزين ِبارية امرأته :ابب ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (213)
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 ،(216)وصححه أبو حامت ، (215)حديث حسن غريب:وقال ،الرتمذي، و(214)والنسائي
 (217) .إسناده صاحل :وقال العقيلي ،(216)

بعثين رسول اهلل صلى اهلل  :قال ،عن أبيه ،عن معاوية بن قرة :احلديث الثاني

  .(218)وأصفي ماله ،أن أضرب عنقه ،عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه

نقل و، (220)وصححه الطربي ، (219)وهذا احلديث أخرجه النسائي كذلك

وقد ، ومل نقف عليه ،(221): هذا حديث صحيح قال حييى بن معنيالصنعاني عن 

  ،عمل مبقتضى احلديثني بعض الفقهاء

 .(222)كما ذكر الطحاوي

 ابب املخّنثيني :العشرون
كنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن صفوان بن أمية :احلديث األول

فما  ،إن اهلل قد كتب علي الشقوة ،يا رسول اهلل :فقال ،فجاءه عمرو بن قرة ،وسلم

ال رسول اهلل صلى فق ،فأذن لي يف الغناء يف غري فاحشة ،أراني أرزق إال من ديف بكفي

                                                           

( 214  ،إقامة الّرجل احلّد على وليدته إذا هي زنت :ابب ،كتاب الرجم،السنن الكربى ،النسائي (
 . 7223،ح296ص4ج 

 .1362ح 643ص3ج ،فيمن تزوهج اْمرأة أبيه :أبواب األحكام، ابب،اجلامع ،الرتمذي (215)
 .718ص3 ج،العلل ،ابن أيب حامت (216)
 .201ص 2ج،الضعفاء الكبري ،العقيلي (217)
 .2608ح 869ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (218)

 .7224ح،296ص4ج ،عقوبة من أتى ذات حمرم :ابب ،كتاب الرجم  ،السنن الكربى ،النسائي (219)

 .570ص1هتذيب اآلاثر،ج ،الطربي (220)

فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار اجلامع ألحكام  ،الصنعاين (221)
 . 1662ص 3ج  ،سنة نبينا املختار

 .149ص 3 ج،شرح معاين اآلاثر ،الطحاوي (222)
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لقد  ،أي عدو اهلل ،كذبت ،وال نعمة عني ،وال كرامة ،:" ال آذن لكاهلل عليه وسلم

مكان ما أحل اهلل عز  ،، فاخرتت ما حرم اهلل عليك من رزقهحالاًل رزقك اهلل طيبًا

وتب إىل  ،قم عين ،ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت ،وجل لك من حالله

وحلقت رأسك  ،وجيعًا ضربتك ضربًا ،أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ،اهلل

وبه  ،فقام عمرو ،وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل املدينة" ،ونفيتك من أهلك ،مثلة

 :اهلل عليه وسلم قال النيب صلى ،من الشر واخلزي ما ال يعلمه إال اهلل. فلما وىل

حشره اهلل عز وجل يوم القيامة كما كان يف  ،، من مات منهم بغري توبة"هؤالء العصاة

  .(223) كلما قام صرع" ،ال يسترت من الناس بهدبة عريانًا خمنثًا ،الدنيا
 ،تفرد بهذا احلديث وفيه حييى بن العالء ،(224)ابن ماجه به وهذا احلديث انفرد 

 .(225)ن على روايته وحديثه الضعف بّي و ،كلها غري حمفوظةومروياته 

 ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دخل عليها ،عن أم سلمة :احلديث الثاني

دللتك على  ،إن يفتح اهلل الطائف غدًا :فسمع خمنثا وهو يقول لعبد اهلل بن أبي أمية

"أخرجوهم من  :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان

 . (226)بيوتكم" 

 .(230)والنسائي (229)وأبو داود (228)ومسلم  (227)وهذا احلديث أخرجه البخاري

 .(231)ع املخنثني من الدخول على النساءوقد عمل الفقهاء مبقتضى احلديث الثاني من من

                                                           

 .2613ح ،871ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (223)
 .119ص3مصباح الزجاجة، ج  ،البوصريي (224)

 .28ص9 ج الكامل ،ابن عدي (225)

 .2614ح ،871ص2 ،السنن ،ابن ماجه (226)

 ،2208ص  5ج ،إخراج املتشبهني ابلنساء من البيوت :ابب ،كتاب اللباس  ،الصحيح ،البخاري (227)
 .5548ح
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عشرون  :عدد األبواب اليت أخرج فيها ابن ماجه حديثني فقطبلغ  :اخلالصة 

 جمموع من( ٪49.38) و ،األبواب جمموع من( ٪52.63أي ما يساوي ) ،بابًا

 .األحاديث
وقد وجدت بعض األبواب  ،ومل يوجد باب إال وعمل مبقتضاه بعض الفقهاء 

 .ا بأنها أحسن أو أصح ما يف البابهاليت وصفت بعض أحاديث

 
 .اجه من الكتب الستة وحكم احلديثيبني خالصة ختريج أحاديث ابن م .(2)رقم جدول 

 الباب/رقم
 احلديث

 حكم احلديث النسائي داود أبو الرتمذي مسلم البخاري

 ححِّ صُ  * * *   1/1
 صحيح * * * * * 1/2
 صحيح * * *  * 2/3
 ححِّ صُ  *     2/4
 صحيح * * * * * 3/5
ابلتدليس  اإلسنادضعف       3/6

 واملنت مقبول
 صحيح * * * * * 4/7
 صحيح * * * *  4/8
 ضعيف * * *   5/9

                                                                                                                                        

( 228  َمْنع املخّنث ِمن الد خول على الّنساء األجانب، :كتاب السالم، ابب  ،الصحيح ،مسلم (
 .2180ح،1715ص4ج 

 .4931، ح438ص4ِف احلْكم ِِف املَخّنِثني،ج :ابب ،كتاب األدب،السنن ،أبو داود (229)

  .9201ح،291ص8ج،دخول املخنث على النساء :ابب ،كتاب عشرة النساء،السنن الكربى ،النسائي (230)
  .288ص 7ج،ابن عبد الرب، االستذكار (231)
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  .(2)رقم جدول اتبع 
 الباب/رقم
 حكم احلديث النسائي داود أبو الرتمذي مسلم البخاري احلديث

ليس يف  :ضعيف )قيل * *    5/10
 الباب حديث صحيح (

 ححصُ       6/11
 صحيح *   * * 6/12
 صحيح * * * * * 7/13
 ضعيف *     7/14
 ححصُ  * * *   8/15
 ضعيف      8/16
 ححصُ  * *    9/17
 حح )أصح ما يف الباب(صُ  * * *   9/18

 صحيح * * * * * 10/19
 ححصُ  *     10/20
 ضعيف * *    11/21
 ضعيف      11/22
 ححصُ  * * *   12/23
 ححصُ       12/24
 ححصُ  * * *   13/25
متنه تلقي ابلفبول )ضعيف       13/26

 السند(
 ححصُ  * *    14/27
 ححصُ  *     14/28
 صحح ابجملموع   *   15/29
 ححصُ       15/30
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  .(2)رقم جدول اتبع 
 الباب/رقم
 حكم احلديث النسائي داود أبو الرتمذي مسلم البخاري احلديث

 صحيح * * * * * 16/31
 فيه خمتلف      16/32
 صحيح *  * * * 17/33
 ححّ صُ    *   17/34
 صحيح  *   * 18/35
 يفعض  *    18/36
 خمتلف فيه * * * - - 19/37
 ححصُ  * - - - - 19/38
 ضعيف - - - - - 20/39
 صحيح * * - * * 20/40

  27 22 18 10 11 اجملموع
 

 نلحظ من هذا اجلدول ما يأتي:  :قراءة اجلدول

 .وُتلقي منت اثنني بالقبول ،ُصحح ثالثة :ماجه بثمانية أحاديث انفرد ابن-1

أحدهما مل  ُنصَّ على أّن ،أخرج بابني مل جيد فيهما إال أحاديث ضعيفة-2

 .يصح فيه شيء، لكنه مل ينفرد إال حبديث من أربعة أخرجها يف البابني

نظرنا إىل عدد األحاديث اليت ضعفت أو اختلف فيها جندها)اثين  إذا-3

بينما  ،و)اثنني( خمتلف فيهما ،تلقي منت اثنني منها بالقبول ،)عشر( ضعفت :عشر(

 .إذا نظرنا إىل التصحيح على الباب ال جند إال بابني ضعيفني

وآخر غري صحيح يبدأ ابن  صحيحًا حديثًايف األبواب اليت خيرج فيها -4

ماجه الباب باحلديث الصحيح ثم يثين بالضعيف إال يف البابني األخريين بدأ باملختلف 



 1823 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

ومرد ذلك أنه استغنى بشهرة طرق حديث الباب قبل  ،فيه والضعيف ثم ثّنى بالصحيح

  .وأما الباب األخري فهو عام ال اتصال فيه َبْين موضوع احلديثني واهلل أعلم ،األخري

 .تة مشاركة البن ماجه هو النسائيأكثر أصحاب الكتب الس-5

واثنني ضعيفني صرح  ،صحيحًا إىل األبواب جند مثانية عشر بابًا بالنظر-6

 والثاني ليس فيه غري ما أخرجه ابن ماجه.،العلماء يف أحدهما أنه مل يصح فيه شيء

 
 األبواب اليت أخرج فيها ثالثة أحاديث :املطلب الثالث

 وهي تسعة:

 ابب َمن ال جيب عليه احلدّ  :أوال
عرضنا على رسول اهلل صلى اهلل  :احلديث األول: عن عطية القرظي يقول

فكنت فيمن  ،ومن مل ينبت خلي سبيله ،فكان من أنبت قتل ،عليه وسلم يوم قريظة

 ،(234)، والنسائي(233). وهذا احلديث أخرجه أبو داود(232)فخلي سبيلي  ،مل ينبت

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، هذا حديث حسن صحيح :الرتمذي وقالو

محد أوهو قول  :هإن مل يعرف احتالمه وال سّن أنهم يرون اإلنبات بلوغًا

 .(235)إسحقو

                                                           

 .2541ح ،849ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (232)

 .4406ح،245ص4ج ،ِف الغالِم ُيصيب احلدّ  :ابب ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (233)

  .8565ح،185ص5ج ،حد اإلدراك :ابب ،كتاب السري،السنن الكربى ،النسائي (234)

ما جاء يف النزول على  :ابب ،أبواب السري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،اجلامع ،الرتمذي (235)
 .1584ح،145ص4ج ،احلكم
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 .(236)فها أنا ذا بني أظهركم  :حديث عطية القرظي يقول :احلديث الثاني

 .(237)أخرجه النسائيو

 صلى اهلل عليه عرضت على رسول اهلل :قال ،عن ابن عمر :احلديث الثالث

وأنا  ،وعرضت عليه يوم اخلندق ،فلم جيزني ،، وأنا ابن أربع عشرةوسلم يوم أحد

فحدثت به عمر بن عبد العزيز يف خالفته  :قال نافع .فأجازني ،ابن مخس عشرة

، (239)وهذا احلديث أخرجه البخاري .(238)هذا فصل ما بني الصغري والكبري  :فقال

 ، (242)، والنسائي(241)وأبو داود ،(240)ومسلم 

العمل على هذا عند اهل  ،هذا حديث حسن صحيح :و قال والرتمذي

 .(243)...العلم

نلحظ هنا أنه أخرج أحاديث صحيحة والعمل عليها عند أهل العلم كما بني 

 الرتمذي.

  

                                                           

 .2542،ح849ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (236)

 . 5623ح،359ص3ج ،من يقع طالقه :ابب ،كتاب الطالق،السنن الكربى ،النسائي (237)
 .2543،ح849ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (238)

 .2521،ح948ص2ج ،بلوغ الّصبيان وشهادهتم :الصحيح، كتاب الشهادات، ابب ،البخاري (239)

 .1868ح 1490ص3ج ،بيان سن البلوغ :ابب ،كتاب اإلمارة  ،الصحيح ،مسلم (240)

 ،97ص3ج ،مىت يفرض للرجل ِف املقاتلة :كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، ابب  ،السنن ،أبو داود (241)
 .2959ح 

 .3428،ح155ص6ج ،مىت يقع طالق الصيب :ابب ،كتاب الطالق  ،اجملتىب ،النسائي (242)

ما جاء يف حد بلوغ الرجل  :ابب أبواب اجلهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ،اجلامع ،الرتمذي (243)
 .1361ح ،641ص3ج ،واملرأة



 1825 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

 ابب الّسرْت على املْؤمن وَدفع احلدود ابلّشبهات :اثنيا  
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،هريرةعن أبي : احلديث األول

وهذا احلديث أخرجه  .(244)سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة " من سرت مسلمًا":وسلم

هذا  :وقال والرتمذي ،(248)، والنسائي(247)وأبو داود، (246)، ومسلم(245)البخاري

  .(249) حديث حسن
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن أبي هريرة :احلديث الثاني

 .(250)ادفعوا احلدود ما وجدمت له مدفعا "":وسلم

وهذا احلديث عن  :قال ابن عدي عنه،(251)ماجهوهذا احلديث تفرد به ابن 

وهذه األحاديث اليت أمليتها مع ..إبراهيم بن الفضل مشهور مرفوع رواه عنه مجاعة.

فكل ذلك غري  ،مما مل أذكره ،َعن أبي هريرة ،أحاديث سواها عن إبراهيم عن املقربي

وله شواهد  .(252)وهو أصح  وروي موقوفًا...ومل أر يف أحاديثه أوحش منها ،حمفوظ

 .(253)من أقوال الصحابة ذكرها ابن أبي شيبة 

                                                           

 .2544ح،850ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (244)

 .2310، ح862ص2ج ،ال يظلم املسلُم املسلم وال يسلمه :ابب ،الصحيح، كتاب املظامل ،البخاري (245)

فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى  :ابب ،الذكر والدعاء والتوبة واالستغفاركتاب   ،الصحيح ،مسلم (246)
 .2669،ح 2061ص 4ج ،الذكر

 .4893،ح 424ص4ج ،املؤاخاة :كتاب األدب، ابب،السنن ،أبو داود (247)

  .7285ح،308ص4ج ،الرتغيب يف سرت العورة :ابب ،كتاب الرجم  ،السنن الكربى ،النسائي (248)

أبواب الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب: ما جاء ِف السرت على  ،اجلامع ،الرتمذي (249)
 .1425،ح34ص4ج ،املسلم

 .2545ح،850ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (250)

 .103ص 3مصباح الزجاجة، ج  ،البوصريي (251)
 .232ص 1الكامل، ج  ،ابن عدي (252)
  .566ص9ج  ،املصنف ،ابن أيب شيبة (253)



 1826 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

" من  :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ،عن ابن عباس :احلديث الثالث

 ،ومن كشف عورة أخيه املسلم ،سرت اهلل عورته يوم القيامة ،سرت عورة أخيه املسلم

  (254)حتى يفضحه بها يف بيته ".  ،كشف اهلل عورته

 :قال أبو حامت ،يحممد بن عثمان اجلمح وفيه ،وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه

احلديث الصحيح الذي  لكن يشهد للمنت .(255) هو منكر احلديث، ضعيف احلديث

 .صدر به الباب

 اَبُب الر ْجمي  :اثلثا
لقد خشيت أن  :قال عمر بن اخلطاب :قال ،عن ابن عباس :احلديث األول

فيضلوا برتك  ،ما أجد الرجم يف كتاب اهلل :حتى يقول قائل ،يطول بالناس زمان

أو كان  ،إذا أحصن الرجل وقامت البينة ،أال وإن الرجم حق ،فريضة من فرائض اهلل

رجم رسول  ،الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوهما البتة :هاوقد قرأت ،محل أو اعرتاف

 ،(257)وهذا احلديث أخرجه البخاري  .(256)"ورمجنا بعده ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  .(259)والنسائي  ،(258)ومسلم 
 

                                                           

 .2546ح،850ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (254)

 .24ص 8ج  ،اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت(255)

 .2553ح،853ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (256)

 6ج،رجم احلبلى يف الزان إذا أحصنت :ابب ،الصحيح، كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،البخاري (257)
 .6442ح 2503ص

 .1691ح،1317ص3ج ،ِِف الّزانرجم الثـهّيب  :ابب ،كتاب احلدود  ،الصحيح ،مسلم (258)

  .7156ح،273ص4ج ،تثبيت الرجم :ابب ،كتاب الرجم  ،السنن الكربى ،النسائي (259)



 1827 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

جاء ماعز بن مالك إىل النيب صلى اهلل  :قال ،عن أبي هريرة :احلديث الثاني

حتى  ،فأعرض عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،عليه وسلم فقال: إني قد زنيت

فلقيه رجل بيده  ،أدبر يشتد ،فلما أصابته احلجارة ،فأمر به أن يرجم ،أقر أربع مرات

فصرعه، فذكر للنيب صلى اهلل عليه وسلم فراره حني مسته  ،فضربه ،حلي مجل

  .(260)"فهال تركتموه"  :فقال ،احلجارة

 ،(263) وأبو داود ،(262)ومسلم  ،(261)وهذا احلديث أخرجه البخاري

 .(265): هذا حديث حسنوالرتمذي وقال، (264)والنسائي

أن امرأة أتت النيب صلى اهلل  ،عن عمران بن احلصني :احلديث الثالث

ثم صلى  ،ثم رمجها ،فأمر بها فشكت عليها ثيابها ،عليه وسلم فاعرتفت بالزنا

 . (266)عليها

 

 

 

 

                                                           

 .2554ح 853ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (260)

هل يقول اإلمام للمقر لعلك ملست أو  :ابب ،الصحيح، كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،البخاري (261)
 .6438ح 2502ص6ج ،غمزت

 .1691ح 1318ص 3ج،من اعرتف على نفسه ابلزان :ابب ،الصحيح، كتاب احلدود ،مسلم (262)

 .4428ح 254ص 4ج،رجم ماعز بن مالك :ابب، كتاب احلدود،السنن ،أبو داود (263)

 .7204ح 290ص4ج،إذا اعرتف ابلزان مث رجع عنه :ابب، كتاب الرجم،السنن الكربى ،النسائي (264)
ما جاء يف درء احلد عن  :ابب ،حلدود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأبواب ا ،اجلامع ،الرتمذي (265)

 .1428ح 36ص4املعرتف إذا رجع،ج 

 .2555ح 854ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (266)



 1828 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

، (269)،وأبو داود(268)ومسلم  ،(267)وهذا احلديث أخرجه البخاري

 .(271): هذا حديث صحيحوالرتمذي وقال،(270)والنسائي

 ابب رجم اليهودّي واليهوديّة :رابعا
 ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رجم يهوديني ،عن ابن عمر :حلديث األولا

. وهذا احلديث أخرجه (272) فلقد رأيته وإنه ليسرتها من احلجارة ،أنا فيمن رمجهما

: وقال (277)والرتمذي ، (276)والنسائي ،(275)وأبو داود ،(274)ومسلم  ،(273)البخاري

 .وهذا حديث حسن صحيح

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رجم  ،عن جابر بن مسرة :احلديث الثاني

 (278).ويهودية يهوديًا

                                                           

 .6441ح 2503، ص 6ابب االعرتاف ابلزان، ج :ابب ،الصحيح، كتاب احلدود ،البخاري (267)

 .1691ح 1318ص 3ج،من اعرتف على نفسه ابلّزان :ابب ،كتاب احلدود  ،الصحيح ،مسلم (268)

برمجها من  -صلى هللا عليه وسلم-املرأة الىت أمر النىب  :ابب ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (269)
 .4442،ح 259ص4ج،جهينة

 .1957ح 63ص4ج ،ابب الصالة على املرجوم:، كتاب الرجم،اجملتىب،النسائي (270)

 .1436،ح 42ص  4ج،تربص الرجم ابحلبلى حىت تضع :ابب ،دودأبواب احل ،اجلامع ،الرتمذي (271)

 .2556ح 854ص2 ،السنن ،ابن ماجه (272)

 1660ص 4} قل فأتوا ابلتوارة فاتلوها إن كنتم صادقني {،ج :ابب ،الصحيح،كتاب التوحيد ،البخاري (273)
 .4280ح

 .1699ح 1326ص 3 ج،رجم اليهود أهل الذمة ِف الزان :ابب، كتاب احلدود،الصحيح ،مسلم (274)

 4448ح 262ص4ج،يف رجم اليهوديني :ابب ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (275)

ابب: إقامة اإلمام احلد على أهل الكتاب إذا حتاكموا ، كتاب الرجم،السنن الكربى ،النسائي (276)
   7177ح 442ص6ج،إليه

ما جاء يف رجم أهل  :ابب ،أبواب احلدود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،اجلامع ،الرتمذي (277)
 .1436ح 43ص 4ج،الكتاب

 .2557ح 855ص2ج،السنن ،ابن ماجه (278)



 1829 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

حديث جابر بن مسرة  :وقال (279)وهذا احلديث بهذا اللفظ أخرجه الرتمذي 

 .هذا عند أكثر أهل العلموالعمل على غريب  حسن حديث

هلل عليه وسلم مر النيب صلى ا :قال ،عن الرباء بن عازب :احلديث الثالث

 :"هكذا جتدون يف كتابكم حد الزاني" ؟ قالوا :فدعاهم فقال ،بيهودي حممم جملود

 ،:" أنشدك باهلل الذي أنزل التوراة على موسىفقال ،من علمائهم رجاًلفدعا  ،نعم

جند حد الزاني  ،ولوال أنك نشدتين مل أخربك ،ال :أهكذا جتدون حد الزاني "؟ قال

وكنا إذا أخذنا  ،فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ،ولكنه كثر يف أشرافنا ،يف كتابنا الرجم

تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف  :فقلنا ،الضعيف أقمنا عليه احلد

فقال النيب صلى اهلل عليه  ،حميم واجللد مكان الرجمفاجتمعنا على الت ،والوضيع

وهذا احلديث . (280)وأمر به فرجم  ،" اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ":وسلم

 .(283)، والنسائي(282)وأبو داود ،(281)أخرجه مسلم 

  

                                                           

ابب ما جاء يف رجم أهل  :ابب ،أبواب احلدود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،اجلامع ،الرتمذي (279)
 .1437ح 43ص4الكتاب،ج

 .2558ح855ص 2ج ،ننالس ،ابن ماجه (280)

 .1700،ح 1327ص3ج ،كتاب احلدود، ابب رجم اليهود أهل الذمة يف الزِن  ،الصحيح ،مسلم (281)

 .4449ح 263ص4ج ،ابب يف رجم اليهوديني ،السنن،كتاب احلدود ،أبو داود (282)

 ،ابب: إقامة اإلمام احلد على أهل الكتاب إذا حتاكموا إليه ،كتاب الرجم،السنن الكربى ،النسائي (283)
 . 7179ح 442ص6ج



 1830 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

 ابب َمن َعميَل َعَمَل قومي لوط :خامسا
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،عن ابن عباس :احلديث األول

  (284)فاقتلوا الفاعل واملفعول به ". ،من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط":قال
وذكر ثالثة من الثقات ممن وافق عمرو بن  (285)وهذا احلديث أخرجه أبو داود 

 ،وكأنه يشري إىل تصحيحه ،عمرو يف روايته عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا أبي

وإمنا يعرف هذا احلديث عن ابن  :وقال ،الرتمذيو ،(286)النسائي  أخرجه أيضًاو

سئل وذا احلديث وه. (287)عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من هذا الوجه

، ولكن روى عن عمرو بن أبي عمرو صدوق"  :فقالعن هذا احلديث، البخاري 

وال أقول حبديث  ...ومل يذكر يف شيء من ذلك أنه مسع عن عكرمة ،عكرمة مناكري

، وتصرف الطحاوي (288)"أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل :عمرو بن أبي عمرو

 .(289)يشري إىل تصحيحه

وسلم ؛ يف الذي عن النيب صلى اهلل عليه  ،عن أبي هريرة :احلديث الثاني

 .(290) ارمجوهما مجيعًا ،ارمجوا األعلى واألسفل :قال ،يعمل عمل قوم لوط

ابن عدي  ذكره ،يرويه عاصم بن عمر عن سهيل(291)هابن ماج تفرد بهوهذا احلديث 

                                                           

 .2561ح 856ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (284)

 .4464،ح 269ص 4ج،فيمن َعِمَل عمل قوم لوط :ابب ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (285)

 .7337ح322ص4ج ،من عمل عمل قوم لوط :ابب ،كتاب الرجم،السنن الكربى ،النسائي (286)

 . 1456ح 57ص 4ج،ما جاء يف حد اللوطي  :أبواب احلدود، ابب،اجلامع ،الرتمذي (287)
 . 25ص2ج، العلل الكبري برتتيب القاضي ،الرتمذي (288)
 . 136ص9ج، مشكل اآلاثر ،الطحاوي (289)
 .2562ح 856ص2 ،السنن ،ابن ماجه (290)

 .106ص3مصباح الزجاجة،ج  ،البوصريي (291)



 1831 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

 ،وسهيل،لعاصم بن ُعَمر غري ما ذكرت من احلديث عن َعبد اهلل بن دينار"وقال:

  .(292)"ومع ضعفه يكتب حديثه ،وأحاديثه أحاديث حسان ،وزيد بن أسلم وغريهم

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن جابر بن عبد اهلل :احلديث الثالث

  .(293)" إن أخوف ما أخاف على أميت عمل قوم لوط ":وسلم

وقال: هذا حديث حسن غريب، إمنا  (294)وهذا احلديث أخرجه الرتمذي 

 .نعرفه من هذا الوجه عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل بن أبي طالب، عن جابر

 سادسا: ابب حّد الّسكران
ما كنت  :قال علي بن أبي طالب :قال ،عن عمري بن سعيد :احلديث األول

فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل  ،إال شارب اخلمر ،أدي من أقمت عليه احلد

، (296)وهذا احلديث أخرجه البخاري .(295)إمنا هو شيء جعلناه حنن"  ،يسن فيه شيئا

 .(299)والنسائي  ،(298)وأبو داود  ،(297)ومسلم 
 

 

                                                           

 .231ص5ج ،الكامل ،ابن عدي (292)

 .2563ح 856ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (293)

 .1457ح 58ص4ج،ما جاء يف حد اللوطي :أبواب احلدود، ابب،اجلامع ،الرتمذي (294)

 .2569ح 858ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (295)

 .6393ح2488ص6ج ،الضرب ابجلريد والنعال :ابب، كتاب احلدود،الصحيح ،البخاري (296)

 .1707،ح 1332ص3حد اخلمر،ج  :كتاب احلدود، ابب  ،الصحيح ،مسلم (297)

 .4488ح 283ص 4ج،ِإذا تتابع ِِف شرب اخلمر :ابب ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (298)

  .5252ح 132ص5ج ،حد اخلمر :كتاب احلّد يف اخلمر، ابب،السنن الكربى ،النسائي (299)



 1832 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن أنس بن مالك :احلديث الثاني

 ،(301)وهذا احلديث أخرجه البخاري. (300)وسلم يضرب يف اخلمر بالنعال واجلريد 

وقال  ،والرتمذي، (304)والنسائي ،(303)وأبو داود،(302)ومسلم  ،(301)البخاري

  .(305) حديث حسن صحيح: عنه

ملا جيء بالوليد بن عقبة إىل  :قال ،عن حضني بن املنذر :حلديث الثالثا

 ،فجلده علي ،فأقم عليه احلد ،دونك ابن عمك :قال لعلي ،عثمان قد شهدوا عليه

وجلد  ،وجلد أبو بكر أربعني ،جلد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أربعني :وقال

 .(306) ُسنٌَّة وكل ،عمر مثانني

 ،(309)، وأبو داود(308)، ومسلم (307)وهذا احلديث أخرجه البخاري

 .(310)والنسائي

  

                                                           

 .2570ح 858ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (300)

 .6391ح 2487ص6ج ،ما جاء يف ضرب شارب اخلمر :ابب ،الصحيح، كتاب احلدود ،البخاري (301)

 .1706ح1331ص 3ج،حّد اخلمر :كتاب احلدود، ابب  ،الصحيح ،مسلم (302)

 .4481،ح 278ص4ج ،احلّد يف اخلمر :ابب ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (303)

  .5277ح 250ص3ج ،اخلمرحد :ابب ،كتاب احلّد يف اخلمر  ،السنن الكربى ،النسائي (304)

 .1443ح 48ص  4ج ،ما جاء يف حّد الّسكران :ابب ،أبواب احلدود،اجلامع ،الرتمذي (305)

 .2571ح 858ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (306)

 .3659ح،1405ص3ج ،هجرة احلبشة :ابب ،الصحيح، كتاب فضائل الصحابة ،البخاري (307)

 .1706،ح1331ص 3ج،حد اخلمر :كتاب احلدود، ابب  ،الصحيح ،مسلم (308)

 .4482ح،248ص 4ج،احلّد يف اخلمر :ابب ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (309)

 . 5269ح،248ص3ج ،حد اخلمر :كتاب احلّد يف اخلمر، ابب،السنن الكربى ،النسائي (310)



 1833 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

اَلحَ  :سابعا  اَبُب َمْن َشَهَر السّي
" من :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ،عن أبي هريرة :احلديث األول

 .(312)وهذا احلديث أخرجه مسلم  .(311)محل علينا السالح فليس منا "

" من :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،عن ابن عمر :احلديث الثاني

، (315)، ومسلم (314)وهذا احلديث أخرجه البخاري .(313) علينا السالح فليس منا "محل 

 .(316)والنسائي

اهلل صلى اهلل عليه قال رسول  :قال ،عن أبي موسى األشعري :احلديث الثالث

، (318)وهذا احلديث أخرجه البخاري .(317):" من شهر علينا السالح فليس منا "وسلم

 .حديث أبي موسى حديث حسن صحيح :وقال (320)، والرتمذي (319)ومسلم 

                                                           

 .2575ح،860ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (311)

  قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )من غشنا فليس منا(، :ابب كتاب اإلميان،،الصحيح ،مسلم (312)
 .101،ح99ص1ج 

 .2576ح ،860ص2 ،السنن ،ابن ماجه (313)

قول النيب صلى هللا عليه و سلم ) من محل علينا السالح فليس  :ابب ،الصحيح، كتاب الفنت ،البخاري (314)
 .6659ح،2591ص6ج ،منا (

َنا فـََلْيَس ِمنها»اَبُب قْوِل النهيبِّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم:  :ابب كتاب اإلميان،،،الصحيح ،مسلم (315)  ،«َمْن َغشه
 .101،ح99ص1ج 

 .4100 ،ح117ص 7ج،من شهر سيفه مث وضعه يف الناس :ابب ،كتاب احلرابة،اجملتىب ،النسائي (316)

 .2577ح،860ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (317)

ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم )من محل علينا السالح فليس  الصحيح، كتاب الفنت، ،البخاري (318)
 .6660ح ،2592ص6منا(ج 

 ،«من غشنا فليس منا »قول النيب صلى هللا عليه وسلم:  :ابب كتاب اإلميان،،الصحيح ،مسلم (319)
 .100،ح98ص1ج 

 .1459ح 59ص4ج ،ما جاء فيمن شهر السالح: ابب، أبواب احلدود،اجلامع ،الرتمذي (320)



 1834 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

 ابب من قتل دون ماله فهو شهيد :اثمنا
عن النيب صلى اهلل عليه  ،عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل :احلديث األول

، (322)وهذا احلديث أخرجه أبو داود .(321)" "من قتل دون ماله فهو شهيد :وسلم قال

 .هذا حديث حسن صحيح :وقال ،(324)الرتمذي، و(323)والنسائي
من ":قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،عن ابن عمر :احلديث الثاني

اجه د به ابن موهذا احلديث تفر .(325)فهو شهيد " ،أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل
وهذا احلديث عن ميمون بن فيه ميمون بن مهران ضعيف،قال ابن عدي:" ،(326)

ولشهرة هذا  ،عن ميمون ،قتل دون ماله فهو شهيدمن  :عِن ابن ُعَمر ،مهران

 .(327)"ءن ُشْعَبة يتقي الضعفاأل ؛عن ميمون ،َعن أبي فروة ،احلديث رواه ُشْعَبة

 .ولعل ابن ماجه لشهرته أخرجه من هذه الطريق مع الطرق الصحيحة األخرى

 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،عن أبي هريرة :احلديث الثالث

 .(329)وهذا احلديث أخرجه مسلم مطوال . (328)فهو شهيد " ،"من أريد ماله ظلما فقتل

  

                                                           

 .2580ح،861ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (321)

 .4774ح،391ص4ج ،ِف قَتال الّلصوص :ابب ،كتاب احلدود  ،السنن ،أبو داود (322)

 .4090،ح 115ص 7ج،من قتل دون ماله :ابب ،كتاب احلرابة،اجملتىب ،النسائي (323)

 .1418، ح28ص4 ج،ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد :ابب ،أبواب احلدود،اجلامع ،الرتمذي (324)
 .2581ح 861ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (325)

   .110ص3مصباح الزجاجة، ج  ،البوصريي(326)

 .159ص9ج ،الكامل ،ابن عدي (327)

 .2582ح،862ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (328)

 .1946،ح 1451ص3ج ،بيان الش هداء :ابب ،كتاب اإلمارة  ،الصحيح ،مسلم (329)



 1835 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

 ابب من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه :اتسعا  

 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،عن ابن عباس :احلديث األول

فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس  ،أو توىل غري مواليه ،"من انتسب إىل غري أبيه

 .(331)وإسناده صحيح ،فرد به ابن ماجهوهذا احلديث ت .(330)"أمجعني
 ،وأبا بكرة ،مسعت سعدًا :قال ،عن أبي عثمان النهدي :احلديث الثاني

صلى اهلل عليه وسلم  ووعى قليب حممدًا ،مسعت أذناي :وكل واحد منهما يقول

احلديث و. (332)فاجلنة عليه حرام" ،وهو يعلم أنه غري أبيه" من ادعى إىل غري أبيه :يقول

 .(335)، وأبو داود(334)، ومسلم (333)أخرجه البخاري

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن عبد اهلل بن عمرو :احلديث الثالث

وإن رحيها ليوجد من مسرية مخس  ،"من ادعى إىل غري أبيه مل يرح ريح اجلنة :وسلم

  .(336)عام" مائة

 .صحيح، وإسناده (337) ابن ماجه احلديث تفرد بهو

مما اشتمل على ثالثة أحاديث فقط،  ،أخرج ابن ماجه تسعة أبواب :اخلالصة

 .األحاديث جمموع من( ٪33.33) و ،األبواب جمموع من( ٪23.68أي ما يساوي )

                                                           

 .2609ح،870ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (330)

 .117ص3البوصريي، مصباح الزجاجة،ج  (331)

 .2610ح،870ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (332)

 .6385ح،2485ص6ج ،من ادعى إىل غري أبيه :ابب ،الصحيح،كتاب الفرائض ،البخاري (333)

( 334  ،بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم :ابب ،الصحيح، كتاب اإلميان ،مسلم (
 .229-228ح،57ص1ج 

 .5115،ح 490ص4ج ،ِف الرجل ينتمى إىل غري مواليه :ابب ،كتاب األدب  ،السنن ،أبو داود (335)

 .2611،ح870ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (336)

 .118ص 3 مصباح الزجاجة،ج ،البوصريي(337)



 1836 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

 .اجه من الكتب الستة وحكم احلديثيبني خالصة ختريج أحاديث ابن م .(3)رقم جدول 
م الباب/رق
 حكم احلديث النسائي أبو داود الرتمذي مسلم البخاري احلديث

 صحح * * *   1/1
 صحح *     ½

 صحيح * * * * * 1/3
 صحيح * * * * * 2/4
 صحح ِبملته وإن اختلف فيه      2/5
 ضعيف      2/6
 صحيح *   * * 3/7
 صحيح * * * * * 3/8
 صحيح * * * * * 3/9
 صحيح * * * * * 4/10
استغرب من طريق جابر وإن    *   4/11

 كان متنه صحيحا
 صحيح * *  *  4/12
 خمتلف فيه * * *   5/13
 قبل مبجموع طرقه      5/14
 صحح   *   5/15
 صحيح * *  * * 6/16
 صحيح * * * * * 6/17
 صحيح * *  * * 6/18
 صحيح    *  7/19
 صحيح *   * * 7/20
 صحيح   * * * 7/21
 صحح * * *   8/22



 1837 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

  .(3)رقم جدول اتبع 
م الباب/رق
 حكم احلديث النسائي أبو داود الرتمذي مسلم البخاري احلديث

ضعيف السند وإن كان متنه       8/23
 صحيحاً 

 صحيح    *  8/24
 صحح      9/25
 صحيح  *  * * 9/26
 صحح      9/27

  15 13 12 15 12 اجملموع
 

  :نلحظ من هذا اجلدول ما يأتي :اجلدول قراءة

وقبل ثالثة مبجموع  ،حح اثنانُص :انفرد ابن ماجه خبمسة أحاديث-1

 .مل يظهر يف اجلدول ما انفرد به .الطرق

إذا نظرنا إىل عدد األحاديث اليت ضعفت أو اختلف فيها جندها)ستة -2

 ،)أربعة( قبلت مبجموع الطرق، أو أن متونها صحيحة من طريق أخرى :أحاديث(

بينما إذا نظرنا إىل التصحيح على الباب ال جند بابا ضعيفا مبعنى أنه مل خيرج فيه إال 

 .ضعيفًا حديثًا

كما يف  ،يبدأ ابن ماجه باحلديث الصحيح، ثم املختلف فيه، ثم الضعيف-3

امس فبدأ بالضعيف وختم بالصحيح؛ ومرد ذلك وخالف يف الباب اخل ،الباب الثاني

 .أنه بدأ باحلديث املتعلق مباشرة مبوضوع الباب، واهلل أعلم

 أكثر أصحاب الستة مشاركة البن ماجه هما: مسلم والنسائي. -4

 .األبواب التسعة مبجموع ما أخرج فيها صحيحة-5

 



 1838 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

 : األبواب اليت خرج فيها أربعة أحاديثلب الرابعاملط
 بابان:وهما 

 ابب إقامة احلدود :الباب األول
" إقامة :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ،عن ابن عمر :احلديث األول

  .(338)خري من مطر أربعني ليلة يف بالد اهلل عز وجل"  ،حد من حدود اهلل
قال  ،وفيه سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية (339)وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه 

وعامة ما  ،وألبي مهدي َسِعيد بن سنان هذا غري ما ذكرت من األحاديث ":ابن عدي

َعن أبي  ،ولو قلنا إنه هو الذي يرويه ،يرويه وخاصة َعن أبي الزاهرية غري حمفوظة

وكان من صاحلي أهل الشام وأفضلهم إالَّ أن يف بعض  ،الزاهرية ال غريه جاز ذلك لي

 .(340)"رواياته ما فيه

 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،عن أبي هريرة :احلديث الثاني

. وهذا (341)" خري ألهل األرض من أن ميطروا أربعني صباحًا ،"حد يعمل به يف األرض

وكذلك  (342)جح املوقوفيف رفعه ووقفه وروبني االختالف  احلديث أخرجه النسائي

 .(343) الدارقطينفعل 

 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،عن ابن عباس :احلديث الثالث

ال إله إال اهلل وحده ال  :ومن قال ،فقد حل ضرب عنقه ،"من جحد آية من القرآن

                                                           

 .2537، ح848ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (338)

 .102ص3مصباح الزجاجة،ج ،البوصريي(339)

 .159ص9ج ،الكامل ،ابن عدي (340)

 .2538، ح848ص2ج،السنن ،ابن ماجه (341)

 7392ح 543ص 4ج ،الرتغيب يف إقامة احلد :ابب ،كتاب احملاربة،السنن الكربى ،النسائي (342)

 212ص11ج  ،العلل ،الدارقطين (343)



 1839 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

فيقام  فال سبيل ألحد عليه إال أن يصيب حدًا ،عبده ورسوله وأن حممدًا ،شريك له

  .(344)عليه"

هذه وفيه حفص بن عمر؛ قال ابن عدي:".(345)يث تفرد به ابن ماجهوهذا احلد

واحلكم بن أبان وإن  ،بن ُعَمرالعدني األحاديث عن احلكم بن أبان يرويها عنه حفص

 . (346) "من حفص والبالء ،بكثريحفص هذا ألني منه  فإّن ،كان فيه لني

رسول اهلل صلى اهلل عليه قال  :قال ،عن عبادة بن الصامت :احلديث الرابع

 .(347)حدود اهلل يف القريب والبعيد، وال تأخذكم يف اهلل لومة الئم " أقيمواوسلم:"

قال أبو  ،إسناده صحيححديث وهو ،(348) رد به ابن ماجهوهذا احلديث تف 

 .(349)" هذا حديث حسن إن كان حمفوًظا:"حامت

 ابب حّد الس ارق :الباب الثاين
رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال :قال ،عن أبي هريرة :احلديث األول

. (350)"يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق احلبل فتقطع يده ،لعن اهلل السارقوسلم:"

 .(353)، والنسائي(352)، ومسلم (351)وهذا احلديث أخرجه البخاري

                                                           

 2539ح 848ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (344)

 103ص3مصباح الزجاجةج ،البوصريي(345)

 .159ص9ج ،الكامل ،ابن عدي (346)

 2540ح 848ص2 ج،السنن ،ابن ماجه (347)

 103ص3مصباح الزجاجةج ،البوصريي (348)

 453ص 1ج ،اجلرح والتعديل ،ابن أيب حامت (349)

  2583ح862ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (350)

  6401ح 2489ص6ج ،لعن السارق إذا مل يسم :ابب ،الصحيح، كتاب احلدود ،البخاري (351)

 .1684ح 312ص3ج ،ابب حد السرقة ونصاهبا ،الصحيح،كتاب احلدود ،مسلم (352)

 4873ح 65ص 8ج،القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده :ابب ،كتاب احملاربة،اجملتىب ،النسائي (353)



 1840 ، و حممد زهري عبد هللا احملمداحلوريحممد عودة أمحد 

احلديث الثاني:عن ابن عمر،قال:قطع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جمن 

، (356)، ومسلم (355)أخرجه البخاريوهذا احلديث  .(354) قيمته ثالثة دراهم

 .(358)، والنسائي (357)الرتمذي

" ال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :احلديث الثالث: عن عائشة قالت

 .(359)تقطع اليد إال يف ربع دينار فصاعدا" 

 (363)وأبو داود (362)والرتمذي (361)ومسلم  (360)وهذا احلديث أخرجه البخاري 

 .(364)والنسائي

                                                           

 2584ح862ص 2ج ،السنن ،ابن ماجه (354)

ابب قول هللا تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ ]املائدة:  ،كتاب احلدود،الصحيح ،البخاري (355)
 6789، ح161ص8[ ويف كم يقطع ؟،ج 38

 .1684ح 312ص3ج ،ابب حد السرقة ونصاهبا ،الصحيح،كتاب احلدود ،مسلم (356)

 :وقال 1446ح 50ص4ج ،ابب ما جاء يف كم تقطع يد السارق ،أبواب احلدود،اجلامع ،الرتمذي (357)
ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى حديث 

 هللا عليه وسلم
 77ص8ج ،القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده :ابب ،كتاب قطع السارق  ،اجملتىب،النسائي (358)

 4910ح

 2585ح862ص 2 ،السنن ،ابن ماجه (359)

ويف كم  ابب قول هللا تعاىل } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { ،كتاب احلدود  ،الصحيح ،البخاري (360)
 .6407،ح 2491ص 6يقطع،ج

 .1684ح 312ص3ج ،ابب حد السرقة ونصاهبا ،الصحيح،كتاب احلدود ،مسلم (361)

حديث عائشة  :وقال 1445ح 50ص 4ج،ما جاء يف كم تقطع يد السارق :ابب ،اجلامع ،الرتمذي (362)
 حديث حسن صحيح.

 .4385ح 235ص4ج،ما يقطع فيه السارق :ابب ،السنن، كتاب احلدود ،أبو داود (363)

 77ص 8ج،القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده :ابب ،كتاب قطع السارق  ،اجملتىب ،النسائي (364)
 .4914ح



 1841 ... منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،عن أبيه ،عن عامر بن سعد :احلديث الرابع

 .(365)" "تقطع يد السارق يف مثن اجملن :قال

ولصاحل بن ُمَحمد  ":وهذا احلديث فيه أبو واقد صاحل بن حممد، قال ابن عدي 

 ،وبعضها فيه إنكار ،وبعض أحاديثه مستقيمة ،بن زائدة غري ما ذكرت من احلديث

وقد  .(366)"َوهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم ،إال القليلوليس له من احلديث 

نلحظ يف هذا الباب أنه بدأ بسرد و (367)بعض الفقهاء كما بني الطحاوي عمل مبقتضاه

 .األحاديث الصحيحة ثم ذيل بالضعيف

 أربعة أحاديثمما يشتمل على أخرج ابن ماجه يف كتاب احلدود بابني  :اخلالصة

 .األحاديث جمموع من( ٪9.87) و ،األبواب جمموع من( ٪5.26أي ما يساوي ) ،فقط

 
 .يبني خالصة ختريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم احلديث .(4)رقم جدول 

 حكم احلديث النسائي أبو داود الرتمذي مسلم البخاري احلديثالباب/ رقم 
 ضعيف      1/1

 موقوف صحح *     ½
 ضعيف      1/3

 صحيح      ¼
 صحيح *   * * 2/5
 صحح *  * * * 2/6
 صحيح * * * * * 2/7
 ضعيف      2/8

  4 1 2 3 3 اجملموع

                                                           

 .2586ح 862ص2ج ،السنن ،ابن ماجه (365)

 92ص5ج ،الكامل ،ابن عدي (366)

 .163ص 3ج ،السنن ،الطحاوي (367)
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 نلحظ من هذا اجلدول ما يأتي:  :قراءة اجلدول

 .صحح منها حديث واحد :انفرد ابن ماجه بأربعة أحاديث-1

بينما إذا نظرنا  ،(ةإذا نظرنا إىل عدد األحاديث اليت ضعفت جندها)ثالث-2

 .ضعيفًا حديثًانه مل خيرج فيه إال مبعنى أ ضعيفًا إىل التصحيح على الباب ال جند بابًا

 .مذيرتأكثر أصحاب السنن مشاركة البن ماجه هو النسائي ثم ال-3

 البابان مبجموعهما صحيحان.-4

 
 اخلامتة

النتائج  نسجلالتصحيح على الباب عند ابن ماجه  ملنهجوبعد هذه الدراسة 

 : اآلتية
بروز منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه بشكل كبري إذ يندر أن -1

 .يكون هناك باب ضعيف حني خيرج يف الباب حديثني أو أكثر

إال إذا ضاق عليه األمر ومل جيد يف الباب  واحدًا حديثًاال خيرج يف الباب -2

 ويشاركه بعض أصحاب السنن يف ذلك. ،غريه

 .إذا كانت أحاديث الباب صحيحة ماجه بصيغة الباب كثريًا جيزم ابن-3

أكثر أصحاب السنن مشاركة البن ماجه يف ختريج األحاديث يف كتاب -4

، من أصل ثالثة ومثانني حديثًا، حيث شاركه يف رواية مخسني احلدود هو النسائي

، ثم أبو داود يف أربعني ٪ 60.3، أخرجها يف كتاب احلدود، أي: بنسبة حديثًا

، أي: بنسبة حديثًا، ثم الرتمذي يف مخسة وثالثني ٪48.2، أي: بنسبة حديثًا

ثم البخاري يف ستة ،٪33.7، أي: بنسبة حديثًا، ثم مسلم يف مثانية وعشرين 42.2٪

 .٪31.3، أي: بنسبة حديثًاوعشرين 
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 .وداحلدكتاب احيب الصحيحني بنحو ثلث أحاديث شارك ابن ماجه ص-5

مع التنبيه إىل أنه  ،٪22.9، أي: بنسبة حديثًاانفرد ابن ماجه بتسعة عشر -6

 .بالطريق دون أصل احلديث، فقد ورد من طرق أخرى حديثًاانفرد يف أربعة عشر 

يف  واستقالاًل أظهر متيزًاو ،البن ماجه إخراج الغرائب كان مقصدًا-7

 .وسعًة يف اطالعه ،شخصيته

رتبة سنن ابن ماجه هو عدم وجود تصريح من ابن ماجه مرد القول بتأخر -8

 .وإن كان صنيعه يف السنن يدل على متيز يف النهج والرتتيب ،مبنهجه

 ثم ،األصل عند ابن ماجه يف ترتيب أحاديث الباب أنه خيرج الصحيح-9

 ثم الضعيف ،فيه املختلف

كأن تكون أحاديث الباب ليست  :رمبا خيالف ابن ماجه هذا األصل لعلة-10

فيقدمه التصاله  ،ًايف موضوع واحد، أو يكون احلديث املتصل بالباب مباشرة ضعيف

 املباشر مبوضوع الباب.

 .أحيانًا كشف علة:ترتيب األحاديث مقصود لذاته ألغراض منها-11

 
 املصادر واملراجع

 اجلامع الصحيح املسند املختصر، ،ـه256حممد بن إمساعيل ت ،البخاري [1]

 –ـه1407، 3، طبريوت –دار ابن كثري،اليمامة  ،حتقيق: مصطفى ديب البغا

 م.1987

مصباح الزجاجة  ،هـ840أمحد بن أبي بكر بن إمساعيل الكناني  :البوصريي [2]

 ،بريوت ،دار العربية ،: حممد املنتقى الكشناوي، حتقيقيف زوائد ابن ماجه

 .هـ 1403
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السنن  ،ه(456)ت أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،البيهقي [3]

 ،جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد حتقيق ،الكربى

 هـ. 1344، 1:ط

 ،اجلامع ،ه(279)ت حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،الرتمذي [4]

 بريوت. –أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العربي  :حتقيق

حتقيق صبحي  ،العلل الكبري برتتيب القاضي أبي طالب ...............، [5]

 هـ.1409، 1ط  ،بريوت –مكتبة النهضة العربية  ،عامل الكتب ،السامرائي

هاية ن ،هـ(478: تإمام احلرمني ) عبد امللك بن عبد اهلل،أبواملعالي،اجلويين، [6]

، 1،طدار املنهاج،عبد العظيم حممود الّديب :حتقيق ،املطلب يف دراية املذهب

 .م2007-هـ1428

حتقيق  ،(، علل احلديثـه327عبد الرمحن بن أبي حامت ) ،ابن أبي حامت [7]

-هـ1،1427ط ،الرياض –سعد احلميد وخالد اجلريسي،مطابع احلميضي 

 م. 2006

تعجيل  ،هـ(852 :أبو الفضل أمحد بن علي العسقالني )ت ،ابن حجر [8]

املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، حتقيق إكرام اهلل إمداد احلق، دار البشائر ـ 

 م.1996 ،1ط ،بريوت

ط ،بريوت -دار املعرفة  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،............ [9]

 .هـ1379

يد بن حزم األندلسي القرطيب أبو حممد علي بن أمحد بن سع ،ابن حزم [10]

د.ط،  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،احمللى، هـ(456: تالظاهري )

 .د.ت
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(، اجلامع ألخالق الراوي وآداب هـ463طيب البغدادي )تاخل [11]

 هـ. 1403حتقيق: د.حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض، عام ،عالسام

العلل الواردة ،هـ( 385 ت) ،أمحد أبو احلسن علي بن ُعَمر ابن، الدارقطين [12]

دار طيبة  ،د. حمفوظ الرمحن زين اهلل :حتقيق وختريج ،يف األحاديث النبوية

 .م 1985 -هـ  1405 ،1ط ،الرياض -

دار الكتاب  ،سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،أبو داود [13]

 .العربي ـ بريوت، د.ت، د.ط

أهل مكة، حتقيق حممد الصباغ، بريوت، دار  ، رسالة أبي داود إىل............. [14]

 .العربية

جامع العلوم ، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ،ابن رجب [15]

 .ـه1408، 1ط،بريوت –دار املعرفة ، واحلكم

امللّقب  ،أبو الفيض ،حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين ،الزبيدي [16]

 ،جمموعة من احملققني :حتقيق ،القاموستاج العروس من جواهر ، مبرتضى

 .د.ت، د.ط ،دار اهلداية

تدريب الراوي يف ه(، 911)ت السيوطي، عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي [17]

شرح تقريب النواوي،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الرياض،مكتبة 

قدميي الناشر  ،، شرح سنن ابن ماجه.................وآخرون.الرياض احلديثة

 .د.ت، د.ط ،كراتشي –ب خانة كت

 ،ـ(ه321أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي )ت:  ،الطحاوي [18]

 ،1مؤسسة الرسالة ؛ ط ،، حتقيق شعيب األرنؤوطشرح مشكل اآلثار

 م.1994 -هـ1415
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حممد سيد جاد  -حممد زهري النجار  قيقحت ،شرح معاني اآلثار.........، [19]

 ،هـ 1414 - 1: ، طعامل الكتب ،احلق( من علماء األزهر الشريف

 .م 1994

دار البشائر  ،عبداهلل نذير أمحد :حتقيق ،................، خمتصر اختالف العلماء [20]

 .اإلسالمية

علوم احلديث  ،هـ(643)ت:  وعثمان بن عبد الرمحن، أبوعمر،ابن الصالح [21]

سوريا،  -الفكر دارحتقيق:نور الدين العرت،،ة ابن الصالحمبقدماملعروف 

 .م1986 -هـ 1406، بريوت –دار الفكر املعاصر 

 حتقيق،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار، ابن عبد الرب [22]

 م. 2000ط ،بريوت –دار الكتب العلمية ،سامل حممد وعلي معوض

الكامل يف  ،هـ(365 :تأبو أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاني ) ،ابن عدي [23]

 .م 1997 -هـ  1418 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،ضعفاء الرجال

–دار الكتب العلمية  ،عارضة األحوذي شرح صحيح الرتمذي ،ابن العربي [24]

 .،د.تد.ط ،بريوت

دار  ،الضعفاء (،322:ت )أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى  ،العقيلي  [25]

 م1984-هـ 1،1404ط ،بريوت –املكتبة العلمية 

إكمال  هـ (،544)ت أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب ،القاضي عياض [26]

 ،1ط املنصورة، ،دار الوفاء ،إمساعيلحيي :حتقيق ،املعلم بفوائد مسلم

 م.1998 – هـ1419

حممد  :حتقيق ،سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين :ابن ماجه [27]

 .بريوت –، دار الفكر فؤاد عبد الباقي
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حممد فؤاد  :حتقيق ،اجلامع الصحيح ،هـ (261بن احلجاج )ت مسلم ،مسلم [28]

 .د.ت ،بريوت –دار إحياء الرتاث العربي  ،عبد الباقي

د.عبد  :حتقيق ،ذخرية احلفاظ ،هـ( 507املقدسي، حممد بن طاهر )ت  [29]

 م.1996-هـ  1416 ،الرياض -، دار السلفالرمحن الفريوائي

عبد اهلل بن يوسف اجلديع، دار فواز  قيقحت ،املقنع يف علوم احلديث ،............ [30]

 هـ.1413، 1ط ،السعودية –للنشر 

 :)ت ،أمحد بن شعيب بن علي اخلراساني أبو عبد الرمحن ،النسائي [31]

مكتب  ،عناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،اجملتبى من السنن ،هـ(303

 م.1986 – 1406 ،2ط ،حلب –املطبوعات اإلسالمية 

سيد  ،سنن النسائي الكربى، حتقيق عبد الغفار سليمان البنداري ،............ [32]

 .م1991 –هـ  1411، 1ط  ،بريوت –كسروي حسن، دار الكتب العلمية 

دار الفكر  ،األذكار النوويةهـ(، 676)ت حييى بن شرف النووي ،النووي [33]

 م. 1994 - ـه1414لبنان -بريوت  ،للطباعة والنشر والتوزيع
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Abstract. Method of correction on the door when Ibn Majah in his Sunan an empirical study on 
Alhodod's book.This study approach by Ibn Majah in his Sunan with respect to correction on The Bab، 

where this issue has been studied through the application on Alhodod's book of Sunan Ibn Majah through 

albab's on the classification by the number of conversations contained therein، and then the talk of the 

graduation of six books and a statement the hadeeth، Ibn Majah that was true and the board attributed to 

discern Should I Ibn Majah Pope weak or not. The study found that Ibn Majah was sensitive patch on The 

Bab in the most open in the book، directed by Alhodod's book، as revealed in the order of his approach is 
meant talk his book. 
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