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 امللك سعودجامعة  -دكتوراه يف السنة وعلومها 

 هـ1440/ 8/ 9 تاريخ قبول البحث:              هـ 1440/ 5/ 22تاريخ تقديم البحث: 

 

 

 

 ملخص الدراسة:

، ويه د   ال اار    امر ب باتفتء ا     ديث ال  البحث بالدراسة والتحليل هذا يتناول 

، ورناقش ة  مجع طبقه ورواياته وبيان اختال  ألءاظ ه، وبي ان الاه ال ال ل يه ل به ا      إىل 

  تلته على أن اتفتءا  سنة نباية، وذكب  تئل ضهف هذا القال.

اتفتءا  رن امفا يث الشاذة الضهيءة ال ل ت يهل ل   ديث وخلص البحث إىل أن ف

بها، وت يهال عليها، وأن احملءاظ رن سنة النيب ص لى ا  علي ه وس لال اتنته ال وال ث      

على فهله عل ى وه ه التن نن، وق يق ل به ذل الن نة        عليه، وأرا اتفتءا  فلال يب  را يدل

 أفد رن امئلة النابقني فيلا وقءت عليه.

 .حنتءي أفيانًا، املشي فافيًا، اتفتءا  الكللات املءتافية:

 

 



 

 

 
            



 

 
77 

 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1441 ربيع اآلخرواخلمسون  اخلامس العدد

 
 

 املقدمة:

احلمُد هلل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه، وأفضـ  الَّالـ و وأ ا اللسـليل علـ      

نبينا حممالد خا  النالبيني وإمام املرسـلني، واملبعـور رمحـًة للعـاملني، وعلـ   لـه       

 وصحبه أمجعني.

 وبعد: 

إن من صيانة السنة وحفظها والذود عنها بيان ما ُأدخ  فيها ولـيس منهـا،   

ذلك ال يق  رتبًة عن بيان السنن الثابلة والدعوو للعم  بها، إذ تنقية السنة  فإنال

من الـدخي  عليهـا ومـا ُينسـ  اـا بـاللوهل والظـن أو اخللـ: والهلـ :  علـها           

 .رتابنيمنيعة اجلان  من طعن اللاعنني وتشكيك امل

وإن مــن هــذس الســنن الــهل ُنســب  اــدى الــنهلل املَّــلف  صــل  اهلل عليــه   

 مـلني، وال حةـة    دخيلـة   تقـل علـ  أصـ       "، وهي سـنة  املشي حافيًا"وسلل 

اا بااًل امللقدمون من أه  العلـل، وحفـ       ُيلِق ضعيفة  ، وإمنا رواية واضحة 

 بها بعض املل:خرين واملعاصرين.

وهذس دراسة حديثية نقدية تبني مسلند هذس السنة، ونقد الرواية الـواردو    

 ناب السنة امحممدية من ك  دخي  وباط .هذا الباب، صونًا جل

احلديث الذى رواس عبد اهلل بن بريدو   أن النهلل صل   فموضوع البحث:

 اهلل عليه وسلل كان ي:مر باالحلفاء.

يقلَّر البحث عل  دراسة حديث عبد اهلل بن بريدو وما   معناس  حدودس:

يثاب فاعلها، وأمـا   ادو وعب وقربة  نبوية  سنة  من مرويات تدل عل  أن االحلفاَء

 ق للبحث بها.ومباح ف  تعلُّ (1)املرويات الدالة عل  أن االحلفاء أمر عادى

                                     
 ( أى: ُيفع  عادًو حبس  عرف اجمللمع والبيئة الهل يعيش فيها اإلنسان.1)
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مـن   -أحيانـاً  –املشي حافيًا  دعوى بعض العلماء املل:خرين أنال مشكلله:

س بعـض الييـورين ودعـوتهل    السنن النبوية الثابلة، الهل يؤجر فاعلها، وحتماـ 

 .(1)وإلحياء هذس السنة املهةور

مع خمالفة ذلك للمعهود من حال النهلل صـل  اهلل عليـه وسـلل   احلـر      

 عل  االنلعال، واحلث عليه   عدو مواطن.

  .بنس  اا ما ليس له أص  ثاحفظ السنة النبوية من أن ُيوأهميله: 

 وأهدافه:

 *حترير القول   حديث عبد اهلل بن بريدو، ومجع طرقه، وبيان اخل ف رواته.

 أوجه اخلل  الهل يع  بها احلديث من ناحية السند. *بيان

ــًا وبيــان معارضــله لســنة الــنهلل صــل  اهلل عليــه وســلل     *نقــد احلــديث ملن

 امحمفوظة وهدى أصحابه.

 . النقدى للرواية من حيث السند واملنتاملنهج امللبع هو املنهج منهج البحث: 

 الدراسات السابقة: 

علمـي حـول احلـديث الـوارد   هـذا        أقف عل  دراسة  خاصـة  أو حبـث    

إال حبثــًا علميــًا واحــدًا وقفــ  عليــه بعــد إ ــا     البــاب، أو ســنية املشــي حافيــاً 

، د سـارو  "أحاديث فض  املشـي حافيـًا، مجعـًا وار ـًا ودراسـة     البحث وهو "

، 22بن  عهيـه الشـهرى، جملـة اللةديـد، اجلامعـة اإلسـ مية االيهيـا، جملـد         

 (.225-203م. )  2018، ـه1439، 43عدد 

                                     
( ينظر: "تذكري اللائفة املنَّـورو بـبعض السـنن املهةـورو"، حممـود بـن إمـام  ل مـوا          1)

موقـع  وعنـوان: "رربـة تلبيـق السـنة"،     (، مقـال ب 170جملة البيـان، عـدد )  و(، 270) 

(، بعنوان: "ه  املشـي حافيـًا أحيانـًا مـن     235106اإلس م سؤال وجواب، فلوى رقل )

 السنة؟".
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ودراســة الباحثــة تعنــ  حمــع الحاديــث الــواردو   املشــي حافيــًا إلظهــار   

الههد واللواضع، و  احلج، وخلف اجلنا و، وإىل اللاعـة، وار هـا وبيـان    

 درجة ك  حديث باخلَّار.

أما هذا البحث فهو دراسة تفَّيلية حلديث عبد اهلل بن بريدو الذى احلفـ   

رين إلثبــات ســنية االحلفــاء، و  ي:خــذ نَّــيبه الــوافر مــن بــه كــثري مــن املعاصــ

 دراسة الباحثة إذ   تهد دراسلها لنقد سندس عن صفحلني تقريبًا.

ــة   ــد الباحث ــاً  واملقَّــد الســاد عن ــات الــواردو   املشــي حافي  مجــع املروي

جـذور هـذس   وبيـان  مناقشة "سـنة االحلفـاء"   ، بينما مقَّد هذا البحث هاوار 

 وما يعارضها من النَّو  الشرعية الخرى. ماذا بني  املس:لة وعل 

 إجراءات البحث: 

* مجع وتلبع روايـات حـديث ابـن بريـدو وطرقـه وألفاظـه، وبيـان أوجـه         

 االتفاق واالخل ف بني الرواو. 

* اــريج الحاديــث واآلثــار الــواردو   البحــث بــذكر مــن رواهــا مــن        

 أصحاب الكل  املعلمدو.

 ئله، والنق  من املَّادر الصلية قدر املسللاع.عهو ك  قول إىل قا *

 * ال أترجل لألع م املذكورين لَّير حةل البحث.

 * ضبط ما قد ُيشك  من الكلمات.

 * شرح اللفاظ اليريبة الهل حتلاج إىل إيضاح.

وقــد رأيــ  تقســيل البحــث إىل مقدمــة، وةهيــد، وث ثــة   خلــة البحــث: 

 مباحث، وخاةة.

موضوع البحث ومشكلله وحدودس وأهميله وإجراءاته  وفيها بيان املقدمة:

 وخلة البحث.
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 .وداللله وفيه نص احلديث وبيان اليري  اللمهيد:

 : نقد حديث االحلفاء سندًا.املبحثالول

 نقد حديث االحلفاء ملنًا. املبحث الثاني:

 االحلفاء.تلعلق بتنبيهات املبحث الثالث: 

 صل  إليها من خ ل البحث.وفيها أهل النلائج الهل تو اخلاةة:

 املَّادر واملراجع. فهرد

هذا جهد املق ، فما كان فيه من صواب فهو بلوفيق اهلل وحـدس،   وخلامًا:

 وما كان من خل: فمن نفسي ومن الشيلان، وأس:ل اهلل اللوفيق لك  خري.

 

*      *      * 
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 التمهيد

 ه وبيان دالللهنص احلديث وشرح رريب

 ث.أواًل: نص احلدي

 عن عبد اهلل بن بريدو:

أن رجً  مـن أصـحاب الـنهلل صـل  اهلل عليـه وسـلل رحـ  إىل فنضـالة بـن          

، فقدم عليه، فقال: أما إنِّي    تك  ائرًا، ولكين مسع  أنا َرُعبيد وهو اَّ

وأن  حديثًا من رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل رجوت أن يكـون عنـدم منـه    

 علل.

 قال: ما هو؟.

 ا.قال: كذا وكذ

 قال: فما لي أرام شعثًا وأن  أمري الرض؟.

 قال: إن رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل كان ينهانا عن كثري من اإلرفاس.

 قال: فما لي ال أرى عليك حذاء؟.

 .(1)قال: كان النهلل صل  اهلل عليه وسلل ي:مرنا أن حنلفي أحيانًا

 ثانيًا: شرح اليري .

 قوله: )اإلرفاس(.

وذلـك أنهـا إذا وردت    ،اإلبـ   ِدْروأص  هذا مـن وِ ": (ـه224) قال أبو عبيد

ه فنـ ْرويقـال: قـد أن   ،قال ذلـك الصـمعي   ،اًهْفيوم مل  شاءت قي : وردت ِر ك ال

 .(2)"فشبه كثرو اللدهن وإدامله به ،هونرِففهل ُم ،إبلهل ذلك القوم إذا فعلْ 

                                     
(، وجود إسنادس العراقي   امليين عن مح  السفار 4160( رواس أبو داود   السنن )1)

 (.502(، وصححه اللباني   السلسلة الَّحيحة )2/1113)

 (.2/108احلديث )(رري  2)



 

 

82 
 " دراسة نقدية " سنة االحلفاء

 الَّياصنةأمحد عمار  .د
 

وأن ال  رفــاس: االســلكثار مــن الهينــة،: "معنــ  اإلهـــ(388) قــال اخللــابي

يهاَل ُيهيء نفسه، وأصـُله مـن الَرفنـه وهـو أن تـِرد اإلبـ  املـاء كـ ال يـوم... ومنـه           

 ُأخذت الرفاهية وهي اخلفض والدالعة. 

كرس رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل اإلفـرا    اللـنعل واللـدلك والـدهن     

د   ذلك، وليس معناس ترم والرتجي    حنو ذلك من أمر الناد، ف:مر بالقَّ

 . (1)واللنظيف، فإنال اللهارو والنظافة من الدين" واللهار

بكسر اامـهو وبفـاء و خـرس    -:"اإلرفاس هـ(852) وقال احلافظ ابن حةر

: اللــنعال والراحــة، ومنــه الَرفنــه بفلحــلني، وقيالــدس   احلــديث بــالكثري   -هــاء

 . (2)إشارًو إىل أن الوسط املعلدل منه ال ُيذم، وبذلك ُيةمع بني الخبار"

بعـض   -واهلل أعلـل -: "واملراد بهذا احلـديث  هـ(449) وقال ابن بلال

مجيـع الحـوال لللفـق الحاديـث، وقـد       الوقات، و  ي:مر بلهوم البـذاذو   

أمر اهلل تعاىل ب:خذ الهينة عند ك  مسـةد، وأمـر الـنهلل صـل  اهلل عليـه وسـلل       

 . (3)ذلك من امحماف " اجُلَمع وماشاك  باااذ اللي  وُحسن اايئة واللباد  

 وقوله: )حنلفي(.

: "أى منشي حفاًو تواضعًا وكسرًا للـنفس  هـ(1014) قال امل  علي القارى

وةكنًا منه عنـد االضـلرار إليـه، ولـذلك قيالـدس بقولـه: )أحيانـًا( أى حينـًا بعـد          

 .(4)حني"

                                     
 (.4/208( معا  السنن )1)

 (.10/368( فلح البارى البن حةر )2)

(، وينظــر: اللوضــيح لشــرح اجلــامع  9/164( شــرح صــحيح الب ــارى البــن بلــال ) 3)

 (.28/164الَّحيح )

 (.7/2827( مرقاو املفاتيح شرح مشكاو املَّابيح )4)
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هـــ(: "أَمــرهل رســوُل اهلل صــل  اهلل عليــه وســلل      727وقــال املظهــرى ) 

ء؛ أى: باملشـي بيـري الـنعلنني؛ لللَّـلق  أقـداُمهل وتعلـاد املشـَي بيـري         باالحلفا

 . (1)النعلنني، حل  لو اتفق ال انعداُم النعلنني ميكنهل املشُي بيري النعلنني"

 ثالثًا: داللة احلديث:

، وممن وقفـ   أخذ بعض العلماء املل:خرين من هذس الرواية سنية االحلفاء

 ن، والبهــوتي، واللحلــاوى، وحممــود  اــل علــ  نــص   هــذا: ابــن رســ  

ــارى        ــي الق ــد يفهــل مــن كــ م املــ  عل ــيمني، وق ــن عث خلــاب الســبكي، واب

 واملظهرى الذى سبق نقله.

هــ(: "وتـرى كـثرًيا مـن املوسوسـني ال يليـ  قلبـه        844قال ابـن رسـ ن )  

باملشي حافًيا   دار  وال سوق  وال   ساحة مسةد  يدخ  فيه بالنعال اجلامدو، 

كما   هذا احلديث ورريس بالمر باالحلفـاء، و  يقيـدس اـا إذا     ي سنة ثابلةوه

كان  الرض مليقنة اللهارو وال بيريها، وهذا مـن وسـاود اللعـني، وتنلـع     

 . (2)ااالكني"

ــا حلــديث فنضــالة بــن  1051وقــال البهــوتي ) هـــ(: "وُيَســنا االحلفــاُء أحياًن

 .(3)ُعبيد"

 . (4)والسنة املشي حافيًا   بعض الحيان"هـ(: "1234وقال اللحلاوى )

هـ(، واشـلهر  1421) ومن املعاصرين: الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل

 عنه تلبيقه اا   ذهابه للَّ و   أوقات خمللفة.

                                     
 (.5/49( املفاتيح   شرح املَّابيح )1)

 (.16/481أبي داود )رح سنن ش( 2)

 (.2/176( كشاف القناع )3)

 (.401( حاشية اللحلاوى عل  مراقي الف ح ) : 4)
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وقال: "ولـيعلل أن لـبس النعـال مـن السـنة، واالحلفـاء مـن السـنة أيضـًا،          

كثرو اإلرفاس وأمر باالحلفاء أحيانًا، واذا نه  النهلل صل  اهلل عليه وسلل عن 

فالسنة أن اإلنسان يلبس النعال ال ب:د، لكن ينبيي أحيانًا أن ميشي حافيا بـني  

 . (1)الناد لُيظهر هذس السنة"

حافيـًا بـ  نعـ      يهــ(: "ينـدب املشـ   1352وقال حممـود خلـاب السـبكي )   

يه وعلـ   لـه وسـلل،    صل  اهلل عل أحيانًا إن أمن مؤذيًا ومنةسًا، اقلداء بالنهلل

ــان ميشــ   ــد ك ــًا يفق ــاً   حافي ــعًا وطلب ــريض، تواض ــادو امل ــيما إىل عي ــد  ، الس ملهي

 . (2)الجر"

هـ( أن ي:خذ منحًا وسـلًا، فقـال: "والوجـه: أنـه     1031وحاول املناوى )

إن أمن تنةس قدميه، ككونـه   أرض رمليـة مـثً ، و  يـؤذس: فهـو حمبـوب       

ها، واذا ورد أن املَّلف  كان ميشي حافيًا أحيانًا، بقَّد هضل النفس وت:ديب

 . (3)ومنلعً ، وكان الَّح  ميشون حفاو ومنلعلني"

فوضع لذلك قيودًا، وخص فعله بنية هضل الـنفس وت:ديبهـا، واقلَّـر      

 ه سنة!.نوصفه عل  قوله "فهو حمبوب"، و  يَّرح بكو

 

*      *      * 

 

                                     
 (.6/387(  شرح رياض الَّاحلني )1)

 (.6/276(  الدين اخلالص )2)

 (.1/317(  فيض القدير )3)
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 املبحث األول: نقد حديث االحتفاء سندًا.

 وفيه مللبان:

 امللل  الول: اريج احلديث وبيان اخل ف الرواو فيه.

عبـد  يرويـه عـن "  سعيد بن إياد اجُلريـرى"،  حديث االحلفاء مدارس عل  "

 " عن أحد الَّحابة رضي اهلل عنهل.اهلل بن ُبريدو

ويرويــــه عــــن اجُلريــــرى ث ثــــة: يهيــــد بــــن هــــارون، ومحقــــاد بــــن         

 بن ُعلنيالة.اوإمساعي  ،سلمة

 يهيد بن هارون. -1

 .(1)رواس عنه اإلمام أمحد   املسند

 .(2)وأبو داود قال: حدثنا احلسن بن علي

ك هما )اإلمام أمحد، واحلسـن بـن علـي احللـواني( قـاال: حـدثنا يهيـد،        

أخربنا اجلريرى، عن عبد اهلل بن بريدو: أن رجً  من أصحاب النهلل صل  اهلل 

وهـو اَّـر، فقـدم عليـه وهـو ميـد ناقـًة         عليه وسلل رح  إىل فنضـالة بـن ُعبيـد   

 .(3)له

فقال: إني    تك  ائرًا، إمنا أتيلـك حلـديث  بليـين عـن رسـول اهلل صـل        

 .(4)اهلل عليه وسلل رجوُت أن يكون عندم منه علل

                                     
 (.23969( مسند أمحد )1)

 (.4160( السنن )2)

ثـر اـا علـ  املـاء شـيئًا مـن الـدقيق وحنـوس         ( "مددت اإلب  وأمـددتها اعنـ ، وهـو أن تن   3)

 (.2/538فلسقيها". الَّحاح )

مـن رسـول    ، ولكين مسعـ  أنـا وأنـ  حـديثاً    ( عند أبي داود: " أما إني    تك  ائرًا4)

اهلل صل  اهلل عليـه وسـلل رجـوت أن يكـون عنـدم منـه علـل، قـال: مـا هـو؟ قـال: كـذا             

 وكذا".
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 فر س شعثًا فقال: ما لي أرام شعثًا وأن  أمري البلد؟. 

 عن كثري  من اإلرفاس. رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل كان ينهانا قال: إنال

 . (1)ور س حافيًا، فقال: ما لي أرام حافيًا؟

 .(2)قال: "إن رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل أمرنا أن حنلفي أحيانًا"

ورواس الدارمي عن يهيد بن هارون، لكن   يسق لفظه كامً ، ب  اقلَّـر  

 . (3)عل  ما يلعلقق بالرحلة   طل  احلديث

 محاد بن سلمة:-2

 رجه ابن أبي عاصل قال: حدثنا إبراهيل بن احلةاج.أخ

 .  (4)والبيهقي من طريق سليمان بن حرب

قاال: حدثنا محاد بن سلمة، عن سعيد اجلريرى، عن عبد اهلل بن بريدو: 

أن رج  من أصحاب النهلل صل  اهلل عليه وسلل كان ميشي حافيًا وال يدالهن، 

 ي حافيًا وال تدهن؟!. ةش (5)فقي  له   ذلك: أن  أمري الناد

فقـــال: "كـــان رســـول اهلل صـــل  اهلل عليـــه وســـلل ينهانـــا عـــن كـــثري مـــن  

 .(6)، وكان ي:مرنا أن حنلفي أحيانا"-وهو االدهان ك  يوم -اإلرفاس

 و  يذكر محقاد   روايله اسل المري، وال قَّة الرحلة.

                                     
 ليك حذاء؟ ".( عند أبي داود: "فما لي ال أرى ع1)

 ( عند أبي داود: " كان النهلل صل  اهلل عليه وسلل ي:مرنا أن حنلفي أحيانًا".2)

 (.588( مسند الدارمي )3)

 (.8/431( شع  اإلميان )4)

 (   رواية البيهقي: "أن  أمري املؤمنني! ةشي حافيًا".5)

 (.5/350( اآلحاد واملثاني البن أبي عاصل )6)
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 بن علية.اإمساعي   -3

، قـال: حـدثنا   -الـدورقي – أخرجه النسائي: أخربنا يعقوب بن إبراهيل

ابن ُعلية، عن اجلريرى، عن عبد اهلل بن بريدو: أن رجً  من أصـحاب الـنهلل   

صل  اهلل عليـه وسـلل يقـال لـه: عبيـد، قـال: "إن رسـول اهلل صـل  اهلل عليـه          

 وسلل كان ينه  عن كثري من اإلرفاس".

 .(1)سئ  ابن بريدو عن اإلرفاس قال: "منه الرتج ".

 باالحلفاء، ومسال  الَّحابي: "عبيد". فلل يذكر المر

ة عن اجلريرى عن عبد اهلل بن ليالام عن ابن ُعورواس أبو عبيد القاسل بن سلق

بريدو أن النهلل صل  اهلل عليه وسـلل "نهـ  عـن اإلرفـاس"  قـال ابـن عليـة: قـال         

 .(2)اجلريرى: وهو كثرو اللدهن

 فةعله مرسً ، و  يذكر االحلفاء أيضًا.

ــة، عــن         وخــالفهل أ ــن علي ــال: حــدثنا اب ــرب فق ــن ح ــة  هــري ب ــو خيثم ب

اجلريرى، عن عبد اهلل بن بريدو؛ أن رجً  مسع من رسـول اهلل حـديثًا، وقـد    

ــا     ــال: إن الـــنهلل كـــان ي:مرنـ ــاس فقـ ــال لـــه: عبيـــد، ف:تـ مسعـــه معـــه رجـــ  يقـ

 .  (4)"(3)باالحلفاء

                                     
 (.5239( السنن )1)

احلارر بن أسامة كما   بييـة   :أبي عبيد من طريقاس و(، ور4/60( رري  احلديث )2)

 (.569الباحث عن  وائد مسند احلارر )

( علـ   8/431(   امللبوع : االحلباء، وهو خل:، وذكرس البيهقي   شع  اإلميان  )3)

 الَّواب.

واس أبـو نعـيل     (، ور1/416البن أبـي خيثمـة )   -السفر الثاني -( اللاريخ الكبري 4)

 ( من طريق عبد اهلل بن أمحد بن حنب  عن أبي خيثمة، مثله.4/1910معرفة الَّحابة )
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 و  هذس الرواية المر باالحلفاء مللقًا، وليس أحيانًا.

 اخل ف بني الرواو عن اجلريرى. هذا جمم 

"ثقـة، احـلج بـه الشـي ان، وأطلـق      وأبو مسعود سعيد بن إياد اجُلريـرى  

حيي  بن معني والنسائي القـول بلوثيقـه، وقـال أمحـد بـن حنبـ : حمـدر أهـ          

 . (1)البَّرو"

 . (2): "وكان ثقة، إال أنه اخللط    خر عمرس"هـ(230) قال ابن سعد

قال لي ابن أبي عدى: "كنا نـ:تي اجلريـرى وهـو     :هـ(233) قال ابن معني

ه احلديث مث  ما هو عندنا، فيةيء به مث  ما هو ُنقِّلنخمللط، ال نكذب اهلل، فُن

 . (3)عندنا "

وقد حدد العلماء وق  اخل طه ب:نه كان قب  وفاته بث ر سـنوات، وقـد   

 ( سنة.12هـ(، وقي  اخللط قب  وفاته بنحو )144تو  )

بن سعيد القلان: "اخللط سنة إحدى أو ثنـلني وأربعـني، وقـال    قال حيي   

 . (5)"(4)لي كهمس بن احلسن: أنكرنا اجلريرى   اللاعون

: "مــات ســنة أربــع وأربعــني ومائــة، وكــان قــد هـــ(354) وقــال ابــن حبــان

 . (6)اخللط قب  أن ميوت بث ر سنني"

                                     
 (.4/2(، وينظر: اجلرح واللعدي  البن أبي حا  )35( الكواك  النريات ) : 1)

 (.9/260( اللبقات الكبري )2)

 (.4/146) -رواية الدورى -( تاريخ ابن معني 3)

ة اثنــلني وث ثــني، ومــات أيــوب    مــن اللــاعون". الكامــ     ( "واللــاعون كــان ســن4)

أى اخللـ:  -حيي  بن معني هذا القول ووصفه بالكذب  (، وردال5/512ضعفاء الرجال )

 (.68، ينظر: سؤاالت ابن اجلنيد ليحي  بن معني ) :  -

 (.3/456( اللاريخ الكبري للب ارى )5)

 (.6/351( الثقات البن حبان )6)
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ى تيـري  : "مسعـ  أبـي يقـول: سـعيد اجلريـر     هــ( 327) قال ابن أبـي حـا   

 . (1)حفظه قب  موته، فمن كل  عنه قدميًا فهو صاحل، وهو حسن احلديث"

 . (2)وقال النسائي: "من مسع منه بعد االخل   فليس بشيء"

: "سعيد اجلريرى هذا مسلقيل احلـديث، وحديثـه   هـ(365) قال ابن عدى

ــن         ــه م ــن ُيةمــع حديث ــ  االخــل  ، وهــو أحــد م ــه قب حةــة، مــن مســع من

بيله كسـبي  سـعيد بـن أبـي َعُروبـة، لن سـعيد بـن أبـي َعُروبـة          البَّريني، وس

 . (3)أيًضا اخللط، فمن مسع منه قب  االخل   فحديثه مسلقيل حةة"

 وقد روى عنه ههنا ث ثة:

 .يهيد بن هارون، وهو ممن مسع منه بعد اخل طه-1

قال يهيد بن هارون: "مسع  من اجلريرى سنة إحـدى أو اثنـلني وأربعـني    

 . (4)ذام"وبعد 

 .(5)قال علي بن املديين: "مساع يهيد بن هارون من اجلريرى مركوب"

وقـال حييـ  بـن معــني: "مسـع يهيـد بـن هــارون مـن اجلريـرى، واجلريــرى         

 . (6)خمللط"

 محاد بن سلمة، ومسع منه قب  اخل طه.-2

                                     
 (.4/2واللعدي  )( اجلرح 1)

 (.53( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ) : 2)

 (.5/513( الكام    ضعفاء الرجال )3)

 (.456/ 3( اللاريخ الكبري للب ارى )4)

 (.5/512( الكام    ضعفاء الرجال )5)

 (.4/285) -رواية الدورى-( تاريخ ابن معني 6)
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عنه: "روى عنـه   االخـل  : يهيـد بـن هـارون،      هـ( 261)قال العةلي 

ــارم،   ــن املب ــلمة،        واب ــن س ــاد ب ــه: مح ــحيح عن ــا الَّ ــدى... إمن ــي ع ــن أب واب

 .(1)بن علية..."اوإمساعي  

 ومحاد مع ثقله وإمامله إال أن   حفظه وضبله بعض الك م.

: "ومحاد ُيَعدا عندهل اذا حدر عـن رـري   هـ(261) قال مسلل بن احلةاج

بن  ثاب  كحديثه عن قلادو وأيوب ويونس وداود بن أبي هند واجلريرى وحيي 

، وررُي محاد فإنه خيل ء   حديثهل كثريًاسعيد وعمرو بن دينار وأشباههل، 

  هؤالء أثب  عندهل، كحماد بن  يـد وعبـد الـوارر ويهيـد بـن  ريـع وابـن        

 . (2)علية "

: "ملــا طعــن   الســن ســاء حفظــه، فلــذلك تــرم  هـــ(458) وقــال البيهقــي

هـذا فاالحليـا  ملـن راقـ       الب ارى االحلةاج حبديثه...، وإذا كان المر عل 

 . (3)اهلل تعاىل أن ال حيلج اا  د   أحاديثه مما خيالف الثقات"

وقال: "محاد بن سلمة ساء حفظه    خر عمرس، ف  يقب  منـه مـا خيالفـه    

 .(4)فيه احلفاظ"

: "محاد بن سلمة إمام ثقـة، لـه أوهـام وررائـ ،     هـ(748) وقال الذههلل

 . (5)ورريس أثب  منه"

  رـري  –صة هذا عدم قبول ما ينفرد به محـاد أو خيـالف فيـه الثقـات    وخ 

 .-حديث ثاب 

                                     
 (.1/394( الثقات )1)

 (.218( اللمييه ) : 2)

 (.2/50 فيات )( اخل3)

 (.2/213( معرفة السنن واآلثار )4)

 (.1/189( امليين   الضعفاء )5)
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بن علية، وقد مسع منه قب  االخـل  ، وهـو مـن أوثـق     اإمساعي  -3

 وأضبط من يروى عن اجلريرى.

: "جـاءني سـه  بـن أبـي خدويـه فقـال: أخـرج لـي         هـ(244) قال ااروى

بوا إليال من البَّرو أن ليس أحد كلاب ابن عليالة عن اجلريرى، فإن أصحابنا كل

 . (1)أثب    اجلريرى من ابن عليالة"

: "إمساعي  ابن علية إليه املنله    اللثبـ   هـ(241) بن حنب اقال أمحد 

 . (2)بالبَّرو

 . (3): "أرواهل عن اجلريرى: ابن علية"هـ(275) قال أبو داود

 لف عليه فيه:ولكن قد اخُل

 ل الدورقي، دون ذكر االحلفاء.فرواس عنه يعقوب بن إبراهي-

 ، ودون ذكر االحلفاء.ورواس عنه أبو عبيد القاسل بن س م، مرسً  -

 ورواس عنه أبو خيثمة  هري بن حرب بلفظ )ي:مرنا باالحلفاء(.-

وإذا كان  رواية محاد بن سلمة ويهيد بن هـارون تشـهد لروايـة  هـري بـن      

ن امحمفوظ عن اجلريرى المر عن ابن علية، فإن الرتجيح يقلضي أن يكو حرب

 باالحلفاء مللقًا؛ لن ابن علية أوثق وأضبط منهل حلديث اجلريرى.

وقد ُخولف اجلريرى   هذا احلديث، خالفه كهمـس بـن احلسـن، فـرواس     

 عن ابن بريدو دون ذكر االحلفاء.

أخرجه ابن عبد الرب من طريـق سـعيد بـن سـليمان حـدثنا ابـن املبـارم عـن         

عن ابن بريدو عن رج  من أصـحاب الـنهلل صـل  اهلل عليـه      كهمس بن احلسن

 وسلل قال: "كان رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل ينهانا عن اإلرفاس".

                                     
 (.2/154( اجلرح واللعدي  )1)

 (.2/154( اجلرح واللعدي  )2)

 (.2/147( إكمال تهذي  الكمال )3)
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 قلنا البن بريدو: وما اإلرفاس؟.

 . (1)قال: الرتج  ك  يوم

 وليس   روايله ذكر االحلفاء.

عبـد   وخالف ابَن املبارم: خالُد بن احلارر فةعله من روايـة كهمـس عـن   

 اهلل بن شقيق.

ف:خرجه النسائي   سننه قال: أخربنا إمساعي  بن مسعود، قـال: حـدثنا   

خالد بن احلارر، عن كهمس، عن عبد اهلل بن شقيق قـال: "كـان رجـ  مـن     

اَّـر، ف:تـاس رجـ  مـن أصـحابه،       أصحاب النهلل صل  اهلل عليه وسلل عامً 

 . (2)فإذا هو شعث الرأد مشعان

 وأن  أمري؟.  شعانًاقال: ما لي أرام م

 قال: كان نهلل اهلل صل  اهلل عليه وسلل ينهانا عن اإلرفاس.

 قلنا: وما اإلرفاس؟

 قال: الرتج  ك  يوم".

فيها وهل   سندها، قد يكون مـن إمساعيـ  بـن مسـعود أو     وهذس الرواية 

 من خالد بن احلارر، واهلل أعلل.

املبارم أو خالد سواء من طريق ابن -وعل  ك  الحوال فرواية كهمس 

 الو من ذكر المر باالحلفاء. -بن احلارر

                                     
(  البـن منـدس، وقـال:    5/426(، وعهاس ابن االثري   أسد اليابـة ) 24/11( اللمهيد )1)

هلل بن املبارم، عن كهمس بن احلسن، عن عبد اهلل بن بريدو، عن رجـ  مـن   "روى عبد ا

 أصحاب النالهلل صلق  اهلل عليه وسلل قال...".

 (.2/482هو املنلفش الشعر الثائر الرأد"النهاية   رري  احلديث والثر )" (2)
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 امللل  الثاني: تعلي  حديث االحلفاء.

الذى يظهر بعد اريج احلديث أن "رواية االحلفاء": شاذو وضعيفة، ومن 

 الدالئ  عل  ذلك:

، وليس هو من املرب ين الول:أن المر بـ "االحلفاء" تفرد بذكرس اجلريرى

تقان حل  ُيقب  منه اللفرد اثـ  هـذس السـنة اليريبـةالهل   يلابعـه        احلفظ واإل

عليها أحد، ولـيس اـا أى ملـابع  أو شـاهد    كلـ  السـنة، وخاصـًة إذا كـان         

 الراجح عنه المر باالحلفاء مللقًا كما سبق.

: "واجلريرى ب:نَخرو ساء حفظه، وليس هو هـ(264) قال أبو  رعة الرا ى

  .(1)بذام احلافظ"

: "أمـا أكثـر احلفـاظ امللقـدمني فـإنهل يقولـون         هــ( 795) وقال ابن رج 

وإن   يــرو الثقــات خ فــه: إنــه ال يلــابع  -إذا تفــرد بــه واحــد  -احلــديث 

عليه، و علون ذلك علقًة فيه، اللهل إال أن يكـون ممـن كثـر حفظـه واشـلهرت      

دات الثقـات  ، وراـا يسـلنكرون بعـض تفـر    (2)عدالله وحديثه كـالههرى وحنـوس  

 . (3)الكبار أيضًا "

فلـل يـذكر    الثاني: أن كهمس بن احلسن خالف اجلريرى   هذس الرواية،

رفـاس، وهـو أوثـق    ما يلعلق باالحلفاء واقلَّر عل  ذكر النهي عن كـثري مـن اإل  

 منه وأضبط.

                                     
 (.3/45( عل  احلديث البن أبي حا  )1)

ه ثقة مردود أو يلوقف فيـه، وإمنـا املقَّـود أن    وليس معن  ذلك أن ك  حديث تفرد ب( 2)

قرينـة تـدل علـ  خلـ: الـراوى امللفـرد       إذا انضل لذلك نقاد احلديث يعلون احلديث باللفرد 

باحلديث، أما إذا َعرى عن ذلك، أو انضل إليه ما يؤكد حفظه ملا تفـرد بـه، فـإنهل حينئـذ     

 ال يرتددون   قبول حديثه والخذ به.

 (.1/352مذى )( شرح عل  الرت3)
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 . (1)"قال أمحد بن حنب : كهمس بن احلسن ثقة و يادو"

 .(2)كهمس، شيخ ثقة، ثقة"وقال عبد اهلل: مسعُ  أبي يقول: "

وكان كهمس واجلريرى يللبان احلديث معًا، وراـا مسعـا معـًا مـن بعـض      

 الشيوخ، ف  ُبعد أن يكونا مسعاس معًا.

قال عبد اهلل: "مسع  أبي يقول: كان كهمـس بـن احلسـن هـو واجلريـرى      

  مسةد واحد، فقال كهمس: ذهبـ  أنـا وأبـو مسـعود إىل فـ ن، فقـال لـه        

يا كهمس أنا ذهب  معك! يعين أنا ذهب  وأن  معي، ك:نـه أحـ    اجلريرى: 

 . (3)أن يبدأ بنفسه عن اجلريرى"

، فقـد رمـه فيـه    الثالث: "عبد اهلل بن بريدو" وإن كـان مـن ثقـات اللـابعني    

 بعض الئمة.

: "قلـ  لبـي عبـد اهلل: ابَنـي بريـدو سـليمان       هـ(273) قال أبو بكر الثرم

 وعبد اهلل؟.

 يمان فليس   نفسي منه شيء، وأما عبد اهلل! ثل سك .قال: أمالا سل

ثل قال: كان وكيع يقول: كانوا لسليمان بن بريـدو أمحـَد مـنهل لعبـد اهلل     

 . (4)بن بريدو، أو شيئًا هذا معناس"

 : "س:لله عن ابَني بريدو؟.هـ(274) قال امليموني

لــه  فقــال: ســليمان أحلــ    القلــ ، وك:نــه أصــحهما حــديثًا، وعبــد اهلل

 . (6)، وهو جائه احلديث"(5)أشياء إنا ننكرها من حسنها

                                     
 (.7/170( اجلرح واللعدي  البن أبي حا  )1)

 (.4905) -رواية عبد اهلل- ( العل  ومعرفة الرجال2)

 (.4904) -رواية عبد اهلل-( العل  ومعرفة الرجال 3)

 (.14/331( تهذي  الكمال   أمساء الرجال )4)

 ( أى ررابلها.5)

 (.199) : -ورريس رواية املروذى-( العل  ومعرفة الرجال لمحد 6)
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مـن ُسـليمان...، وفيمـا روى     : "عبد اهلل أ اهـ(285) وقال إبراهيل احلربي

 . (1)عبد اهلل عن أبيه أحاديث منكرو"

فاإلمام أمحد واحلربـي يسـلنكران بعـض تفـردات عبـد اهلل عـن أبيـه الـذى         

 داته عن رريس ممن ال ُيعلل مساعه منه!!.عاش معه دهرًا طويً ، فكيف بلفر

، (2)الرابع: أن عبد اهلل بن بريدو   يَّرح بسماعه من الَّحابي وأبهمـه 

فقال )رج  من أصحاب النهلل صل  اهلل عليه وسلل(، ومث  هـذا ُيحكـل لـه    

 باالنقلاع.

 ويرد عل  هذا إشكاالن:

أدرم مجعًا مـن   الول: أن عبد اهلل بن بريدو ثقة   ُيلهل باللدليس، وقد

الَّحابة ومسع منهل،فروايله حممولة عل  االتَّال، كما هـي القاعـدو عنـد    

 العلماء   هذا الباب.

واجلواب: أن هذس القاعدو إمنا ُتقال   رواية الثقة عمن عاصرس من الـرواو  

 املعروفني الذين أمكن لقاؤس بهل.

مـه ال ميكـن   أما ههنا فهو يروى عن صحابي مبهل  رري معـروف، ومـع إبها  

اللحقق من املعاصرو وإمكان اللقي فضً  عن ثبوته، فقد يكـون مـن الَّـحابة    

وقد يكون مـن الَّـحابة الـذين     ،-(3)وهل قلقة –الذين أدركهل ومسع منهل

                                     
 (.5/157( تهذي  اللهذي  )1)

(: 22/47( وجهالة الَّحابي ال تضر كما هو معلوم، قال ابن عبـد الـرب   اللمهيـد )   2)

ــه أو ال يســميه   وجــوب العمــ        ــذى حدث ــابع الَّــاح  ال ــني أن يســمي الل ــرق ب "وال ف

ليه عند أهـ   حبديثه؛ لن الَّحابة كلهل عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر جممع ع

 العلل باحلديث".

 .إن شاء اهلل تعاىل ( كما سي:تي بيان ذلك3)
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ــة      ــًا، فــ  حيكــل اــذس الرواي ــدرم  مــانهل أو أدركهــل و  يللــق بهــل بلات   ي

 باالتَّال حل  يعلل ذلك.

 رواية اظنة االنقلاع القوية.ومن هنا يلةه إع ل ال

: "أخربنا سفيان، عن عمـرو بـن دينـار، عـن نـافع      هـ(205) قال الشافعي

بن جبري، عن رج   من أصحاب النهلل صل  اهلل عليه وسلل قال: كان رسول 

ــد عــن       ــة؛ ال نرق ــا الليل ــال: )أال رجــ  صــاحل يكلؤن اهلل   ســفر فعــرد، فق

 الَّ و ؟( ... ".

من حديث أنس وعمران بن  ملًَّ ُيروى عن النهلل قال الشافعي: "وهذا 

 . (1)حَّني عن النهلل صل  اهلل عليه وسلل"

فالشافعي يرى أن مثـ  تلـك الروايـة منقلعـة، ولـذا ذكـر أنهـا رويـ  مـن          

 وجوس  أخرى ملَّلة.

وقال البيهقي: "وأما حديث داود بن عبد اهلل الودى، عن ُحميد بن عبـد  

صـحاب الـنهلل صـل  اهلل عليـه وسـلل عـن       الرمحن احلمريى، عن رجـ  مـن أ  

النهلل صل  اهلل عليه وسلل   النهي عن ارلسال املرأو بفض  الرج  وارلسـال  

 . (2)الرج  بفض  املرأو: فإناله منقلع"

(: "وإذا قال   احلديث بعض اللابعني:)عن ـه330قال أبو بكر الَّري  )

لنــي ال أعلــل  رجــ  مــن أصــحاب الــنهلل صــل  اهلل عليــه وســلل(: ال ُيقبــ ؛

مسَع اللابعيا من ذلك الرج ، إذ قـد حيـدُِّر اللـابعي عـن رجـ   وعـن رجلـني        

عن الَّـحابي، وال أدرى هـ  أمكـن لقـاء ذلـك الرجـ  أم ال؟، فلـو علمـُ          

 إمكانه منه جلعلله كُمدرم العَّر.

                                     
 (.98( اخل ف احلديث ) : 1)

 (.1/497( معرفة السنن واآلثار )2)
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وإذا قال:)مسع  رجً  من أصحاب رسول اهلل صل  اهلل عليه وسـلل(:  

 .(1)ل"ُقب ؛ لن الك  عدو

هـ(: "وهو حَسٌن ملالةه، وك م من أطلق قنبوله 806قال احلافظ العراقي )

 . (2)حممول عل  هذا اللفَّي ، واهلل أعلل"

اللابعي إذا كـان   بقوله: "وفيه نظر؛ لنالهـ(852) وتعققبه احلافظ ابن حةر

 ساملًا من اللدليس ُحمل  عنعنله عل  السماع.

  حـق كبـار اللـابعني الـذين ُجـ  روايـلهل عـن        وإن قلَ : هذا إمنـا يلـ:تال    

الَّحابة ب  واسلة، وأما صيار اللـابعني الـذين ُجـ  روايـلهل عـن اللـابعني،       

حل  يعلل ه   هف  بد من حتقق إدراكه لذلك الَّحابي، والفرض أنه   يسم

 أدركه أم ال؟فينقدح صحُة ما قال الَّري .

مـدار هـذا علـ  قـوو الظـن       قل : س مله من اللدليس كافيـة   ذلـك، إذ  

 . (3)به، وهي حاصلة   هذا املقام، واهلل أعلل"

ــوى وأضــبط      ــي أق ــه احلــافظ العراق ــا ذهــ  ل ــام   –وم ــدس صــنيع اإلم ويؤي

؛ لن قبول العنعنة لـه شـرطان: املعاصـرو، واخللـو مـن      -الشافعي والبيهقي

 اللدليس، وهنـا   نلحقـق مـن ثبـوت املعاصـرو، فكيـف ُتقبـ  روايلـه، وهـ          

 ثب  معاصرته له؟! عن صحابي ُت جمرد رواية تابعيٍّ

و  يق  أحد من العلماء بقبول عنعنة الراوى مللقـًا إذا   يكـن مدلسـًا،    

بــ  هــل فريقــان، فريــق يشــرت  العلــل بثبــوت اللقــاء، وفريــق يشــرت  ثبــوت    

 املعاصرو مع إمكان اللقاء عل  الق .

                                     
 (.74( نقله عنه   اللقييد واإليضاح ) : 1)

 (.74( اللقييد واإليضاح ) : 2)

 (.362 ( النك  عل  كلاب ابن الَّ ح )3)



 

 

98 
 " دراسة نقدية " سنة االحلفاء

 الَّياصنةأمحد عمار  .د
 

ال املعاصــرو، بــ  همــا   و  هــذس الَّــورو ال يلحقــق لنــا ثبــوت اللقــاء و     

 .(1)حملم ن

 والص  عدم قبول الرواية حل  يعلل حتقق شرو  القنبول فيها.

ــن        ــدركوا وم ــابعني كــثري، فكــانوا حيــدثون عمــن   ي واإلرســال   الل

 يسمعوا منه من الَّحابة، و  يسلل من ذلك حل  بعض كبار اللابعني!.

الة بـن  ضَـ مية الَّحابي بفناإلشكال الثاني: أنه ورد   بعض الروايات تس

بيد، فلل يعد مبهمًا، وقد أخرجه اإلمام أمحد   مسند فضـالة بـن   بيد أو ُعُع

 عبيد، واملعاصرو ثابله بينه وبني عبد اهلل بن بريدو.

بهامـه  إ  اللف    -الهل هي أوثق وأضبط –واجلواب:رواية كهمس 

 )رج  من أصحاب النهلل(.

 وأما اجلريرى فاخللفوا عليه:

 بهام.فرواية محاد عل  اإل-

 ورواية ابن عليه مساس: عبيد.-

 و  رواية يهيد بن هارون مساس: فضالة بن عبيد.-

، فـ   ويهيد بن هارون ممن مسع من اجلريـرى بعـد االخـل  ، كمـا سـبق     

 يعول عل  روايله.

وابن علية ميلا  عل  محاد بث ثة أمور: أنه أوثق وأضبط منه، ومسع مـن  

 اخل طه، وهو من أعلل الناد حبديثه، ولذا فقوله أرجح.  اجلريرى قب 

قال عفان: "كنا عند محاد بـن سـلمة ف:خلـ:   حـديث، وكـان ال يرجـع       

إىل قول أحد، فقي  له: قد خولف  فيه، فقـال مـن؟ قـالوا: محـاد بـن  يـد،       

فلل يللف ، وقالوا: وهي ، فلل يللف ، فقال له إنسـان: إن إمساعيـ  ابـن    

                                     
 (.54منيف الرتبة ملن ثب  له شريف الَّحبة ) : ( ينظر: حتقيق 1)
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، فقــام فــدخ  ثــل خــرج فقــال: القــول مــا قــال إمساعيــ  بــن     عليــة خيالفــك

 . (1)إبراهيل"

 وتسمية الَّحابي بعبيد ال تفيد شيئًا، فهو رري معروف.

وترجل له ابن أبي خيثمة   تارخيه فقال: "من روى عـن الـنهلل صـل  اهلل عليـه     

 ، ثل روى عن أبيه حديث االحلفاء.(2)وسلل امسه عبيد: ... عبيد النَّارى"

جل له أبو نعيل   معرفـة الَّـحابة فقـال: "عبيـد النَّـارى رـري منسـوب        وتر

 ، ثل ذكر رواية ابن علية عن اجلريرى.(3)حديثه عند عبد اهلل بن بريدو"

وقــال ابــن عبــد الــرب: "عبيــد النَّــارى، روى عــن الــنهلل صــل  اهلل عليــه 

 . (4)وسلل، روى عنه عبد اهلل ابن بريدو، له صحبة"

 .(5)هو رواية يهيد بن هارون بلسميله "فضالة بن عبيد"ح :ن الراجُفرضولو 

فهذس الرواية ساقها اإلمام أمحد   مسند فضالة؛ لنـه الـراوى عـن الـنهلل     

ال -حبسـ  روايـة يهيـد     –صل  اهلل عليه وسلل، ولكـن عبـد اهلل بـن بريـدو     

يروى القَّة عن فضـالة، وإمنـا عـن الَّـحابي اآلخـر الـذى رحـ  إىل فضـالة         

عن عبد اهلل بن بريدو:أن رجً  من أصـحاب  حديث، ولفظ الرواية: )طلبًا لل

 َر(.النهلل صل  اهلل عليه وسلل رح  إىل فنضالة بن ُعبيد وهو اَّ

 وهذا الَّحابي املبهل   تلل تسميله   شيء من روايات احلديث.

                                     
 (.2/153( اجلرح واللعدي  البن أبي حا  )1)

 (.1/416) -السفر الثاني -( تاريخ ابن أبي خيثمة 2)

 (.4/1909( معرفة الَّحابة )3)

 (.3/1019( االسليعاب   معرفة الصحاب )4)

ن رواية ابـن عليـة: "وهـو    ( ع7/226( وقد رجح املهى ذلك وقال   حتفة الشراف )5)

 وهل، والَّواب: فضالة بن عبيد".
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اخلامس: أن عبد اهلل بن بريـدو يـروى قَّـًة عـن الَّـحابي بَّـيية الداء       

 )أن(.

 ا ُيحكل بانقلاعه عند عامة نقاد احلديث.ومث  هذ

قـال )عـروو: أن عائشـة     قال أبو داود: "مسع  أمحد قيـ  لـه: إن رجـ ً   

 قال : يا رسول اهلل(، )وعن عروو عن عائشة( سواء؟.

 . (1)قال: كيف هذا سواء؟! ليس هذا بسواء"

وبوب عليه اخللي  البيداى بقوله: "باب ذكـر الفـرق بـني قـول الـراوى:      

 . (2)ف ن(، و)أن ف نًا(، فيما يوج  االتَّال واإلرسال")عن 

"وقال الربد ي: )أن( حممولة عل  االنقلـاع حلـ  يلـبني السـماع   ذلـك      

 . (3)اخلرب بعينه من طريق  خر، أو ي:تي ما يدل عل  أنه قد شهدس ومسعه"

هـ(: "والفـرق فيمـا بـني )عـن( و)أن(   احلـديث،      321وقال اللحاوى )

)عــن( علــ  الســماع، حلــ  يعلــل مــا ســواس، وأن معنــ  )أن( علــ   أن معنــ  

 . (4)االنقلاع، حل  يعلل ما سواس"

ونق  ابن الَّ ح عن احلافظ يعقوب بن شيبة السدوسي أنه "ذكر ما رواس 

أبو الهبري عن ابن احلنفية عـن عمـار قـال: أتيـ  الـنهلل صـل  اهلل عليـه وسـلل         

 وجعله مسندًا موصواًل.  وهو يَّلي فسلم  عليه، فرد علي الس م،

وذكــر روايــة قــيس بــن ســعد لــذلك، عــن علــاء بــن أبــي ربــاح، عــن ابــن  

                                     
(، وينظر: مسائ  اإلمام أمحد روايـة  2/219( الكفاية   معرفة أصول علل الرواية )1)

 (.427أبي داود السةسلاني ) :

 (.2/217( الكفاية   معرفة أصول علل الرواية )2)

 (.26 /1( اللمهيد ملا   املوط: من املعاني والسانيد )3)

 (.15/463( شرح مشك  اآلثار )4)
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ــه       ــه وســلل وهــو يَّــلي، فةعل ــالنهلل صــل  اهلل علي ــة: أن عمــارًا مــر ب احلنفي

 . (1)"(عمارا فع (، و  يق : )عن عمار ، من حيث كونه قال: )أنالمرسً 

خـ ف بـني أهـ  اللمييـه مـن      هـ(: "وهـو أمـر بـيِّن ال    642اق )قال ابن املوال

أه  هذا اللسان   انقلاع ما ُيـروى كـذلك وإرسـاله، إذا ُعلـل أنال الـراوى        

 . (2)يدرم  مان القَّة"

 وما نق  عن بعض العلماء من خ ف   هذس املسـ:لة فـإن املـراد بـه صـورو      

 أخرى وهي إذا نق  عنه قواًل، أى:)أن ف نًا قال(.

 هـ( فقال:806دًا احلافظ العراقي)ر هذس املس:لة جيوقد حرال

"وإن روى اللابعي عن الَّحابي قًَّة أدرم وقوعها: كان ملًَّ  ولـو    

 يَّرح اا يقلضياالتَّال إن سلل ذلك اللابعي من وصمة اللدليس.

وإن   يدرم وقوعها، وأسندها إىل الَّـحابي بلفـظ )عـن( أو بلفـظ )أن     

 ملَّلة أيضًا ... ف نًا قال( أو بلفظ )قال: قال ف ن:( فهي

... فهـذا   فإن   يدركها، وال أسند حكايلها إىل الَّحابي: فهـي منقلعـة  

 حتقيق القول فيه.

وممن حك  اتفاق أه  النق  عل  ذلك احلافظ أبو عبيـد اهلل بـن املـواق...،    

 . (3)وهو أمر واضح بني واهلل أعلل"

 .(4)وأقر هذا اللقرير احلافظ ابن حةر العسق ني

                                     
 (.63( معرفة أنواع علوم احلديث ) : 1)

 (.1/10( بيية النقاد النقلة )2)

(، و  النسـ ة سـقط   تداركـة مـن اللبعـة الـهل بلحقيـق        86( اللقييد واإليضاح ) 3)

 (، رسالة علمية.1/184الدكلور أسامة خيا  )

 .(388 ( النك  عل  كلاب ابن الَّ ح )4)
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ان اللابعي يروى عن الَّحابي قوال بهذس الَّيية فإمنا تقب  إذا وحل  لو ك

 كان معروفًا بالرواية عنه والسماع منه.

هـ(: "وأما رواية عروو عن عائشـة عـن الـنهلل    795قال احلافظ ابن رج  )

ل  للنهلل صل  اهلل عليه وعل   لـه  اصل  اهلل عليه وسلل، وعروو أن عائشة ق

 أمحد اللسوية بينهما.  هو الذى أنكر... وسلل، فهذا 

ه اخل فـًا   إرسـال احلـديث    نـ واحلفاظ كـثريًا مـا يـذكرون مثـ  هـذا ويعدو     

واتَّــاله، وهــو موجــود كــثريًا   كــ م أمحــد، وأبــي  رعــة، وأبــي حــا ،     

 والدارقلين، ورريهل من الئمة.

 كر ذلك لمحد. ومن الناد من يقول: هما سواء، كما ُذ

ــيمن اشــلهر   ــة عــن امحمكــي قَّــله، كعــروو مــع     وهــذا إمنــا يكــون ف بالرواي

عائشة، أما من   يعرف له مساع منه ف  ينبيي أن حيم  عل  االتَّـال، وال  

 .  (1)عند من يكلفي بإمكان اللقي"

وقال: "وأما إذا روى الههرى مثً  عن سعيد بن املسي  ثـل قـال مـرو: إن    

 .(2) نقلاع..."الرواية عنه دون اال ل سعيد بن املسي  قال، فهذا حممول ع

بني الرواية عن الَّحابي، والروايـة لقَّـة   وبهذا يلبني أن العلماء يفرقون 

 . (3)حَّل  معه

ذا كــان معروفــًا بالروايــة عنــه، والثانيــة    إحكــل اــا باالتَّــال ُي فــالوىل

 حكل املنقلع إال أن يثب  شهودس لللك القَّة.

                                     
 (.1/380( شرح عل  الرتمذى البن رج  )1)

 (.1/380( شرح عل  الرتمذى البن رج  )2)

( ينظر مبحـث "الروايـة عـن الشـ ص والروايـة لقَّـله"   كلـاب االتَّـال واالنقلـاع          3)

 (.31للدكلور إبراهيل ال حل ) 
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أسـند حكايـة القَّـة     والوعبد اهلل بن بريدو ههنا ال يروى عن الَّحابي، 

 حادثًة حَّل  له   يشهدها، كما هو ظاهر من سياق القَّة. ىب  يروله، 

واحلاص : أن رواية عبد اهلل بـن بريـدو منقلعـة علـ  كـ  الحـوال؛ لن       

ــة ف   ــ  قَّ ــه إن كان ــا      روايل ــهدها وال أســند حكايله ــه ش ــد أن ــا يفي ــ  م ــل يثب ل

فالَّــحابي  -ايــاتكمــا   بعــض الرو–، وإن كانــ  قــواًل جمــردًا للَّــحابي

 .الذى يروى عنه رري معروف

وإن كان فضالة فهو ال يعرف بالرواية عنه، وال يوجـد   شـيء مـن كلـ      

سان، وفضالة االسنة رواية البن بريدو عن فضالة، ثل إن ابن بريدو كان   خر

 .(1)شامي

قال ابن رج : "ومما يسلدل به أمحد ورريس من الئمة عل  عدم السـماع  

أن يروى عن شيخ من رري أهـ  بلـدس   يعلـل أنـه رحـ  إىل بلـدس،       واالتَّال 

 وال أن الشيخ قدم إىل بلد كان الراوى عنه فيه.

نق  مهنا عن أمحد قال:   يسمع  رارو بن أوف  من ةيل الـدارى، ةـيل   

 . (2)بالشام و رارو بَّرى"

 .السادد: أن عبد اهلل بن بريدو ال تعرف له رواية عن كثري من الَّحابة

                                     
عليـه  واخلنـدق واملشـاهد كلـها مـع رسـول اهلل صـل  اهلل        حـداً ( "شهد فضالة بن عبيـد أُ 1)

وسلل، ثل خرج إىل الشام، فلل يهل بها حل  مات هنـام، وكـان قاضـيا بالشـام    مـن      

معاويــة، ونــهل دمشــق، وبنــ  بهــا دارا   خ فــة معاويــة ولــه عقــ " تهــذي  الكمــال    

 (.23/188أمساء الرجال )

(: "وشهد فلح مَّر وولي بها القضـاء والبحـر   48/296و  تاريخ دمشق البن عساكر )

 ة بن أبي سفيان، وروى عنه أه  مَّر".ملعاوي

 (.1/368( شرح عل  الرتمذى )2)
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 وفهــو مــن أوســا  اللــابعني، ولــد   خ فــة عمــر   الســنة اخلامســة عشــر 

للهةرو، ثل سافر به أبوس بعد مقل  عثمان للبَّرو، ثل منها إىل مرو، واسلقر 

 بها حل  تو  فيها.

( 24وقد أمض  ج  حياته   خراسان، حيث كان قاضيًا عليها حنوًا من )

حابة ضعيفة لبعد تلك الديار وقلة ه ومساعه من كثري من الَّئسنة، فمظنة لقا

 الَّحابة فيها.

روايلــه عــن أبيــه واللــابعني وبعــض الَّــحابة الــذين لقــيهل       اولــذا فُةــ

كعمران بن حَّني ومسـرو بـن جنـدب وعبـد اهلل بـن ميفـ  املهنـي،         ،البَّرو

 وأما أكثر الَّحابة فلل يسمع منهل أو يلقهل.

ــه: "مســع    ــ  قول ــاريخ عل ــن  واقلَّــر الب ــارى   الل : مســرو وعمــران ب

 .(1)احلَّني"

قال ابن سعد: "بريدو بن احلَّي  ... سكن املدينـة إىل أن تـو  رسـول اهلل    

صل  اهلل عليه وسلل، فلما فلح  البَّرو ومَّرت حتول إليهـا بريـدو فـاخلط    

إىل خراسـان، فمـات اـرو   خ فـة يهيـد بـن        ، ثـل خـرج منهـا را يـاً    بها دارًا

 .(2)"وبقي ولدس بهامعاوية، 

وقــال ابــن حبــان بعــد أن روى حــديثًا مــن طريــق عبــد اهلل بــن بريــدو عــن    

عمــران: "هــذا إســناد قــد تــوهل مــن   حيكــل صــناعة الخبــار، وال تفقــه     

لن عبد اهلل بن بريدو  ؛صحيح اآلثار، أنه منفَّ  رري ملَّ ، وليس كذلك

ولــد   الســنة الثالثــة مــن خ فــة عمــر بــن اخللــاب ســنة  ــس عشــرو، هــو    

ا وقعـ  فلنـة عثمـان باملدينـة خـرج بريـدو       سليمان بن بريدو أخوس تـوأم، فلمالـ  و

                                     
 (.5/51( اللاريخ الكبري )1)

 .(9/369(اللبقات الكبري )2)
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عنهــا بابنيــه، وســكن البَّــرو، وبهــا إذ ذام عمــران بــن حَّــني، ومســرو بــن  

جندب، فسمع منهما، ومات عمران سنة اثنلني و سـني   واليـة معاويـة،    

خـرج منهـا   ثل خرج بريدو منها بابنيه إىل سةسلان، ف:قام بها را يـا مـدو، ثـل    

 . (1)إىل مرو عل  طريق هراو، فلما دخلها وطنها "

و  ك  هذا داللة عل  قلة مسموعاته من الَّحابة، ولو تلبعنا مروياته   

 كل  السنة لوجدنا أنها تدور عل  حنو أربعة أو  سة من الَّحابة.

، (2)هــ( 73) عبد اهلل بـن عمـر   من، وال هـ(58) وهو   يسمع من عائشة

 هـ( وهو   الشام؟!53موطن مولدس املدينة، فكيف بفضالة )وهما   

قال علي بن املديين: "عبد اهلل بن بريـدو   يسـمع مـن ابـن أود، بينهمـا      

 . (3)مفا و، روى عن بشر بن كع  عنه"

وابن املديين ال يقَّد باملفا و هنـا املـدو الهمنيـة، فهمـا ملعاصـران، حيـث       

(، وعمر عبـد اهلل بـن بريـدو    ـه60ن سنة )تو  شداد بن أود   الشام قريبا م

 سنة تقريبًا. (45)وقلها 

ــ:نال         ــام، ف ــان، وذام   الش ــذا   خراس ــة، فه ــا و املكاني ــرادس املف ــا م وإمن

 يللقيان!

: "أبو سه  عبد اهلل بن بريدو بـن حَّـي    هـ(378) قال أبو أمحد احلاكل

 يـد عمـران بـن    ... مسع أباس أبـا عبـد اهلل بريـدو بـن حَّـي  السـلمي، وأبـا        

حَّني اخلهاعي، وأبا سـعيد مسـرو بـن جنـدب الفـهارى، وأبـا عبـد الـرمحن         

                                     
 (.6/259( صحيح ابن حبان )1)

(، تنقـــيح اللحقيـــق البـــن عبـــد ااـــادى  7/257( ينظـــر: إكمـــال تهـــذي  الكمـــال )2)

(4/307.) 

 .(27/136( تاريخ دمشق البن عساكر )3)
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 .(1)عبد اهلل بن ميف  املهني"

: "حدر عن أبيه، ومسـع عمـران بـن    هـ(398)  باذىوقال أبو نَّر الكن

 . (2)حَّني ومسرو بن جندب وعبد اهلل بن ميف  املهني"

 واحلاص : 

 بذكر سنة نبوية ال يكلف  فيها اث  هذا اإلسناد.أن مث  هذس الرواية الهل تنفرد 

ة االنقلـاع  فلفرد عبد اهلل بن بريدو مع كونه ليس من الئمة احلفاظ، ومظنالـ 

ــرى، واخل طــه،    ــرد اجلري ــة   الســند، إضــافة للف ــه،   القوي واالخــل ف علي

 وخمالفله لكهمس: ك  هذا يؤكد شذوذ هذس الرواية وضعفها.

 

*      *      * 

 

 

 

                                     
، (نسـ ة خملوطـة مفررـة   املكلبـة الشـاملة     لبـي أمحـد احلـاكل )   ( السامي والكنـ   1)

 (.27/132والنص نقله ابن عساكر   تاريخ دمشق )

 (.27/133( تاريخ دمشق )2)
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 املبحث الثاني: نقد حديث االحتفاء متنًا.

االحلفـاء مـ:مور بـه، إمالـا مللقـًا )علـ         ظاهر رواية اجلريرى تـدل علـ  أنال  

رواية ابن علية(، أو أحيانًا )عل  رواية محـاد بـن سـلمة ويهيـد بـن هـارون(،       

 وهذس الداللة يكلنفها عدد من اإلشكاالت، وهي:

فقـد   عملية أى إشـارو لسـنة االحلفـاء،   الول: ال يوجد   السنة النبوية ال

عاش النهلل صل  اهلل عليه وسلل   املدينـة ث ثـة عشـر عامـًا، و  ينقـ  أحـد       

 .يلسنن باالحلفاءمن أصحابه عنه أنه كان 

وقد كان الَّحابة حريَّني ك  احلر  علـ  نقـ  كـ  حركاتـه وسـكناته      

  اهلل عليه وسلل ة فضً  عن اللشريعية، فكيف يلسنن النهلل صليوأفعاله اجلبل

أحــٌد مــنهل أبــدًا، ولــو   روايــة   -مــن ِفعلــه –اثــ  هــذا المــر ثــل ال ينقلــه  

 ضعيفة.

فلل ينق  أحد  وال يوجد   السنة النبوية القولية ما يشهد لرواية اجلريرى،

 من الَّحابة عن النهلل صل  اهلل عليه وسلل أنه أمرهل يومًا ما باالحلفاء.

حابة ما يلعلق بنعلـي الـنهلل صـل  اهلل عليـه وسـل،      و  املقاب  نق  لنا الَّ

وصــفلهما، بــ  وجــد مــن الَّــحابة مــن اخــلص بالعنايــة بهمــا حلــ  قيــ  لــه    

 .(1)"صاح  النعلني"

وكان  نع  النهلل صـل  اهلل عليـه وسـلل معروفـة لـدى الَّـحابة مييهونهـا        

 عن رريها، وما هذا إال من كثرو لبسه اا.

                                     
( قال أبو الدرداء له  الكوفة: "أوليس عندكل ابن أم عبد، صاح  النعلني والوساد 1)

(، قـال البيضـاوى: "يريـد: أنـه كـان خيـدم الرسـول        3532وامللهرو". صحيح الب ـارى ) 

صل  اهلل عليه وسلل وي  مه   احلاالت كلها فيَّاحبه   اجملالس وي:خـذ نعلـه ويضـعها    

 (.3/567إذا جلس وحني نهض". حتفة البرار شرح مَّابيح السنة )
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عنــدما أعلــاس الــنهلل صــل  اهلل عليــه ويــدل علــ  ذلــك حــديث أبــي هريــرو 

وسلل نعليه وقال له: )َيا أنَبا ُهَرْيَرون، اْذَهْ  ِبَنْعلنيال َهاَتْيِن، فنَمْن لنِقيَ  ِمْن َوَراِء 

 . (1) َهَذا اْلَحاِئِط َيْشَهُد أنْن لنا ِإلنَه ِإلقا اللقُه ُمْسَلْيِقًنا ِبَها قنْلُبُه فنَبشِّْرُس ِباْلَةنالِة(

: "وأمــا إعلــاؤس الــنعلني، فللكــون ع مــة ظــاهرو  هـــ(676) النــووىقــال 

معلومة عندهل يعرفون بها أنه لقي النهلل صل  اهلل عليه وسلل، ويكـون أوقـع   

 . (2)  نفوسهل ملا خيربهل به عنه صل  اهلل عليه وسلل"

نعـ  الـنهلل صـل  اهلل عليـه      وعن قلـادو، حـدثنا أنـس رضـي اهلل عنـه: "أنال     

 . (3)ِقباالن" وسلل كان اا

 . (4)والِقبال: ربا  النع  الذى يكون بني الصبعني

فكيف حير  الَّحابي عل  نق  صفة نع  النهلل صل  اهلل عليه وسـلل،  

 وهو من الشياء الهل ال َتسنان فيها، ويرتكون نق  السنة النبوية   االحلفاء؟!

 مللقًا.االنلعال الرتريببالثاني: السنة النبوية الَّحيحة تدل عل  

عــن جــابر، قــال: مسعــ  الــنهلل صــل  اهلل عليــه وســلل يقــول   رــهوو    

 . (5) رهوناها: )اْسَلْكِثُروا ِمَن النَِّعاِل، فنِإنال الرالُجَ  لنا َيَهاُل َراِكًبا َما اْنَلَعَ (

                                     
 (.46( صحيح مسلل )1)

 (.236/ 1( شرح صحيح مسلل )2)

 (.5519( صحيح الب ارى )3)

( فـ" كان لنع  رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل سـريان يضـع أحـدهما بـني إبهـام رجلـه       4)

والهل تليها، ويضع اآلخر بني الوسل  والهل تليهـا، وجممـع السـريين إىل السـريين الـذى      

عل  وجه قدمه صل  اهلل عليه وسلل وهو الشرام". مرقاو املفاتيح شـرح مشـكاو املَّـابيح    

(7/2809.) 

 (.2096لل )( رواس مس5)
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 "معناس أنه شبيه بالراك    خفة املشقة عليه، وقلة تعبه، وس مة رجله مما

 . (1)وحنو ذلك" شونة  وشوم  وأذًىيعرض   اللريق من خ

ــقة والذى،        ــدفع املش ــال، ل ــرو االنلع ــ م بكث ــ و والس ــه الَّ ــا علي ف:مرن

 وحلَّول الس مة للقدمني.

: "هــذا كــ م بليــظ، ولفــظ فَّــيح، هـــ(656القــرطهلل ) قــال أبــو العبــاد

حبيث ال ُينسج عل  منواله، وال يؤت  اثاله، وهو إرشاد إىل املَّلحة، وتنبيـه  

ما خيفـف املشـقة، فـإنال احلـا  املـديل للمشـي َيلقـ  مـن اآلالم واملشـقات          عل  

بالعثار والـوج ، مـا يقلعـه عـن املشـي، ومينعـه مـن الوصـول إىل مقَّـودس،          

خبــ ف املنلعــ ؛ فإنالــه ال حيَّــ  لــه ذلــك فيــدوم مشــيه، فيَّــ  إىل مقَّــودس   

 . (2)انلع " هه بالرالاك  حيث قال: ال يهال راكًبا ماكالرالاك ، فلذلك شبال

وبــوب عليــه ابــن حبــان بقولــه: "ذكــر المــر بــدوام االنلعــال للمــرء وتــرم  

 .(3)احلفاء"

: "وهذا يدل عل  ترري  اللبس للنعال؛ هـ(458) قال القاضي أبو يعل 

 .(4)ولنها قد تقيه احلر والربد والنةاسات"

 . (5)النع  لباد النبياء" :"وقال ابن العربي

إىل سرت  عامًة : "فإنال بالناد حاجًةهـ(728) ن تيميةوقال شيخ اإلس م اب

إىل االحلذاء طبعـًا، فـإنال االحلفـاَء فيـه ضـرٌر       عامة  العورو شرعًا، وبهل حاجة 

                                     
 ( .14/73( شرح النووى عل  مسلل )1)

 (.17/97(  املفهل ملا أشك  من تل يص كلاب مسلل )2)

 (.12/272(  صحيح ابن حبان )3)

 (.3/542( اآلداب الشرعية واملنح املرعية )4)

 (.10/308( فلح البارى البن حةر )5)
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 .(1)عظيٌل ومشقة  شديدو  خَّوصًا عل  املسافرين   مث  أرض احلةا "

 وحث عل  لبس النعال حل    أوقات العبادو كالَّ و واحلج.

يهيــد ال دى، قــال: سـ:ل  أنــس بــن مالــك: أكــان الــنهلل   عـن ســعيد بــن 

 . (2)صل  اهلل عليه وسلل يَّلي   نعليه؟ قال: نعل

وقال صل  اهلل عليه وسلل: )َخاِلُفوا اْلَيُهوَد، فنِإنالُهْل لنا ُيََّلُّوَن ِفي ِنَعـاِلِهْل  

 (3)َولنا ِخفناِفِهْل(

َداء ، َوَنْعلنــْيِن، فنــِإْن لنــْل َيِةــْد َنْعلنــْيِن وقــال: )َوْلُيْحــِرْم أنَحــُدُكْل ِفــي ِإَ ار  َوِر

ــْيِن(  ــَبْس ُخفقـــ ــَبْس    (4)فنْلَيْلـــ ــْيِن فنْلَيْلـــ ــْد النالْعلنـــ ــْل َيِةـــ ــْن لنـــ ــظ: )َمـــ ، و  لفـــ

 . (5) اْلُ فقْيِن،َوْلَيْقلنْعُهَما َحلال  َيُكوَنا َتْحَ  اْلكنْعَبْيِن(

ــاد افلــو كــان االحلفــاء ســنة لكــ   ــه وقــ  العب و:   الَّــ و أو ن أوىل أوقات

إذا    ـد الـنعلني، و    -اخلفـني  -، ب  أذن للمحرم بلبس امحمظـور  احلج

 ي:مرس باالحلفاء!

وروى اللرباني من طريق عبد اهلل بن املثن  قال: حـدثنا اامـة، عـن أنـس     

، خيلع النهلل صل  اهلل عليه وسلل نعليه   الَّ و إال مـرو   "بن مالك قال: 

فقال النهلل صـل  اهلل عليـه وسـلل:   خلعـلل نعـالكل؟      ف لع القوم نعاال، 

                                     
 (.4/469( شرح العمدو )1)

 (.555( ومسلل )379( صحيح الب ارى )2)

( مــن حــديث شــداد بــن أود، وصــححه ابــن حبــان  652( رواس أبــو داود   الســنن )3)

(2186.) 

ــند ) (  4) ــد   املسـ ــر   (4899رواس أمحـ ــن عمـ ــديث ابـ ــن حـ ــححه امـ ــة  ، وصـ ــن خهميـ بـ

 (، وأصله   الَّحيحني.2601)

 (.359(  صحيح الب ارى )5)
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قــالوا: رأينــام خلعــ ، ف لعنــا، فقــال: إن جربيــ  عليــه الســ م أخربنــي أن 

 .(1)"بهما قذرًا

:"قال البيهقي: تفـرد بـه عبـد اهلل بـن املثنـ ، وال      هـ(795) قال ابن رج 

 تقدم.ج له الب ارى كما  رِّب:د بإسنادس، قل : عبد اهلل بن املثن ، ُي

املسـلمرو الَّـ و   نعليـه،    صـل  اهلل عليـه وسـلل    الـنهلل   وهذا يدل عل  أن عادون

 . (3)"(2)وك م أكثر السلف يدل عل  أن الَّ و   النعلني أفض  من الَّ و حافيًا

مــن اللوجيهــات  الثالــث: ثبــ  عــن الــنهلل صــل  اهلل عليــه وســلل مجلــة  

 نًا.حلفاء تسناواإلرشادات امللعلقة بالنعال، وليس منها اال

، والنهي عـن املشـي   نعـ     (4)ومن ذلك: البدء برجله اليمن  عند اللبس

 .(7)، وتلهريها إذا ُأصيب  ب:ذى(6)، وإص ح النع  إذا قلع (5)واحدو

                                     
 (.4/311( املعةل الوسط )1)

أن خيلـع نعليـه رعايـة لنظافـة      هاينبيـي ملـن دخلـ   ةاد فوأما املساجد الـهل فرشـ  بالسـ   ( 2)
الفرش، ومنعًا لل:ذى املَّلني اـا قـد يَّـي  الفـرش ممـا   أسـف  الحذيـة مـن قـاذورات          

 وإن كان  طاهرو.

 (.3/43( فلح البارى البن رج  )3)

َهَع فنْلَيْبَدْأ ِبالشَِّماِل، فنْلـَلُكْن  ( كما   احلديث: )ِإَذا اْنَلَعَ  أنَحُدُكْل فنْلَيْبَدْأ ِباْلَيِمنِي، َوِإَذا َن4)
 (.3913(، ومسلل )5407اْلُيْمَن  أنواللنُهَما ُتْنَعُ ، َو ِخَرُهَما ُتْنَهُع( الب ارى )

)لنا َيْمِشـي أنَحـُدُكْل ِفـي َنْعـ       من حديث أبي هريرو مرفوعًا:  (5581الب ارى ) روى( 5)
، والمـر خبلعهمـا هنـا منعـًا مـن الوقـوع         ِلُيْنِعْلُهَما َجِميًعا(َواِحَدو ، ِلُيْحِفِهَما َجِميًعا، أنْو 
(: 12/275)رمحــه اهلل تعــاىل   صــحيحه قــال ابــن حبــان  حمــذور املشــي بنعــ  واحــدو،

، وإرشـاد   أمـر نـدب    ("قوله صل  اهلل عليه وسـلل: )احفهمـا مجيعـا، أو انعلـهما مجيعـا     
 ف واحدو". َّد بهما الهجر عن املشي   نع  واحدو أو خُق

( ) َمْن اْنقنلنـَع ِشْسـُع َنْعِلـِه، فنلنـا َيْمـِش ِفـي َنْعـ   َواِحـَدو  َحلالـ  ُيَّْـِلَح ِشْسـَعُه...( مسـلل             6)
ــد      3917) ــا رواس أمحـ ــع كمـ ــه اذا انقلـ ــف نعلـ ــلل خيَّـ ــه وسـ ــل  اهلل عليـ ــان صـ (، وكـ
(24903.) 

 ( ينظر : سنن أبي داود، كلاب: اللهارو، باب:الذى يَّي  النع .7)
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فعن عبد النهلل صل  اهلل عليه وسلل اااذ النعال احلسنة من اجلمال،  دالوَع

قال: )لنا َيْدُخُ  اْلَةنالـةن َمـْن   أنه وسلل اهلل بن مسعود، عن النهلل صل  اهلل عليه 

كناَن ِفي قنْلِبِه ِمْثقناُل َذرالو  ِمْن ِكْبر (، قال رجـ : إن الرجـ  حيـ  أن يكـون ثوبـه      

 ؟!.ونعله حسنًةحسنًا 

 . (1) فقال:  )ِإنال اللقَه َجِميٌ  ُيِح ا اْلَةَماَل، اْلِكْبُر: َبلنُر اْلَحقِّ، َورنْمُط النالاِد(

: فعـن عبيـد بـن    كان صل  اهلل عليه وسـلل يلـبس النعـال احلسـنة    ذلك وك

جريج أنه قال البن عمر رضـي اهلل عنـه مسـلنكرًا عليـه: رأيلـك تلـبس النعـال        

 . (2)يالِة؟!السِّْبِل

فقال عبد اللقه بـن عمـر: "ِإنِّـي رأيـُ  رسـول اللقـه َصـلق  اللقـُه َعلنْيـه وسـلقل           

 . (4)، ويلوضالُ: فيها، ف:نا ُأح ا أن ألبسها"(3)فيها شعٌريلبُس النِّعال القِلي ليس 

الرابع: ال  د اذس السنة أثرًا   حياو الَّحابة، فلل ُينق  عن أحد منهل 

 أنه كان يلسنن باالحلفاء ولو أحيانًا.

: "والــنع ن مــن  ى العــرب مــن  بــاد الــدهر إىل هـــ(751) قــال ابــن القــيل

اهلل عليـه وسـلل كـان يلبسـهما ويسـلعملهما،       يومنا هذا، ثل رسول اهلل صـل  

 . (5)وكذلك الَّحابة من بعدس"

                                     
 (.147( صحيح مسلل )1)

( وهي نعال مَّنوعة من جلد البقر املدبوغ، وال يلبسـها مـن العـرب إال وجـوس النـاد      2)

 (.77/  21والنعمة منهل كما   اللمهيد ) ةعوأشرافهل وأه  السال

 ( وهي النعال السبلية.3)

 (.1187(، ومسلل )5513( الب ارى )4)

 (.3/1297( أحكام أه  الذمة )5)
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 ف:ين الواقع العملي حلديث االحلفاء   حياو الَّحابة؟!

وأين  د   سري اخللفاء الراشدين والَّـحابة املهـديني احلـر  علـ  هـذس      

 لو أحيانًا، وأين ذلك   سري اللابعني ال بإحسان؟!والسنة، وفعلها 

مـا جـرى عليـه    املوا ين الهل حيلكل اا   نقـد بعـض املرويـات: "    وإن من

"، فهـو مقيـاد ُتعـرف بـه السـنة الَّـحيحة مـن الدخيلـة، فمـا          عم  الَّحابة

وجدناهل مـواظبني عليـه عرفنـا أنـه سـنة، ومـا رأينـاهل لـه هـاجرين معرضـني           

 عرفنا أنه ليس بسنة.

مـع بعـض   -اهنـ كـ م مـاتع   هـذس املسـ:لة أسـوقه      هــ( 790)وللشاطهلل 

 لفائدته.-االخلَّار

قال رمحه اهلل تعـاىل: "كـ  دليـ  شـرعي ال خيلـو أن يكـون معمـواًل بـه           

السلف امللقدمني دائمًا أو أكثريًا، أو ال يكون معمواًل بـه إال قلـيً  أو   وقـ     

 ما، أو ال يثب  به عم ؛ فهذس ث ثة أقسام:

ف  إشكال   االسلدالل بـه  أن يكون معمواًل به دائمًا أو أكثريًا؛  أحدها:

 وال   العم  عل  وفقه.

وهي السنة امللبعة واللريق املسلقيل، كان الدلي  مما يقلضـي إ ابـًا أو نـدبًا    

 أو رري ذلك من الحكام...

أن ال يقع العم  به إال قلي  أو   وق  من الوقات أو حال من  والثاني:

 ًا أو أكثريًا.الحوال، ووقع إيثار رريس والعم  به دائم

 فذلك اليري هو السنة امللبعة واللريق السابلة.

وأما ما   يقع العم  عليه إال قليً ؛ فية  اللثبـ  فيـه و  العمـ  علـ      

وفقه، واملثابرو عل  ما هـو العـل والكثـر؛ فـإن إدامـة الولـني للعمـ  علـ          

، وباطـ   خمالفة هذا الق ؛ إما أن يكون ملعن  شرعي، أو ليري معنـ  شـرعي  

أن يكون ليري معن  شرعي؛ ف  بد أن يكون ملعنـ  شـرعي حتـروا العمـ  بـه،      
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وإذا كان كذلك؛ فقد صار العم  عل  وفق القلي  كاملعـارض للمعنـ  الـذى    

حتروا العم  عل  وفقه، وإن   يكن معارضا   احلقيقة؛ ف  بد من حترى ما 

 حتروا وموافقة ما داوموا عليه...

؛ فهـو  أن ال يثب  عن الولني أنهل عملوا به عل  حـال : والقسل الثالث

وما توهمه املل:خرون من أنه أشد مما قبله، والدلة امللقدمة جارية هنا بالوىل، 

عليه؛   يعـهب   دلي  عل  ما  عموا ليس بدلي  عليه ألبلة؛ إذ لو كان دليً 

ان مَّادم ثل يفهمه هؤالء، فعم  الولني كيف ك عن فهل الَّحابة واللابعني

ــه       ــرم العمــ ؛ فمــا عمــ  ب ــو كــان ت ــه، ول ملقلضــ  هــذا املفهــوم ومعــارض ل

املل:خرون من هذا القسل خمالف إلمجاع الولني، وك  من خالف اإلمجاع؛ 

 فهو خملئ، وأمة حممد صل  اهلل عليه وسلل ال جتلمع عل  ض لة.

دى، فما كانوا عليه من فع  أو ترم؛ فهو السنة والمـر املعلـرب، وهـو ااـ    

ولـيس ثـلال إال صــواب أو خلـ:؛ فكـ  مــن خـالف السـلف الولــني فهـو علــ         

خل:، وهذا كاف، واحلديث الضعيف الذى ال يعمـ  العلمـاء اثلـه جـار هـذا      

 .  (1)اجملرى"

فمةرد ورود رواية تدل عل  ندب أمر  ما ال تكفي إلثباته سنة نبوية مـا    

 هو املقياد احلاكل الدقيق. يلحقق من عم  الَّحابة بهذس السنة، لن العم 

اخلامس:   أجد أحدًا من الئمة السابقني   القرون امللقدمة نـص علـ    

 وال ترجل اا أحد من املَّنفني   كل  السنة.هذس السنة أو ذكرها، 

ــرى" وأخــذًا       ــة اجُلري ـــ "رواي ــ:خرين ارــرتارًا مــنهل ب وإمنــا ذكرهــا بعــض املل

 بظاهرها.

 لعلماء أن االحلفاء ليس قربة وال طاعة.و  املقاب  ذكر مجع من ا

                                     
 (.3/252ات )( املوافق1)
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ففــي املدونــة الكــربى: "قلــ : أرأيــَ  إن قــال: علــيال املشــي إىل بيــ  اهلل  

 حافيًا راجً ، أعليه أن ميشي، وكيف إن انلع ؟.

فحســن، وإن   يهــد فــ  شــيء   ىقــال: قــال مالــك: ينلعــ ، وإن أهــد  

و أن رجـ  قـال:   عليه، وهو خفيف...، وقال ربيعة بن أبـي عبـد الـرمحن: لـ    

فلـيس هلل حاجـة   عليال املشي إىل الكعبة حافيًا، لقي  له: الـبس نعلـني وامـِش،   

 .(1)، إذا مشي  منلعً  فقد وفقي  نذرم، وقاله حيي  بن سعيد"حبفائك

 ولو كان االحلفاء سنة لمرس بالوفاء بنذرس.

هـــ(: "مــن نــذر املشــي حافيــًا:  422قــال القاضــي عبــد الوهــاب املــالكي ) 

 . (2)نلع ؛ لن احلفاء ال قربة فيه"ا

 .(3)و  البيان واللحَّي : "إذ ال طاعة هلل   حفائه"

: "إذا نـذر أن حيـج حافيـًا: لهمـه احلـج، وال يلهمـه       هــ( 676) قال النـووى 

احلفــاء، بــ  لــه أن يلــبس الــنعلني   اإلحــرام، ويلــبس قبــ  اإلحــرام الــنعلني   

 . (4)، وال ينعقد نذرس"لنه ليس بقربةواخلفني وما يشاء، وال فدية ب  خ ف؛ 

هـ(: "وأما املشي حافيًا، ف  يَّح نذرس، وال يلهم 724وقال ابن العلار )

 . (5)اتفاًقا؛ حيث   يقع اللعبد به، واهلل أعلل"

                                     
 (.3/83( املدونة الكربى )1)

 (.654( املعونة عل  مذه  عا  املدينة ) : 2)

(، وينظــر: اللمهيــد ملــا   املوطــ: مــن املعــاني والســانيد 3/133( البيــان واللحَّــي  )3)

(2/62.) 

 (.8/493( اجملموع شرح املهذب )4)

 (.3/1542( العدو   شرح العمدو   أحاديث الحكام )5)
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: " ك  شيء يل:ذى به اإلنسـان ولـو مـ اًل    هـ(852) وقال احلافظ ابن حةر

ي حافيـًا واجللـود   الشـمس لـيس     مما   يرد اشروعيله كلاب أو سـنة كاملشـ  

 .(1)هو من طاعة اهلل، ف  ينعقد به النذر"

 ب  عد بعض العلماء املشي حافيًا من خوارم املروءو:

فذكر   مواه  اجللي   من خوارم املـروءو: "تـرُم امللـيء االنلعـال   بلـد       

 .(2)ُيسلقبح فيه مشي مثله حافيًا"

ا بفع  ما يسقط املروءو وإن كـان  هـ(: "وتسقط أيض741هى )وقال ابن ُج

 . (3)مباحًا، كالك    اللرقات، واملشي حافيًا"

هـ(: "ويلقي أيضًا المـر املبـاح الـذى يقـدح       1072وقال ميارو الفاسي )

 . (4)املروءو: كالك    السوق، واملشي حافيًا   بلد ال يفعلون ذلك"

 

*      *      * 

 

 

                                     
 (.11/590( فلح البارى البن حةر )1)

(، وينظـــر احلـــاوى للمـــاوردى 6/152( مواهـــ  اجلليـــ    شـــرح خملَّـــر خليـــ  ) 2)

(17/313.) 

 (.203( القوانني الفقهية ) 3)

 (.1/51( اإلتقان واإلحكام   شرح حتفة احلكام )4)
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 تعلق باالحتفاء.املبحث الثالث: تنبيهات ت

وجود مرويات تثب  أن النهلل مش  حافيًا أو بعض الَّحابة، ال يعكر  الول:

 .حم  اإلنكار اللسنن باالحلفاء، ال جمرد املشي حافيًالن  ؛عل  ما سبق شيئًا

نعل وجد من الَّحابة ومن بعدهل من مش  حافيًا، ولكن هذا إما بسب  

لواضـع، أو مـن بـاب تعويـد الـنفس      الفاقة واحلاجة، أو مـن بـاب اللقشـف وال   

خشونة العيش، أو مـن بـاب العـادو وفعـ  املبـاح، ال مـن بـاب اللسـنن بـذلك          

 واللقرب إىل اهلل به.

ما جاء عن اإلمام أمحد أنه كان  الهائد: ومن ِفْعله تقشفًا وُبعدًا عن اللنعل

 يرح    طل  احلديث ماشيًا.

عنـد أبـي رمحـه اهلل يومـا      قال عبد اهلل بن أمحـد بـن حنبـ : كنـ  جالسـاً     

فنظر إىل رجلي وهما لينلان ليس فيهما شقاق، فقال لي: ما هذان الـرج ن،  

 حل  تَّري رجلني خشنلني؟! حافيًا  ال ةشي 

 . (1)قال عبد اهلل: "وخرج إىل طرسود ماشيًا عل  قدميه"

أنـه كـان يـ:مر الَّـحابة      -(2)بسند صـحيح  –ومن ذلك ما جاء عن عمر 

ــ  ــونة العـ ــددوا   خبشـ ــل، وةعـ ــنعل، و ى العةـ ــاكل واللـ ، (3)يش، ويقول:"إيـ

 . (4)واخشوشنوا"

: "ي:مرهل   ذلك بالل شن   عيشهل لئ  يلنعمـوا  هـ(310) قال اللربى

                                     
 (.9/184( حلية الولياء وطبقات الصفياء )1)

 (.14/46يح مسلل )( كما قال النووى   شرح صح2)

("وةعــددوا: أى: تشــبهوا ب:بنــاء معــد بــن عــدنان   العــيش اخلشــن واللقشف".مســند   3)

 (.1/293الفاروق البن كثري )

 (.156( مسند ابن اجلعد ) :4)
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ــن       ــوا عـ ــوا، وحيلمـ ــة فيةبنـ ــوا إىل الدعـ ــيش، ومييلـ ــض العـ ــوا إىل خفـ فريكنـ

 . (1)أعدائهل"

حـثهل علـ     : "ومقَّود عمـر رضـي اهلل تعـاىل عنـه    هـ(676) قال النووى

 .(2)خشونة العيش وص بلهل   ذلك وحمافظلهل عل  طريقة العرب   ذلك"

ــداً   ــاء  ه ــا االحلف ــه وســلل      وأم ــنهلل صــل  اهلل علي ــدى ال ــن ه ــيس م ، فل

 وأصحابه.

: "ولينظـر   طريـق رسـول اهلل صـل  اهلل عليـه      هــ( 897) قال ابن اجلو ى

للريق، فيقال: فـ ن  وسلل وصحابله؛ فإنهل القدوو، وال يللف  إىل بنيات ا

 وف ن بقي شهًرا ما أك !. ميشي حافًيا!الهاهد قد أك  اللني! وف ن كان 

فإن امحمققني من هـؤالء امل لَّـني هلل تعـاىل علـ  رـري اجلـادو؛ لن اجلـادو        

 . (3)اتباع رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل وأصحابه، وما كانوا يفعلون"

  لـه: احلـا ! ولـو سـرت أمـرس بـنعلني،       وقال: "وكان ِبْشُر حافًيا، حل  قيـ 

، وليس من أمر الدنيا   شيء؛ فقـد كـان   (4)كان أصلح، واحلفاء يؤذى العني

 . (5)لرسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل نع ن"

 وبشر احلا    يكن يفع  ذلك تسننًا.

                                     
 (.3/265( تفسري اللربى )1)

 (.14/46( شرح النووى عل  مسلل )2)

 (.446( صيد اخلاطر ) :3)

ــاد )4) ــة ُت (:4/378( و   اد املع ــاً  "وأربع ــل البَّــر: املشــي حافي ــل ..."، واهلل ،ظل  أعل

 بَّحة ذلك.

 (.484( صيد اخلاطر ) : 5)
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بــ  كمــا روى أنــه قيــ  لــه:   ال تلــبس نعــً ؟ قــال: "لنــي مــا صــاحلين   

 . (1)ا حاف ، ف  أ ول عن هذس احلالة حل  املمات"موالى إال وأن

الثاني:وردت بعض الحاديث املرفوعة   احلث عل  املشـي حافيـًا، إمـا    

مللقًا ، أو   طل  العلل، أو   طلـ  اخلـريات، وكلـها مرويـات باطلـة أو      

 ، ومنها: ضعيفة جدًا

 .(2) ُحفناًو(َواْمُشوا  ،َواْنَلِضُلوا ،َواْخَشْوِشُنوا ،)َتَمْعَدُدوا

ــِر فناْمُشــوا ُحفنــاًو، فنــِإنال اللقــَه ُيَضــاِعُف أنْجــَرُس َعلنــ     )ِإَذا َتَســاَرْعُلْل ِإلنــ  اْلَ ْي

 . (3)اْلُمْنَلِعِ (

)اْلَماِشي اْلَحاِفي ِفي طناَعِة اللقِه َيْرِجُع ِإلن  َمْنِهِلِه َولنْيَس َعلنْيِه َخِليَئـة  ُيلناِلُبـُه   

 .(4) اللقُه ِبَها(

                                     
 (.129( اللوابني البن قدامة ) : 1)

(، وابــن أبــي عاصــل   اآلحــاد واملثــاني  13/418( رواس ابــن أبــي شــيبة   املَّــنف ) 2)

، مـدارس  جـداً  (، وهذا حـديث ضـعيف  19/40(، واللرباني   املعةل الكبري )4/351)

ــن عســاكر          ــاريخ دمشــق الب ــرتوم، ينظــر: ت ــو م ــربى، وه ــن ســعيد املق ــد اهلل ب ــ  عب عل

(، سلســـــلة 266(، املقاصـــــد احلســـــنة ) :1/364(، كشـــــف اخلفـــــاء )27/333)

 (.7/426الحاديث الضعيفة واملوضوعة )

ــط )  3) ــل الوسـ ــي   املعةـ ــد    4/275( رواس اللربانـ ــع الهوائـ ــي   جممـ ــال اايثمـ (، قـ

(: "رواس اللرباني   الوسط، وفيه سليمان بن عيس  العلار كذاب"، وأوردس 1/159)

(، 1/176(، والســـيوطي الـــصىلء املَّـــنوعة ) 1/218ابـــن اجلـــو ى   املوضـــوعات ) 

 (، وقال: "موضوع".437/ 5واللباني   السلسلة الضعيفة )

يوطي   (، قــال الســ401( رواس ابــن شــاهني   الرتريــ    فضــائ  العمــال ) :  4)

ــنوعة )  ــو ى   1/176الــــصىلء املَّــ ــن اجلــ ــوعات البــ ــر: املوضــ ــوع"، وينظــ (: "موضــ

 (.275(، الفوائد اجملموعة للشوكاني ) : 1/217)
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)َمْن َمَش  ِإلنـ  َخْيـر  َحاِفًيـا فنكن:ننالَمـا َمَشـ  َعلنـ  أنْرِض اْلَةنالـِة، َوَتْسـَلْيِفُر لنـُه          

 . (1) اْلَم ِئكنُة، َوُتَسبُِّح أنْعَضاُؤُس، فنِإْن َحَدَر لنُه ِفي َذِلكن كناَن لنُه أنْجُر َشِهيد (

واعلـل  ،.: "هذس أحاديث لـيس فيهـا مـا يَّـح..    هـ(897) قال ابن اجلو ى

فـإنال املشـي    س الشريعة عن مثلـها، أن هذس الحاديث من املوضوعات الهل تلنهال

 العني والقدم وال ميكن معه توقي النةاسات. ىحافيًا يؤذ

وقـــد رأينـــا   طـــ ب العلـــل مـــن ميشـــي حافيـــًا عمـــً  بهـــذس الحاديـــث  

 ، املوضوعة، ولو علل أنال هذا ال يَّح وأنه حيلوى عل  شـهرو  هـد   يفعـ   

 . (2)فلله در العلل"

 ؟.الثالث: ه  ثب  عن النهلل صل  اهلل عليه وسلل املشي حافيًا

  أقف علـ  روايـة صـحيحة تثبـ  أن الـنهلل صـل  اهلل عليـه وسـلل كـان          

 حافيًا، ولو عل  رري سبي  اللسنن. ييعلاد املش

وأما ما رواس البهار من طريق هارون بن موسـ ، عـن حسـني املعلـل، عـن      

بن بريدو، عن عمران بـن حَّـني، رضـي اهلل عنـه: )أن الـنهلل صـل         عبد اهلل

اهلل عليه وسلل كان ميشي حافيًا وناعً ، ويشرب قائمـًا وقاعـدًا، وينفلـ  عـن     

 .(3) ميينه ويسارس، ويَّوم   السفر ويفلر(

 فهذا احلديث قد وهل هارون بن موس    سندس وملنه.

عن عبد اهلل بـن بريـدو، عـن    أما السند، فةعله من حديث حسني املعلل، 

عمران بن حَّني، وهو حمفوظ من حديث حسني املعلل عن عمرو بن شعي  

 عن أبيه عن جدس.

                                     
(، الـــصىلء املَّـــنوعة   الحاديـــث 1/217( ينظـــر: املوضـــوعات البـــن اجلـــو ى )1)

 (.1/177املوضوعة )

 (.1/218( املوضوعات البن اجلو ى )2)

 (.9/11) ( البحر الهخار3)
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حافيـًا  يَّـلي حافيًا ومنـلعً (، وامحمفـوظ: )   يوأما املنت فرواس بلفظ: ) ميش

 ومنلعً (.

،  (2)، وسـعيد بـن أبـي عروبـة    (1)فقد رواس الثقات ) حيي  بن سعيد القلـان 

، ويهيـد بـن   (5)، وعلي بـن مبـارم  (4)، وعبد الواحد احلداد(3)ن هارونويهيد ب

ــع ــن العــوام  (6) ري ــاد ب (، كلــهل، عــن حســني  (8)، وعــامر الحــوال (7)، وعب

املعلل، عن عمرو بن شعي ، عن أبيه، عـن جـدس، قـال: "رأيـ  رسـول اهلل      

 صل  اهلل عليه وسلل  يَّلي حافيًا ومنلعً ... ".

وهذا الك م قد رواس حسني املعلل، عن عمـرو بـن   : "هـ(292) قال البهار

شعي ، عن أبيه، عن جدس، عن النهلل صل  اهلل عليه وسلل، وقال هارون: 

ــه       عــن حســني، عــن ابــن بريــدو، عــن عمــران بــن حَّــني، وهــارون لــيس ب

 ب:د...، وإن كان ذلك املعروف".

فــاملعروف كمــا ذكــر البــهار هــو حــديث عمــرو بــن شــعي ، وهــارون بــن   

نحـوى وإن كـان ثقـًة لكنـه خـالف مجعـًا كـبريًا مـن الثقـات، فروايلـه           موس  ال

 .(9)شاذو

                                     
 (.6629( مسند أمحد )1)

 (.6627( مسند أمحد )2)

 (.6928( مسند أمحد )3)

 (.6928( مسند أمحد )4)

 (.653( سنن أبي داود )5)

 (  .1038( سنن ابن ماجه )6)

 (.5/279( مَّنف ابن أبي شيبة )7)

 (.3/1014( معةل ابن العرابي )8)

(: "وكـان ميشــي  1/162  اد املعـاد ) ( وهـذس الروايـة هـي مســلند ابـن القـيل   قولــه       9)

 ".ومنلعً  حافيًا
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عبد الرمحن بن ثاب  بـن ثوبـان،   وروى اإلمام أمحد   املسند من طريق 

حيـدر عـن مسـروق بـن الجـدع، عـن عائشـة، قالـ :          عمن مسع مكحواًل

، ً ونـاع  ، ومشـ  حافيـاً  وقاعدًا "شرب رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل قائمًا

 .(1)وانَّرف عن ميينه وعن مشاله"

وهذا إسناد ضعيف إلبهام الراوى عـن مكحـول، والنقلاعـه، فقـد أنكـر      

، (2)أبو  رعة الدمشقي أن يكون مكحول الشاميقد مسع من مسروق الجـدع 

 عبد الرمحن بن ثاب  خمللف فيه.و

وروى احلــاكل مــن طريــق حممــد بــن مَّــف ، حــدثنا بقيــة، عــن حممــد بــن 

أبي أمامة رضي اهلل عنه: "أن رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل مش    ياد، عن

 .(3)خلف جنا و ابنه إبراهيل حافيًا"

ــن      ــدليس عـ ــثري اللـ ــدوق كـ ــد "صـ ــن الوليـ ــة بـ ــعيف، بقيـ ــند ضـ ــذا سـ وهـ

 .(4)الضعفاء"

: "قال النسائي ورريس: إذا قـال حـدثنا وأخربنـا فهـو     هـ(748) قال الذههلل

فلـيس حبةـة، قـال ابـن      (عـن )ًا، فـإذا قـال   ثقة، وقال رري واحد: كـان مدلسـ  

حبان: مسع من شعبة ومالك ورريهما أحاديث مسلقيمة، ثل مسع من أقوام 

كـــذابني عـــن شـــعبة ومالـــك، فـــروى عـــن الثقـــات باللـــدليس مـــا أخـــذ عـــن  

 . (5)الضعفاء"

                                     
 .(24567املسند )(1)

 .(329 أبي  رعة الدمشقي ) اريخت (2)

 (.4/126( املسلدرم )3)

 (.126( تقري  اللهذي  ) : 4)

 (.1/331( ميهان االعلدال )5)
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الرابع: الذى ورد   النَّو  الشرعية ذكر االحلفاء   معرض الداللـة  

 ة ذات اليد.عل  الفقر واحلاجة وقل

ولذا ُذكر من ع مات الساعة: )أنْن َتَرى اْلُحفناون اْلُعـَراون اْلَعالنـةن ِرَعـاَء الشالـاِء     

 . (1)َيَللناَوُلوَن ِفي اْلُبْنَياِن(

و  حـديث جريــر: "كنــا عنــد رسـول اهلل صــل  اهلل عليــه وســلل   صــدر   

ملقلـدى السـيوف،    عراو جملابي النمار أو العباء،حفاو النهار، قال فةاءس قوم 

ر وجه رسول اهلل صـل  اهلل عليـه   عاملهل من مضر، ب  كلهل من مضر، فلمعال

 .(2) وسلل ملا رأى بهل من الفاقة..."

وعن عبد اهلل بن عمر أنه قال: "كنا جلوسا مع رسول اهلل صـل  اهلل عليـه   

 وسلل إذ جاءس رج  من النَّار، فسلل عليه، ثل أدبر النَّارى.

  صل  اهلل عليه وسلل: يا أخا النَّار كيف أخي سعد بن عبادو؟.فقال رسول اهلل

 فقال: صاحل.

 فقال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل: من يعودس منكل؟.

، وال خفـاٌف، وال  مـا علينـا ِنعـالٌ   فقام، وقمنا معه، وحنن بضـعة عشـر،   

ق نُس، وال ُقُمص، منشي   تلـك السِّـباخ حلـ  جئنـاس، فاسـل:خر قومـه مـن        

 .(3)وله، حل  دنا رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلل وأصحابه الذين معه"ح

فاحلفاء الَّحابة ههنا سببه القلة واحلاجـة، ولـذا قـال: )مـا علينـا ِنعـاٌل،       

 .(4)وال خفاٌف، وال ق نُس، وال ُقُمص(

                                     
 (.8( صحيح مسلل )1)

 (.1017( صحيح مسلل )2)

 (.925( مسلل )3)

قـول ابـن عمـر: )مـا علينـا ِنعـاٌل( أن الـنهلل صـل  اهلل عليـه وسـلل كـان            مـن   قد ُيفهل( 4)
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وعلق عليه النـووى قـائً : "فيـه مـا كانـ  الَّـحابة رضـي اهلل عـنهل مـن          

طراح فضواا وعدم االهلمام بفاخر اللباد وحنوس، ال  منها والههد   الدنيا واللق

 .(1)وفيه جوا  املشي حافيًا، وعيادو اإلمام والعا  املريض مع أصحابه"

اخلامس: ورد   بعـض الحاديـث أن مجعـًا مـن أنبيـاء اهلل عليـه السـ م        

 .(2)وال يَّح من هذس املرويات شيءحةوا هذا البي  حفاًو، 

 .(3): "وهذس أحاديث ضعيفة"هـ(804) قال ابن امللقن

إىل وجود فوائد صحية نافعة  والسادد: أشارت بعض الدراسات املعاصر

 وهذا إن ثب  طبيًا، ف  تعلُّق له اةرى البحث، فليس كـ ا  ،(4)للمشي حافيًا

 يكون سنًة نبويًة ُيلقرب إىل اهلل بها. ومفيد  نافع 

ــًا مبــاح كســائر املباحــات، و   ــائج   فاملشــي حافي يبقــ  مباحــًا مهمــا كانــ  نل

الدراسات اللبيـة، مـن شـاء فعلـه ومـن شـاء تركـه، ومـن ثبلـ  عنـدس فوائـدس            

 الَّحية فله فعله طلبًا اذس الفوائد ال بقَّد اللقرب إىل اهلل بهذا الفع .

 واهلل أعلل

*      *      * 

                                                                                   
حافيــًا، ولــيس المــر كــذلك، فالضــمري   قولــه )علينــا( يرجــع للَّــحابة، وهــو ملعلــق   

بقوله: )وحنن بضعة عشر(، ولو كان النهلل صل  اهلل عليه وسلل مرادًا لقال: ) وما عليـه  

 ع حديثه بقوله )فقام وقمنا(.وال علينا نعال( ،كما مايه بينهما   ملل

 (.6/227( شرح صحيح مسلل )1)

 (.6/176( ينظر: البدر املنري )2)

 (.2/4( خ صة البدر املنري )3)

ينظر: حبث بعنوان "املشي حافيًا أسرار وإعةا "، هدى ج ل حممـد عبـد الوهـاب،    ( 4)

(، 41-32)  (،36جملة اايئـة العامليـة لجعةـا  العلمـي   القـر ن والسـنة، عـدد )       

 .م2010
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 اخلامتة

 واللوصيات وفيها أهل نلائج البحث

لـه اجلريـرى عـن عبـد اهلل بـن بريـدو عـن        حديث االحلفـاء تفـرد برواي  -1

 رج  من الَّحابة.

و علــ    ذكرهــا   البحــث، مــن تفــرد اجلريــرى   هــذس الروايــة عــدال-2

واخل طــه وخمالفــة كهمــس بــن احلســن لــه، وتفــرد ابــن بريــدو وعــدم تَّــرحيه 

 بسماعه من الَّحابي ومظنة االنقلاع   سندس.

القولية أى إشارو لسنة االحلفاء، ال يوجد   السنة النبوية العملية أو -3

 و  يثب  حديث صحيح أن النهلل صل  اهلل عليه وسلل كان ميشي حافيًا.

امحمفوظ   السنة النبوية الَّحيحة أن النهلل صل  اهلل عليه وسلل كان -4

 ينلع ، وحث عل  االنلعال واإلكثار من النعال.

 اجلمال. اااذ النعال احلسنة مندل  السنة النبوية عل  أن -5

ال حيفظ عن أحد من الَّحابة وسلف المـة القـول بسـنية االحلفـاء      -6

 نًا.أو فع  ذلك تسنا

االحلفــاء واحلفــاء   يــرد   الشــرع إال داللــة علــ  احلاجــة والفقــر،  -7

وراا فعله بعض السلف من باب اعلياد اخلشونة   العيش والبعد عن الرفاهية 

 الهائدو.

لفاء بعض العلمـاء امللـ:خرين واملعاصـرين ارـرتارًا     إمنا قال بسنية االح-8

 بظاهر رواية اجلريرى.

 ومما يوصي به الباحث:

ســـنن النبويـــة الثابلـــة الـــهل جـــرى عليهـــا عمـــ   أهميـــة اللمســـك بال-1

الَّحابة، والبعد عن ررائ  الروايات الهل    ر عليها عمـ  مـن سـبق مـن     

 الَّحابة واللابعني ومن سار عل  دربهل.
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للعة    إط ق السنة عل  عم   ما بناء عل  رواية حململـة    عدم ا-2

 ثبوتها أو دالللها قب  اللحقق من جريان العم  بها لدى السابقني.

" بنــاء علــ  حتســني بعــض  مهةــورًو ًاعــدم االرــرتار اــا يســم  "ســنن -3

دون اللحقــق مــن موقــف نقــاد احلــديث مــن هــذس امللــ:خرين لــبعض املرويــات، 

 ها.السابقني منالئمة  ع عل  موقف االطالرواية، و

 واهلل أعلل

 

*      *      * 
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 املصادر واملراجع

 . 1426، 1، إبراهيل بن عبد اهلل ال حل، مكلبة الرشد،  االتَّال واالنقلاع .1

، ابــن أبــي عاصــل، حتقيــق باســل فيَّــ  اجلــوابرو، دار الرايــة،   اآلحــاد واملثــاني .2

 . هـ1411، 1الرياض،  

، ابن قيل اجلو ية، حتقيق يوسف بن أمحد البكرى وشـاكر بـن   مةأحكام أه  الذ .3

 هـ.1418، 1توفيق العارورى، رمادى للنشر بالدمام،  

، حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق رفع  فو ى عبـد املللـ ،   اخل ف احلديث .4

 هـ.1422، 1دار الوفاء،  

الرنـؤو   بن مفلـح املقدسـي، حتقيـق: شـعي      ا، اآلداب الشرعية واملنح املرعية .5

 هـ.1418، 3وعمر القيام، مؤسسة الرسالة ببريوت،  

بن عبد الرب، حتقيق: علي حممد البةاوى، دار ،ااالسليعاب   معرفة الصحاب .6

 هـ.1412، 1اجلي ،  

 هـ.1409، ابن الثري اجلهرى، دار الفكر ببريوت، أسد اليابة   معرفة الَّحابة .7

 ء الدين ميللاى بن قليج احلنفـي،  ، عإكمال تهذي  الكمال   أمساء الرجال .8

 هـ.1422، القاهرو، الفاروق احلديثة، 1حتقيق: عادل بن حممد وأسامة بن إبراهيل،  

، السيوطي، عبد الرمحن بن أبـي بكـر،   اآللئ املَّنوعة   الحاديث املوضوعة .9

 هـ.1417، بريوت، دار الكل  العلمية، 1حتقيق: ص ح بن حممد بن عويضة،  

، ابـن امللقـن،   نري   اريج الحاديث والثار الواقعـة   الشـرح الكـبري   البدر امل .10

، 1حتقيق: مَّلف  أبو اليـيط وعبـداهلل بـن سـليمان وياسـر بـن كمـال، دار ااةـرو،          

 هـ.1425

، نـور الـدين اايثمـي، حتقيـق: حسـني      بيية الباحث عـن  وائـد مسـند احلـارر     .11

 هـ.1413، 1،  الباكرى، مركه خدمة السنة باجلامعة اإلس مية

، ابن املواق، حتقيق: حممد خرشـا ، مكلبـة أضـواء السـلف،     بيية النقاد النقلة .12
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 هـ.1425، 1 

، بريوت، دار اليـرب  2، ابن رشد، حتقيق: حممد حةي،  البيان واللحَّي  .13

 هـ.1408اإلس مي، 

)روايـة الـدورى(، حييـ  بـن معـني، حتقيـق: أمحـد حممـد نـور          تاريخ ابن معـني   .14

 هـ.1399ة، مركه البحث العلمي وإحياء الرتار، ، مك1سيف،  

، السفر الثاني، أبو بكر أمحد بن اللاريخ الكبري املعروف بلاريخ ابن أبي خيثمة .15

 هـ.1424، 1أبي خيثمة، حتقيق: ص ح بن فلحي ه ل، الفاروق احلديثة،  

ــاريخ الكــبري  .16 ــد املعــني خــان،       ،الل ــق: عب ــ  الب ــارى، حتقي ــن إمساعي ــد ب حمم

 د الدكن، دائرو املعارف العثمانية.حيدر با

 هـ.1419، 1، أبو القاسل ابن عساكر، دار الفكر،  تاريخ مدينة دمشق .17

، القاضـي ناصـر الـدين البيضـاوى، حتقيـق:      حتفة البرار شـرح مَّـابيح السـنة    .18

 هـ.1433، 1جلنة خملَّة بإشراف نور الدين طال ، دار النوادر بسوريا،  

، أبو احلةاج املهى، حتقيق: عبد الَّمد شـرف  حتفة الشراف اعرفة الطراف .19

 .هـ1403، 2الدين، املكل  اإلس مي ببريوت والدار القّيمة بااند،  

، ص ح الدين الع ئي، حتقيق: حتقيق منيف الرتبة ملن ثب  له شريف الَّحبة .20

 هـ.1410، 1عبد الرحيل القشقرى، دار العاصمة بالرياض،  

ــ، الرتريــ    فضــائ  العمــال  .21 حتقيــق: طــه أمحــد مَّــلح  ، و ابــن شــاهنيأب

 . هـ 1415، 1 ، الدمام ،دار ابن اجلو ى، الوعي 

، بـريوت،  2، ابن حةر العسق ني، حتقيق: حممد عوامـة،   تقري  اللهذي  .22

 هـ.1408دار البشائر، 

، أبــو الفضــ  العراقــي، حتقيــق: عبــد الــرمحن عثمــان، دار للقييــد واإليضــاحا .23

 هـ.1401الفكر، 
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، ابـن عبـد الـرب يوسـف بـن عبـد اهلل،         املوط: من املعاني والسانيد اللمهيد ملا .24

حتقيق: مَّـلف  بـن أمحـد العلـوى وحممـد عبـد الكـبري البكـرى، د  ، امليـرب، و ارو          

 هـ.1387الوقاف، 

النيسابورى، مسلل بن احلةـاج، حتقيـق: حممـد مَّـلف  العظمـي،       اللمييه، .25

 هـ.1410، مكلبة الكوثر، 3 

، ابـن عـراق الكنـاني،    املرفوعـة عـن الخبـار الشـنيعة املوضـوعة      تنهيه الشريعة .26

 هـ.1399 ،، بريوت، دار الكل  العلمية1حتقيق: عبد الوهاب عبد اللليف،  

، ابن عبد ااادى، حتقيق: سـامي جـاد اهلل،   تنقيح اللحقيق   أحاديث اللعليق .27

 هـ.1428، 1أضواء السلف،  

 ، حيــدر باد الــدكن، دائــرو    ، ابــن حةــر العســق ني، د  تهــذي  اللهــذي   .28

 هـ.1326املعارف العثمانية، 

ــق بشــار عــواد    تهــذي  الكمــال   أمســاء الرجــال   .29 ــهى، حتقي ــو احلةــاج امل ، أب

 هـ.1400، 1معروف، مؤسسة الرسالة ببريوت،  

 هـ. 1424، 1، ابن قدامة املقدسي، دار ابن حهم،  اللوابني .30

يـق: دار الفـ ح، بإشـراف:    ، ابن امللقن، حتقاللوضيح لشرح اجلامع الَّحيح .31

 هـ.1429، 1خالد الربا ، و ارو الوقاف القلرية،  

 هـ.1403، 1بن حبان البسهل، دائرو العثمانية حبيدر باد الدكن،  االثقات، .32

، حممد بن جرير اللربى، حتقيق: عبد اهلل بن جامع البيان عن ت:وي   ى القر ن .33

 هـ.1422، 1اهرو،  عبد امحمسن الرتكي ، هةر لللباعة والنشر، الق

، البيهقي، أمحـد بـن احلسـني، حتقيـق: عبـد العلـي عبـد        اجلامع لشع  اإلميان .34

 هـ.1423، الرياض، مكلبة الرشد، 1احلميد حامد،  

، حيــدر باد الــدكن، دائــرو   1، ابــن أبــي حــا  الــرا ى،     اجلــرح واللعــدي   .35
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 هـ.1371العثمانية، مَّورو دار الكل  العلمية ببريوت،

، أمحـد بـن حممـد اللحلـاوى احلنفـي     ،وى عل  مراقـي الفـ ح  حاشية اللحلا .36

 .هـ1418، 1،  لبنان –دار الكل  العلمية بريوت ، حممد عبد العهيه اخلالدىحتقيق 

، أبـو احلسـن املـاوردى، حتقيـق:     احلاوى الكبري   فقه مذه  اإلمـام الشـافعي   .37

 هـ.1414، 1علي معوض وعادل عبد املوجود، دار الكل  العلمية ببريوت،  

، أبـو نعـيل الصـبهاني، دار الفكـر بـبريوت،      الولياء وطبقـات الصـفياء   حلية .38

 هـ.1416

ــنري،  .39 ــدر امل ــة الرشــد      خ صــة الب ــق: محــدى الســلفي، مكلب ــن، حتقي ــن امللق اب

 هـ.1410، 1بالرياض،  

، البيهقي، حتقيق: فريق اخل فيات بني اإلمامني الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه .40

 هـ.1436، 1ة الروضة، الروضة للنشر واللو يع،  البحث العلمي بشرك

، حممود خلاب السبكي، عين بلَّحيحه: أمني حممود خلاب، الدين اخلالص .41

 هـ.1397، 4 

، ابـن قـيل اجلو يـة، حتقيـق: شـعي  الرنـاؤو         اد املعاد   هدى خـري العبـاد   .42

 هـ.1419، 3وعبد القادر الرناؤو ، مؤسسة الرسالة ببريوت،  

ــة املعــارف   اديــث الَّــحيحةسلســلة الح .43 ــاني، مكلب ، حممــد ناصــر الــدين اللب

 .1بالرياض،  

، حممــد ناصـر الـدين اللبـاني، مكلبــة    سلسـلة الحاديـث الضـعيفة واملوضـوعة     .44

 هـ.1412، 1املعارف بالرياض،  

، ابن ماجه القهويين، حتقيق: شـعي  الرنـؤو  وعـادل مرشـد     سنن ابن ماجه .45

 م.2009هـ/1430، 1املية،  وسعيد اللحام، دار الرسالة الع

ــي داود  .46 ــي،      ســنن أب ــرس بلل ــ  ق ــؤو  وحممــد كام ــق: شــَعي  الرن ، 1، حتقي
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 هـ.1433بريوت، دار الرسالة العاملية، 

 م. 1998، 1، حتقيق: بشار عواد معروف، دار اليرب،  سنن اللِّرمذى .47

، تــرقيل: عبــد الفلــاح أبــو رــدو، مكلــ  امللبوعــات اإلســ مية   ســنن النالســائي .48

 هـ.1414، 4،  حبل 

لبي  كريا حيي  بن معني، حتقيق أمحـد حممـد نـور سـيف،      سؤاالت ابن اجلنيد .49

 .، املدينة1 

، حتقيـق:  يـاد حممـد منَّـور، مكلبـة العلـوم       سؤاالت أبـي داود لجمـام أمحـد    .50

 هـ.1414، 1واحلكل باملدينة املنورو،  

، 1ائد،  بن تيمية، حتقيق: حممد عهيه مشس، دار عا  الفوا، شرح العمدو .51

 هـ.1436

، بـريوت، دار إحيـاء الـرتار    2، النـووى،   شرح النووى عل  صحيح مسلل .52

 هـ.1392العربي، 

ــاحلني   .53 ــاض الَّ ــرح ري ــر،      ش ــوطن للنش ــدار ال ــيمني، م ــاحل العث ــن ص ــد ب ، حمم

 هـ.1426بإشراف: مؤسسة الشيخ ابن عثيمني اخلريية، 

احثني بــدار بــن رســ ن الرملــي، حتقيــق: عــدد مــن البــا، شــرح ســنن أبــي داود .54

 هـ . 1437، 1مَّر ،   -الف ح، دار الف ح ، الفيوم 

، ابن بلال، حتقيق: أبو ةـيل ياسـر بـن إبـراهيل، مكلبـة      شرح صحيح الب ارى .55

 هـ.1423، 2الرشد بالرياض،  

بن رج  احلنبلي، حتقيق: نور الدين عـرت، دار املـ ح،   ا، شرح عل  اللِّرمذى .56

 هـ.1398، 1 

لحاوى، حتقيق: شعي  الرناؤو ، مؤسسة الرسالة، ال شرح مشك  اآلثار، .57

 هـ.1415
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، إمساعي  بن محاد اجلوهرى، حتقيـق:  الَّحاح )تاج اللية وصحاح العربية( .58

 م.1990، 4أمحد عبد اليفور علار، دار العلل للم يني ببريوت،  

، 2بــن حبــان البســهل، حتقيــق: شــعي  الرنــاؤو ،    ا، صــحيح ابــن حبــان  .59

 هـ.1414لة، بريوت، مؤسسة الرسا

ــن خهميــة  .60 ، حممــد بــن إســحاق بــن خهميــة، حتقيــق: حممــد مَّــلف     صــحيح اب

 هـ.1424، 3العظمي، املكل  اإلس مي ببريوت،  

، 4حتقيق: مَّلف  البيـا،   حممد بن إمساعي  الب ارى، ، صحيح الب ارى .61

 هـ.1410دمشق، دار ابن كثري، 

بـاقي، دار إحيـاء   ، مسلل بن احلةاج، حتقيق: حممد فـؤاد عبـد ال  صحيح مسلل .62

 هـ.1374، 1الكل  العربية،  

، 1ابـــن اجلـــو ى، حتقيـــق حســـن الســـماحي، دار القلـــل،   ، صـــيد اخلـــاطر .63

 هـ.1425

، حلـ   –دار الـوعي   ، حممـود إبـراهيل  ايـد   ، النسـائي،  الضعفاء واملرتوكـون  .64

 .هـ1396، 1 

، حممـد بـن سـعد، حتقيـق: علـي حممـد عمـر، مكلبـة اخلـا ي،          اللبقات الكبري .65

 هـ.1421 ،1 

ــوبي، دار    العــدو   شــرح العمــدو  .66 ــق: نظــام يعق ــن العلــار الشــافعي، حتقي ، اب

 هـ.1427، 1البشائر اإلس مية ببريوت،  

، أمحد بن حنب ، حتقيق: وصي اهلل بن )رواية عبد اهلل( العل  ومعرفة الرجال .67

 م.2001هـ/1422، 2حممد عباد، دار اخلاني بالرياض،  

ق وصـ  اهلل بـن   يـ ق، حتأمحد بن حنبـ   (،ة املروذىرواي)العل  ومعرفة الرجال .68

 .هـ 1408، 1 ، ااند –الدار السلفية، بومباى ، حممد عباد
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مـن البــاحثني، بإشــراف: ســعد   قابــن أبــي حـا  الــرا ى، حتقيــق: فريــ  العلـ ،  .69

 هـ.1427، 1احلميد وخالد اجلريسي،  

ــان   العلــ ، .70 ، 3،  الــدالارقلين، حتقيــق: حممــد صــاحل الدباســي، مؤسســة الري

 هـ.1432

، إبـراهيل بـن إسـحاق احلربـي، حتقيـق: سـليمان إبـراهيل حممـد         رري  احلديث .71

 .1405، 1العايد، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة،  

بن حةر العسق ني، حققه: حمـ  الـدين   افلح البارى شرح صحيح الب ارى، .72

 هـ.1379اخللي ، دار املعرفة ببريوت، 

بـن رجـ  احلنبلـي، حتقيـق: مكلـ       ا، فلح البـارى   شـرح صـحيح الب ـارى     .73

 م.1996، 1حتقيق دار احلرمني، مكلبة اليرباء الثرية باملدينة النبوية،  

، الشوكاني، حتقيق: عبد الرمحن بن الفوائد اجملموعة   الحاديث املوضوعة .74

 .1407، بريوت، املكل  اإلس مي، 3حيي املعلمي اليماني،  

 ين الدين حممد عبد الـرؤوف املنـاوى، دار   ، فيض القدير شرح اجلامع الَّيري .75

 هـ.1391، 2املعرفة ببريوت،  

الذههلل، حتقيق: حممد عوامة  الكاشف   معرفة من له رواية   الكل  السلة، .76

 هـ.1413، مؤسسة علوم القر ن، 1وأمحد حممد منر اخللي ،  

بـــن عـــدى اجلرجـــاني، حتقيـــق: مـــا ن حممـــد  ا، الكامـــ    ضـــعفاء الرجـــال .77

 .هـ1434، 1وى، مكلبة الرشد بالرياض،  السرسا

، منَّــور بــن يــونس البهــوتي، حتقيــق: جلنــة   كشــاف القنــاع عــن مــنت اإلقنــاع  .78

 هـ.1423، 1مل ََّّة   و ارو العدل،  

، إمساعيــ  العةلــوني الدمشــقي، دار الكلــ   كشــف اخلفــاء ومهيــ  اإللبــاد  .79

 هـ.1408، 3العلمية ببريوت،  
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ــل الروا   .80 ــة أصــول عل ــة   معرف ــةالكفاي ــاهر   ي ــق: م ــدادى، حتقي ــ  البي ، اخللي

 هـ.1432، 1الفح ، دار ابن اجلو ى،  

، حتقيـق:   ين الدين ابن الكيـال ، الكواك  النريات   معرفة من الرواو الثقات .81

 .م1981 ،1 ، دار امل:مون ـ بريوت، عبد القيوم عبد رب النهلل

ــد   .82 ــع الفوائ ــد ومنب ــع الهوائ ــق: حســام    جمم ــي، حتقي ــدين اايثم ــور ال ــدين ، ن ال

 القدسي، دار الكلاب العربي ببريوت.

 هـ.1416بن تيمية، حتقيق: عبد الرمحن بن قاسل، جممع امللك فهد، ا، جمموع الفلاوى .83

 ، النووى، حتقيق: حممد  ي  املليعي، دار الفكر ببريوت.اجملموع شرح املهذب .84

ن ، مالك بـن أنـس، دار النـوادر بسـوريا، تو يـع: و ارو الشـؤو      املدونة الكربى .85

 هـ.1431اإلس مية بقلر، 

، علي بن سللان القارى، حتقيق: صدقي مرقاو املفاتيح شرح مشكاو املَّابيح .86

 هـ.1414، 1العلار، دار الفكر ببريوت،  

، حتقيق: جمموعة من الباحثني، عمادو البحث مسل رج أبي عوانة اإلسفراييين .87

 هـ.1435، 1العلمي باجلامعة اإلس مية،  

 هـ.1417، احلاكل، حتقيق: مقب  الوادعي، دار احلرمني، حيحنياملسلدرم عل  الَّ .88

، علي بـن اجلعـد اجلـوهرى، حتقيـق: عـامر أمحـد حيـدر، دار        مسند ابن اجلعد .89

 هـ.1417، 2الكل  العلمية ببريوت،  

، أمحد بن عمـرو، حتقيـق: حمفـوظ الـرمحن  يـن اهلل، دار العلـوم       مسند البهار .90

 هـ.1416، 1واحلكل باملدينة املنورو،  

، القـاهرو  –دار الل:صي  ، ،حتقيق: مركه البحور بدار الل:صي مسند الدارمي .91

 .س1436، 1 

بن كثري الدمشقي، حتقيق: إمام بن علي بن إمام، دار الفـ ح  ا، مسند الفاروق .92
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 م.2009هـ/1430، 1مَّر،   –بالفيوم 

ــاؤو  و خــرين،       املســند، .93 ــق: شــعي  الرن ــ ، حتقي ــن حنب ــن حممــد ب أمحــد ب

 هـ.1416، 1لرسالة ببريوت،  مؤسسة ا

ابن أبي شيبة، حتقيق: حممد عوامة، دار القبلة ومؤسسة  مَّنف ابن أبي شيبة، .94

 هـ.1427، 1علوم القر ن،  

، اخللابي، حتقيق: حممد رار  اللبـاخ، امللبعـة العلميـة حبلـ ،     معا  السنن .95

 هـ.1352، 1 

محمسن احلسيين، دار بن العرابي، حتقيق عبد اا، أبو سعيد معةل ابن العرابي .96

 هـ.1418، 1ابن اجلو ى،  

، 1، اللرباني، حتقيق: طارق بن عوض اهلل، دار احلرمني،  املعةل الوسط .97

 هـ.1415

 ، مكلبة ابن تيمية.2، اللرباني، حتقيق: محدى السلفي،  املعةل الكبري .98

مكلبـة الـدار    ،ق: عبد العليل البسلوىيق، حتأبو احلسن العةل ، عرفة الثقاتم .99

 . هـ1405، 1 ، املدينة املنورو  -

، البيهقـي، حتقيـق: عبـد املعلـي القلعةـي، دار الـوعي       معرفة السنن واآلثـار  .100

 هـ.1412، 1حبل ،  

، أبو نعيل الصبهاني، حتقيـق: عـادل بـن يوسـف العـها ى،      معرفة الَّحابة .101

 هـ.1419، 1دار الوطن بالرياض،  

نور الدين عرت، دار الفكـر  ، ابن الَّ ح، حتقيق: معرفة أنواع علوم احلديث .102

 هـ.1418، 3املعاصر،  

عبد الوهاب املالكي،  امحمقق: محيش عبـد   ،املعونة عل  مذه  عا  املدينة .103

 مكة املكرمة. -احلّق، املكلبة اللةارية مَّلف  البا  
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، أبـو الفضـ  العراقـي، حتقيـق: أشـرف      امليين عن مح  السفار   السـفار  .104

 هـ.1415، 1عبد املقَّود، دار طربية،  

 ، مشس الدين الذههلل، حتقيق: د. نور الدين عرت.امليين   الضعفاء .105

احلسني بن حممود امُلْظِهرى، حتقيق ودراسـة: جلنـة    املفاتيح   شرح املَّابيح، .106

 هـ.1433، 1خملَّة من امحمققني، بإشراف: نور الدين طال ، دار النوادر بسوريا،  

الـدين   يالقـرطهلل، حتقيـق: حميـ    ،املفهل ملا أشك  مـن تل ـيص كلـاب مسـلل     .107

 هـ.1417، دمشق، دار ابن كثري، 1مسلو ويوسف بديوى،  

عثمــان اخلشــ ، دار الكلــاب    حممــد، الســ اوى، حتقيــق  احلســنة املقاصــد .108

 .1405، 1العربي،  

الشاطهلل، حتقيق: مشهور بن حسـن  ل سـلمان، دار ابـن عفـان،      املوافقات، .109

 هـ.1417، 1 

، 3، احللـاب امللكـي، دار الفكـر،     ر خليـ  مواه  اجلليـ    شـرح خملَّـ    .110

 هـ.1412

اجلو ى، حتقيق: نور الدين بن شكرى، دار أضواء السلف ابن املوضوعات، .111

 س.1418، 1بالرياض،  

، مشــس الــدين الــذههلل، حتقيــق: علــي     ميــهان االعلــدال   نقــد الرجــال    .112

 البةاوى، دار املعرفة ببريوت.

ــن الَّــ ح   .113 ــاب اب ســق ني، حتقيــق: مــاهر  بــن حةــر العا، النكــ  علــ  كل

 هـ.1434، 1الفح ، دار امليمان،  

 
*      *      * 
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Abstract: 

This paper discusses and analyzes the hadith about walking barefoot. It aims 

to trace its channels narrations, while explaining its wording and defective 

features and examining its inferred meaning about the claim that walking 

barefoot is a prophetic tradition. The proofs that show the weakness of this 

argument will be discussed.   

The hadith about walking barefoot is shadhdh (anomalous) and da’eef 

(weak) which may not be followed and is not reliable. The Sunnah that has been 

narrated from the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) is to use 

footwear, which is a recommended practice. Walking barefoot is not mentioned 

as part of the Sunnah, to my knowledge, and no one of the early imams has 

claimed the opposite. 

Keywords: walking barefoot, occasional walking barefoot  
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