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الملخص  

     

 

 

 امللخص
ُيٕمتؼم صحٞمح اإلُمام ُمسٚمؿ صماين أصح يمتب احلديث سمٕمد صحٞمح اإلُمام اًمبخاري، وهق 

ٞمحف أطماديث ُمـ رواية قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ ذم صححمؾ ىمبقل ُمـ اًمٕمٚمامء. وىمد أظمرج 

حيٞمك سمـ أيب يمثػم. وطمٞمث يماٟمت رواية قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم ُمـ اًمروايات 

اًمتل شمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝما أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل، ضماء هذا اًمبحث ًمٞمدرس شمٚمؽ األطماديث اًمتل 

اؾمة ألؾماٟمٞمد شمٚمؽ أظمرضمٝما ُمسٚمؿ ُمٜمتٝمًجا ُمٜمٝمج اًمبحث االؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم: خترجًيا ودر

 ًمتٚمؽ األطماديث ذم صحٞمحف.األطماديث وُمتقهنا، ُمع سمٞمان ـمري٘مة إظمراج اإلُمام ُمسٚمؿ 

مل خيرج ُمـ أطماديث قمٙمرُمة سمـ قمامر وُمـ أهؿ ُما شمقصؾ إًمٞمف اًمبحث: أن ُمسٚماًم 

قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم ؾمقى أرسمٕمة أطماديث، ويمٚمٝما ضماءت ُمـ طمديث قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمـ 

 محـ.أيب ؾمٚمٛمة سمـ قمبداًمر

ج ُمتاسمٕمات أو ؿمقاهد ًمألطماديث األرسمٕمة ُما يمام شمقصؾ اًمبحث إمم أن ُمسٚماًم  ظمرَّ

ذم اؾمتٗمتاح صالة اًمٚمٞمؾ: إذ ظمرضمف أصاًل، وىمد واوم٘مف قمغم شمّمحٞمحف قمدا طمديث قمائِمة

 اسمـ ظمزيٛمة، وطمسٜمف اًمؽمُمذي.

ذم إيراده األطماديث ذم يمتاسمف يمام أوص اًمبحث إمم شم٘ميص ـمري٘مة اإلُمام ُمسٚمؿ 

ذم إيراد األطماديث ة اؾمت٘مرائٞمة حتٚمٞمٚمٞمة شمِمٛمؾ يمؾ أطماديث اًمٙمتاب شمبلمن ُمٜمٝمجف سمدراؾم

 مما ذيمره ذم اعم٘مدُمة ُمـ شم٘مسٞمؿ اًمرواة، وإيراد قمٚمؾ األطماديث.اعمٜمت٘مدة، وشمبلم ُمراده 

قمٚمؾ صحٞمح ُمسٚمؿ. -طمديث قمٙمرُمة سمـ قمامر -ختريج :اًمٙمٚمامت اعمٗمتاطمٞمة
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 املقدمة 
 ّمالة واًمسالم قمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد، وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم.احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم، واًم

أُما سمٕمد: وم٢من قمٚمامء األُمة ُمـ ٟم٘ماد احلديث رمحٝمؿ اهلل سمرمحتف اًمقاؾمٕمة ىمد قُمٜمقا سماًمبحث 
إمم األظمبار وماٟمت٘مدوها، وومحّمقها، »: ومٕمٛمدوا × ًمٜمبلواًمتٗمتٞمش واًمتثبت ومٞمام ُيٜم٘مؾ قمـ ا

دوا األظمبار اًمتل فماهرها اًمّمحة، وىمد وظمٚمَّّمقا ًمٜما ُمٜمٝما ُما وٛمٜمقه يمتب اًمّمحٞمح، وشمٗم ٘مَّ
قَمرومقا سمسٕمة قمٚمٛمٝمؿ ودىمة ومٝمٛمٝمؿ ُما يدومٕمٝما قمـ اًمّمحة: ومنمطمقا قمَٚمَٚمَٝما، وسمٞمَّٜمقا ظَمَٚمَٚمٝما 

ٜمقها يمتب اًمٕمٚمؾ  .شووٛمَّ
ويمان ُمـ وٛمـ ُما شمٙمٚمٛمقا قمٚمٞمف قمـ ؾمؼم وسمحث وشمٗمتٞمش: ُما قُمرف سمسالؾمؾ األؾماٟمٞمد 

، أو ؾمٚمسٚمة يمذا ن ؾمٚمسٚمة يمذا أصح األؾماٟمٞمداًمتل يِمٛمٚمٝما طمٙمؿ واطمد: ومَحَٙمَؿ سمٕمْمٝمؿ سم٠م
 .، أو ؾمٚمسٚمة يمذا مل يثبت ُمٜمٝما رء، أو صمبت ُمٜمٝما رء ىمٚمٞمؾأوهك األؾماٟمٞمد

وطمٞمث يمان ُمـ اًمروايات اًمتل شمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝما أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل سم٠من ومٞمٝما وٕمًٗما: 
 اهلل. ، رمحٝمامأطماديث قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم

وهق أصح يُمتِب احلديث سمٕمد صحٞمح اإلُمام -وطمٞمث إن صحٞمح اإلُمام ُمسٚمؿ 
ؾ صحٞمح ُمسٚمؿ قمغم صحٞمح اًمبخارياًمبخاري ىمد  -، سمؾ هٜماك ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ ومْمَّ

ذم حت٘مٞم٘مف ًمٙمتاب )اجلرح واًمتٕمديؾ(، السمـ أيب طماشمؿ، قمبداًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل  اًمٕمالُمةاىمتباس ُمـ ُم٘مدُمة ( 1)
 ج(.-/ب1)

(، اًمٙمٗماية ذم ُمٕمرومة أصقل اًمرواية، ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي، 56-53)صـيٜمٔمر: ُمٕمرومة قمٚمقم احلديث، ًمٚمحايمؿ، ( 2)
(2/459.) 

 (.58-56ُمٕمرومة قمٚمقم احلديث، ًمٚمحايمؿ، )صـ( 3)
 (.2/845يٜمٔمر: ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي، السمـ رضمب، )( 4)
 ؾمٞم٠ميت ذم شمٗمّمٞمؾ يمالُمٝمؿ رمحٝمؿ اهلل ذم اًمٗمّمؾ اًمثاين ُمـ هذا اًمبحث.( 5)
-171، 161(، ُم٘مدُمة اسمـ اًمّمالح، السمـ اًمّمالح، )صـ73إليمٚمٞمؾ، ًمٚمحايمؿ، )صـيٜمٔمر: اعمدظمؾ إمم ُمٕمرومة يمتاب ا (6)

(، شمدريب 14، 1/4(، ذح صحٞمح ُمسٚمؿ، ًمٚمٜمقوي، )67، 85(، صٞماٟمة صحٞمح ُمسٚمؿ، السمـ اًمّمالح، )صـ171
 (.92، 1/53(، ومتح اعمٖمٞمث، ًمٚمسخاوي، )161، 1/121اًمراوي، ًمٚمسٞمقـمل، )

(، شمدريب اًمراوي، 74(، ٟمزهة اًمٜمٔمر، السمـ طمجر، )صـ161ح، )صـيٜمٔمر: ُم٘مدُمة اسمـ اًمّمالح، السمـ اًمّمال( 7)
 (.51-1/47(، ومتح اعمٖمٞمث، ًمٚمسخاوي، )1/121ًمٚمسٞمقـمل، )
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ج أرسمٕمة أطماديث ُمـ أطماديث قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم..  ظمرَّ

ألطماديث ودراؾمتٝما: أطمببت أن وطمٞمث إين مل أىمػ قمغم سمحث ُأومرد ذم ختريج شمٚمؽ ا

أومردها سماًمبحث خترجًيا ودراؾمة، ُمع سمٞمان يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل قمٚمٞمٝما، واًمٙمالم قمغم 

 ختريج اإلُمام ُمسٚمؿ هلا.

ـ أيب يمثػم ذم صحٞمح اإلُمام وضمٕمٚمت قمٜمقان اًمبحث ـ حيٞمك سم ـ قمامر قم أطماديث قمٙمرُمة سم

 .مجًٕما وخترجًيا ودراؾمة :ُمسٚمؿ

هذا اًمبحث قمغم أطماديث قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم اًمتل ظمرضمٝما اإلُمام ي٠ميت 

 ذم صحٞمحف، وهل أرسمٕمة أطماديث. قمٜمل اًمبحث سمتخرجيٝما ودراؾمتٝما.ُمسٚمؿ 

 مل أىمػ قمغم دراؾمة ؾماسم٘مة أومردت هذه اًمسٚمسٚمة سماًمتخريج واًمدراؾمة.

ُمـ ظمالل يمالم -ت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم: سمدراؾمة ُمقضمزة هنجت ذم اًمبحث ُمٜمٝمج اًمبحث االؾم

سمت٘مسٞمؿ اًمرواة إمم ـمب٘مات، وُمراده سمبٞمان اًمٕمٚمؾ. صمؿ ذم سمٞمان ُمراد اإلُمام ُمسٚمؿ  -اًمٕمٚمامء

شمتبٕمت أطماديث قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك اسمـ أيب يمثػم ذم صحٞمح اإلُمام ُمسٚمؿ، صمؿ ظمرضمت 

 اؾمتٜمبٓمت ـمري٘مة اإلُمام ُمسٚمؿ شمٚمؽ األطماديث ودرؾمتٝما، وسمٞمَّٜمت يمالم اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝما، و

 ذم خترجيٝما.

 ىمد ضماء هذا اًمبحث ذم ُم٘مدُمة ومتٝمٞمد وصمالصمة ومّمقل وظمامتة.    

 اعم٘مدُمة: وومٞمٝما سمٞمان ؾمبب اظمتٞمار اًمبحث وقمٜمقاٟمف وظمٓمتف وإضمراءاشمف.

ذم شم٘مسٞمؿ ـمب٘مات اًمتٛمٝمٞمد: يِمٛمؾ اإلؿمارة إمم شمٗمسػم اًمٕمٚمامء ًمٙمالم اإلُمام ُمسٚمؿ 

 اًمرواة، وُمراده سمبٞمان اًمٕمٚمؾ ذم يمتاسمف اًمّمحٞمح.

شمرمجة قمٙمرُمة سمـ قمامر وحيٞمك سمـ أيب يمثػم.
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 يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم رواية قمٙمرُمة قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم.

أطماديث قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم ذم صحٞمح ُمسٚمؿ.

 ًمبحث.وومٞمٝما أهؿ ٟمتائج ا

 وىمد قمٛمدت ذم اًمبحث إمم ُما يكم:

: ُمٝمدت ًمٚمبحث سمتٛمٝمٞمد سمٞمَّٜمت ومٞمف ُمٜمزًمة اًمّمحٞمحلم، صمؿ سمٞمٜمت ُما دار سملم أهؾ اًمٕمٚمـؿ 

مما ذيمره ذم ُم٘مدُمـة اًمّمـحٞمح ُمــ شم٘مسـٞمؿ اًمـرواة إمم رمحٝمؿ اهلل طمقل ُمراد اإلُمام ُمسٚمؿ 

 صمالث ـمب٘مات، وُمراده ُمـ ذيمره إيراد اًمٕمٚمؾ.

وًمٞمحٞمك رمحٝمام اهلل: ذايمًرا يمالم أهؾ اًمٕمٚمـؿ ومـٞمٝمام، صمـؿ سمٞمَّٜمـت يمـالم  شمرمجت ًمٕمٙمرُمة

أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل ذم ؾمٚمسٚمة قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم.

ُمـ ـمريؼ قمٙمرُمة سمـ قمـامر قمــ حيٞمـك مجٕمت األطماديث اًمتل ظمرضمٝما ُمسٚمؿ 

قمـــ أيب ؾمـٚمٛمة سمـــ  سمــ أيب يمثــػم، وهـل أرسمٕمــة أطماديـث يمٚمٝمــا ُمــ طمــديث قمٙمرُمـة قمـــ حيٞمـك

 قمبداًمرمحـ.

ظمرضمت األطماديث، واقمتٛمدت ذم ختريج احلديث ُمـ اًمٙمتب اًمستة قمغم ُمقؾمققمة 

اًمٙمتب اًمستة اًمتل ـمبٕمتٝما دار اًمسالم سمذيمر اًمٙمتاب واًمباب ورىمؿ احلديث. وُما ؾمقى اًمٙمتب 

إن يمـان اًمٙمتـاب ُمٙمقًٟمـا ُمــ -اًمستة وم٘مد ذيمرت رىمـؿ احلـديث واًمّمـٗمحة واجلـزء واًمّمـٗمحة 

 .-ضمزاءأ

وىمد ىمدُمت اًمستة ذم اًمتخريج قمغم همػمها، صمؿ سماىمل اًمتسٕمة اعمخرضمة ذم اعمٕمجؿ اعمٗمٝمـرس،

 صمؿ األىمدم ووماة ُمـ أصحاب األصقل اعمسٜمدة.

 : درؾمت ختريج األطماديث ُمـ طمٞمث ُما يكم:

 .صمبقت احلديث قمٜمد ُمسٚمؿ  -1

ٛمة، صمبقت احلديث قمـ قمٙمرُمة، صمؿ قمـ قمٙمرُمة قمـ حيٞمك، صمؿ قمــ حيٞمـك قمــ أيب ؾمـٚم -2

 صمؿ صمبقشمف قمـ اًمّمحايب.

 سمٞمٜمت ُمقـمـ اًمتٗمرد ذم احلديث واعمخاًمٗمة ذم اإلؾمٜماد واعمتـ. -3
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 ًمٚمحديث.: سمٞمٜمت ـمري٘مة ختريج اإلُمام ُمسٚمؿ 

 : ظمتٛمت اًمبحث سمذيمر أسمرز ُما شمقصٚمت إًمٞمف.
هذا، وأؾم٠مل اهلل شمٕمامم أن يت٘مبؾ ُمٜمل قمٛمكم، وأن جيٕمٚمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜماومع، وأن جيزي أئٛمة 

 .× ؾمالم ظمػم اجلزاء قمغم ُما سمذًمقه ًمسٜمة اعمّمٓمٗمكاإل

 واحلٛمد هلل رب اًمٕماعملم.
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 التنهيد
إن ُمٙماٟمة اًمّمحٞمحلم قمٜمد قمٚمامء األُمة ُمٙماٟمة قمٔمٞمٛمـة: إذ ُٟم٘مـؾ إمجـاع األُمـة قمـغم شمٚم٘مـٞمٝمام    

ٕمــد اشمٗمـؼ اًمٕمٚمـامء رمحٝمـؿ اهلل قمـغم أن أصـح اًمٙمتـب سم» :: ي٘مـقل اإلُمـام اًمٜمـقوي سمـاًم٘مبقل

 .ش اًم٘مرآن اًمٕمزيز اًمّمحٞمحان: اًمبخاري وُمسٚمؿ، وشمٚم٘متٝمام األُمة سماًم٘مبقل..

وهلذه اعمٙماٟمة اًمٕمٔمٞمٛمة ًمٚمّمحٞمحلم: وم٘مد شمقضمف أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل سمدراؾمـة اًمٙمتـاسملم:    

ُمــ ، ويمان ٟمّمٞمب اإلُمـام ُمسـٚمؿ ، أو اٟمت٘ماًداوشمقوٞمًحا، أو اؾمتدرايًما إُما ذطًما

 .ت٘مدة أيمثر ُمـ اإلُمام اًمبخاريُمـ شمٚمؽ األطماديث اعمتٜم

ــؿ  ــؾ اًمٕمٚم ــا أه ــؿ قمٚمٞمٝم ــا شمٙمٚم ــك مم ـــ حيٞم ــامر قم ـــ قم ــة سم ــث قمٙمرُم ــت أطمادي ــث يماٟم وطمٞم

: إال أن ُمقوـقع -وإن يماٟمـت يسـػمة-ُمٜمٝمـا أطماديـث ، وىمد ظمرج ُمسٚمؿ ووٕمٗمقها

 اًمٙمتاب ذم رؾمؿ اًمّمحة يثػم شمساؤاًل قمـ ؾمبب إظمراج اإلُمام ًمتٚمؽ األطماديث.

شمٚمؽ األطماديث خترجًيـا وسمٞماًٟمـا ًمٓمري٘مـة إظمـراج اإلُمـام ُمسـٚمؿ هلـا:  وىمبؾ أن أسمدأ سمدراؾمة   

وم٢مٟمف حيسـ أن أُمٝمد سملم يدي شمٚمؽ اًمدراؾمة سماإلؿمارة اعمقضمزة إمم شمٗمسػم أهؾ اًمٕمٚمـؿ رمحٝمـؿ اهلل 

شمِمــػمان إمم ُمٜمٝمجــف اًمٕمــام ذم ختــريج ًمٕمبـارشملم وردشمــا ذم ُم٘مدُمــة صــحٞمح اإلُمــام ُمســٚمؿ 

 ٘ماد.األطماديث اًمتل ىمد َيِرُد قمٚمٞمٝما االٟمت

صمؿ إٟما إن ؿماء اهلل ُمبتدئقن ذم ختريج ُما ؾم٠مًمت وشم٠مًمٞمٗمف، قمـغم ذيٓمـة » :ىمال 

 .(1/14) ،ًمٚمٜمقوي ،( ذح صحٞمح ُمسٚمؿ1)
 ( ذوطمات اًمّمحٞمحلم أؿمٝمر ُمـ أن شمذيمر هلا أُمثٚمف.2)
 تدرك قمغم اًمّمحٞمحلم.ذم اعمسذم اإلًمزاُمات، وأسمق قمبداهلل احلايمؿ ( يمام ومٕمؾ اًمدارىمٓمٜمل 3)
ذم قمٚمؾ أطماديث ذم يمتاب ُمسٚمؿ، وأسمق قمكم ذم اًمتتبع، واسمـ قمامر اًمِمٝمٞمد ( يمام ومٕمؾ اإلُمام اًمدارىمٓمٜمل 4)

اجلٞماين ذم يمتاسمف اًمتٜمبٞمف قمغم األوهام اًمقاىمٕمة ذم اعمسٜمديـ اًمّمحٞمحلم: ـمبع وٛمـ يمتاسمف)شم٘مٞمٞمد اعمٝمٛمؾ ومتٞمٞمز اعمِمٙمؾ( 
، صمؿ ُمسٚمؿ سمتح٘مٞمؼ د.حمٛمد أسمق سمٕمٜماية قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمٛمران وحم ٛمد قمزيز ؿمٛمس، وـمبع ُما يتٕمٚمؼ سماًمبخاري ُمست٘مالا

، ومتح (346صـ) ،السمـ طمجر ،، هدي اًمساري(171-171صـ) ،السمـ اًمّمالح ،اًمٗمْمؾ. ويٜمٔمر: ُم٘مدُمة اسمـ اًمّمالح
 .(1/95) ،ًمٚمسخاوي ،اعمٖمٞمث

 .(12صـ) ،السمـ طمجر ،( هدي اًمساري5)
 .( وؾمٞم٠ميت سمٞمان ذًمؽ اًمٗمّمؾ اًمثاين6)
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، ومٜم٘مسـٛمٝما ×ؾمقف أذيمرها ًمؽ: وهق أٟما ٟمٕمٛمد إمم مجٚمة ُما ُأؾمٜمد ُمـ األظمبار قمــ رؾمـقل اهلل 

 قمغم صمالصمة أىمسام، وصمالث ـمب٘مات ُمـ اًمٜماس قمغم همػم شمٙمرار.... 

م األظمبار اًمتل هل أؾمٚمؿ ُمـ اًمٕمٞمقب ُمـ همػمها،  وم٠مُما اًم٘مسؿ األول: وم٢مٟما ٟمتقظمك أن    ٟم٘مدن

وأٟم٘مك ُمـ أن يٙمقن ٟماىمٚمقها أهؾ اؾمت٘ماُمة ذم احلديث، وإشم٘مـان عمـا ٟم٘مٚمـقا، مل يقضمـد ذم روايـتٝمؿ 

ذم اظمتالف ؿمديد، وال ختٚمٞمط وماطمش، يمام ىمـد قمثـر ومٞمـف قمـغم يمثـػم ُمــ اعمحـدصملم، وسمـان ذًمـؽ

 طمديثٝمؿ.

ٞمٜما أظمبار هذا اًمّمٜمػ ُم ـ اًمٜماس، أشمبٕمٜماها أظمباًرا ي٘مـع ذم أؾمـاٟمٞمدها سمٕمـض وم٢مذا ٟمحـ شَم٘مّمَّ

ُمـ ًمٞمس سماعمقصقف سماحلٗمظ واإلشم٘مان يماًمّمٜمػ اعم٘مدم ىمبٚمٝمؿ. قمغم أهنؿ وإن يماٟمقا ومـٞمام وصـٗمٜما 

 دوهنؿ، وم٢من اؾمؿ اًمسؽم، واًمّمدق، وشمٕماـمل اًمٕمٚمؿ يِمٛمٚمٝمؿ..

 .×ومٕمغم ٟمحق ُما ذيمرٟما ُمـ اًمقضمقه، ٟم١مًمػ ُما ؾم٠مًمت ُمـ األظمبار قمـ رؾمقل اهلل   

ُما ُما يمان ُمٜمٝما قمـ ىمقم ُهْؿ قمٜمد أهؾ احلديث ُمتَّٝمُٛمـقن، أو قمٜمـد األيمثـر ُمـٜمٝمؿ: ومٚمسـٜما وم٠م  

اًمٖمٚمـط أُمسـٙمٜما أيًْمـا  ٟمتِماهمؾ سمتخريج طمديثٝمؿ... ويمذًمؽ َُمـ اًمٖماًمب قمغم طمديثف اعمٜمٙمـر، أو

 ش قمـ طمديثٝمؿ..

..وؾمٜمزيد إن ؿماء اهلل شمٕمامم ذطًما وإيْماطًما ذم ُمقاوع ُمــ اًمٙمتـاب » :اًمثاٟمٞمة: ىمال 

ْماح إن ـــنمح واإليـــٜما قمٚمٞمٝما ذم األُمـايمـ اًمتـل يٚمٞمـؼ اـا اًمــَٚمة إذا أشمٞمــذيمر األظمبار اعمٕمٚمَّ قمٜمد 

 .شؿماء اهلل

 ُمس٠مًمتلم: ومتْمٛمـ يمالُمف

ٞمِف أطماديـث اًمٓمب٘مـة اًمٕمٚمٞمـا ُمــ اًمـرواة، صمـؿ إشمبـاقمٝمؿ سمراويـة ُمــ هـؿ  األومم:اعمس٠مًمة   شم٘مّمن

 سمذًمؽ ذم اًمٙمتاب؟دوهنؿ ذم اًمْمبط: ومٝمؾ ورمَّ 

ــة:عمســ٠مًمة ا   ــذًمؽ ذم  اًمثاٟمٞم ــف ؾمــٞمبلمن قمٚمــؾ األطماديــث ذم ُمقاوــٕمٝما: ومٝمــؾ ورمَّ سم ذيمــر سم٠مٟم

 اًمّمحٞمح؟.

سمذيمر أطماديـث اعمس٠مًمة األومم: اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ذم سمٞمان ُمراد اإلُمام ُمسٚمؿ 

 )وٛمـ ُمقؾمققمة اًمٙمتب اًمستة(. (673صـ) ،ًمإلُمام ُمسٚمؿ ،( صحٞمح ُمسٚمؿ1)
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 اًمٓمب٘متلم قمغم ىمقًملم:

ّمـحٞمحاوٓمرد قمٜمـف هـذا اعمـٜمٝمج ذم يمتاسمـف اًماًم٘مقل األول: رأى سم٠من اإلُمام ُمسٚماًم   

 يمٚمف: سمحٞمث يقرد أطماديث اًمٓمب٘مة األومم صمؿ يتبٕمٝما سم٠مطماديث اًمٓمب٘مة اًمثاٟمٞمة.

ىمــد أشمــك سماًمٓمب٘مــات ومٕمٜمــدي أٟمــف » : وم٘مــال:ذا اًم٘مــاع قمٞمــاض وذهــب إمم هــ  

يمـام ٟمـص اًمثالث ذم يمتاسمف قمغم ُما َذيَمَر ورأيُت ذم يمتاسمـف وشمبٞمٜمـُت ذم شم٘مسـٞمٛمف، وـمـرح اًمراسمٕمـة

سماًمثاٟمٞمة قمـغم ؾمـبٞمؾ االؾمتِمـٝماد واالشمبـاع، طمتـك اؾمـتقرم األىمسـام قمٚمٞمف...ومٞمبدأ سماألومم صمؿ ي٠ميت 

 اًمثالصمة...

وىمد وماووت ذم شم٠مويكم هذا ورأيل ومٞمف ُمـ يٗمٝمؿ هـذا اًمٙمتـاب: ومـام وضمـدت ُمٜمّمـًٗما إال    

سمف وسمان ًمف ُما ذيمرت، وهق فماهر عمـ شم٠مُمؾ اًمٙمتاب، وـماًمع جمٛمـقع األسمـقاب، واهلل اعمقومـؼ  صقَّ

 .شًمٚمّمقاب

، وقمبـداًمرمحـ سمــ حيٞمـك ، واسمــ رضمـبا اًم٘مقل ُمـ اًمٕمٚمامء: اًمٜمقويوممـ اظمتار هذ  

 اعمٕمٚمٛمل، رمحٝمؿ اهلل.

م » :ىمــال اعمٕمٚمٛمــل    قمــادة ُمســٚمؿ أن يرشمــب روايــات احلــديث سمحســب ىمق ــا: ُي٘مــدن

 .شاألصح وماألصح

أراد أن خيرج اًمّمحٞمح قمغم صمالصمة أىمسام ذم اًمـرواة: وومـرغ اًم٘مقل اًمثاين: إن ُمسٚماًم   

 ، ومل ي٠مت قمغم اًمب٘مٞمة.-وهق اعمسٜمد اًمّمحٞمح اًمذي سملم أيديٜما-ًم٘مسؿ األول ُمـ ا

، وىمـال احلـايمؿ: سمـ٠من ُمسـٚماًم اظمؽمُمتـفوإًمٞمف ذهب أسمق قمبداهلل احلايمؿ، وشمٚمٛمٞمذه اًمبٞمٝم٘مل

 .اعمٜمٞمة ىمبؾ أن يتؿ اًمب٘مٞمة

 فماهر ذم شم٘مسٞمؿ اًمٓمب٘مات إمم صمالث ـمب٘مات ال إمم أرسمع.( يمالم اإلُمام ُمسٚمؿ 1)
 .(87-1/86) ،ًمٚم٘ماع قمٞماض ،( إيمامل اعمٕمٚمؿ2)
 .(1/24) ،ًمٚمٜمقوي ،( ذح صحٞمح ُمسٚمؿ3)
 .(1/397) ،السمـ رضمب ،( ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي4)
 .(29صـ) ،ًمٚمٛمٕمٚمٛمل ،( األٟمقار اًمٙماؿمٗمة5)
 .(91صـ) ،ُمسٚمؿ ،( ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ اًمّمالح ذم صٞماٟمة صحٞمح6)
 .(78صـ) ،ًمٚمحايمؿ ،( اعمدظمؾ إمم ُمٕمرومة يمتاب اإليمٚمٞمؾ7)



91

     

 

 

ـُ اًمّمالح هذا اًم٘مقل إلسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ     : إذ -ُمــ شمالُمٞمـذ ُمسـٚمؿ-ؾمٗمٞمان وٟمسب اسم

أظمرج ُمسٚمؿ صمالصمة يمتب ُمـ اعمسٜمدات: واطمد اًمذي ىمرأه قمغم اًمٜماس، واًمثاين يدظمؾ ومٞمـف » ىمال:

قمٙمرُمــة وحمٛمـــد سمــــ إؾمــحاق صـــاطمب اعمٖمـــازي وضسماؤ ـــا، واًمثاًمــث يـــدظمؾ ومٞمـــف ُمــــ 

 .شاًمْمٕمٗماء

وال ُيٕمؽمض قمغم هذا سمام شم٘مدم قمـ اسمــ ؾمـٗمٞمان ُمــ أن » :ًمٙمـ ىمال اًم٘ماع قمٞماض   

ج صمالصمة يمتب: وم٢مٟمؽ إذا شم٠مُمٚمت ُما ذيمر اسمـ ؾمٗمٞمان مل يٓماسمؼ اًمٖمرض اًمذي أؿمـار إًمٞمـف  ُمسٚماًم ظمرَّ

 .شاحلايمؿ مما ذيمره ُمسٚمؿ ذم صدر يمتاسمف: ومت٠مُمٚمف دمده يمذًمؽ إن ؿماء اهلل

شمٙمٚمؿ قمـ صمالصمة يمتـب أًمٗمٝمـا ُمسـٚمؿ، واحلـايمؿ أن اسمـ ؾمٗمٞمان وُمراد اًم٘ماع   

 ٝما مجٞمًٕما.ذيمر سم٠من اعمٜمٞمة اظمؽمُمت ُمسٚماًم ىمبؾ أن يتؿ ُمراده ُمـ إظمراضم

يمالم ُمسـٚمؿ حمتٛمـؾ عمـا ىماًمـف » :ومل يرضمح سمٞمٜمٝمام: ىمال وطمٙمك اسمـ اًمّمالح اًم٘مقًملم    

 .ش قمٞماض وعما ىماًمف همػمه..

 اعمس٠مًمة اًمثاين: هؾ سملمَّ قمٚمؾ األطماديث ذم يمتاسمف؟

ويمذًمؽ أيًْما قمٚمؾ احلديث اًمتل ذيمـر ووقمـد أٟمـف يـ٠ميت اـا، » :ىمال اًم٘ماع قمٞماض   

ٕمٝما ُمـــ األسمــقاب ُمـــ اظمــتالومٝمؿ ذم األؾمــاٟمٞمد واإلرؾمــال واإلؾمــٜماد، وىمــد ضمــاء اــا ذم ُمقاوــ

ٗملمواًمزيادة   .شواًمٜم٘مص، وذيمر شمّمحٞمٗمات اعمّمحن

 .ُما يِمػم إمم شم٠ميٞمدهوٟم٘مؾ اًمٜمقوي يمالم اًم٘ماع ومل يتٕم٘مبف، وذم يمالُمف     

صمؿ وىمع ظمالف سملم اًمباطمثلم اعمٕمـاسيـ ذم شمٗمسـػم يمـالم اًم٘مـاع قمٞمـاض شمبًٕمـا ًمٙمـالم     

 إلُمام ُمسٚمؿ.ا

 .(91صـ) ،السمـ اًمّمالح ،( صٞماٟمة صحٞمح ُمسٚمؿ1)
 .(1/87) ،ًمٚم٘ماع قمٞماض ،( إيمامل اعمٕمٚمؿ2)
 .(91صـ) ،السمـ اًمّمالح ،( صٞماٟمة ُمسٚمؿ3)
 .(1/87) ،ًمٚم٘ماع قمٞماض ،( إيمامل اعمٕمٚمؿ4)
ُمـ شم٘مسٞمؿ اًمرواة، صمؿ ؾماق يمالم اًم٘ماع قمـ ُمراد ُمسٚمؿ ُمـ إيراد اًمٕمٚمؾ، صمؿ ذيمر   ىمقل ُمسٚمؿذيمر اًمٜمقوي ( 5)

ا»اًم٘ماع ذم رده قمغم احلايمؿ، صمؿ ىمال: يمالم   .(1/24) ،ًمٚمٜمقوي ،ذح صحٞمح ُمسٚمؿش.وهذا اًمذي اظمتاره فماهر ضمدا
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ومرأٌي يرى: أن ُمسٚماًم سملمَّ قمٚمؾ األطماديث ذم يمتاسمف سمام يِمٛمؾ سمٞمان أظمٓمـاء اًمـرواة، وذيمـر    

ــف أطماديــث اًمبــاب ُمـــ ظمــالل أن ـمري٘مــة اإلُمــام ُمســٚمؿ  ــان ذًمــؽ ظماوــٕمة ًمؽمشمٞمب ذم سمٞم

قمٜمـد ُمــ ي٘مـقل اـذا -اخلّمائص اإلؾمٜمادية ُمـ شم٘مديؿ وشمـ٠مظمػم، قمـغم أن اإلُمـام ُمسـٚماًم 

 .د اؾمتٞمٕماب هذا اعمٜمٝمج: إٟمام سملمَّ ذًمؽ ذم ُمقاوعمل ُير -اًمرأي

يبلمَّ اًمٕمٚمؾ ذم يمتاسمـف، وـمري٘متـف ذم وىمريب ُمـ هذا اًمرأي َُمـ يرى سم٠من اإلُمام ُمسٚماًم 

ذًمؽ: إُما سماًمتٍميح، أو سمحذف ُمقـمـ اًمٕمٚمة ُمـ احلديث: وىمد يِمػم إمم ُمـقـمـ اًمٕمٚمـة وىمـد ال 

خيتٍم سماىمٞمٝما، ويِمػم إؿمارة ظمٗمٞمٗمة ُيٗمٝمؿ ُمٜمٝما يِمػم، وىمد خيرج ُمسٚمؿ ـمروًما ُمـ اًمرواية اعمٕمٚمة و

 .أن ذم اًمرواية قمٚمة

وقماروـٝمؿ رأي صماًمـث: ومــرأى سمـ٠من اإلُمـام ُمســٚماًم مل يتٓمـرق ًمبٞمـان اًمٕمٚمــؾ سمٛمٕمٜمـك أظمٓمــاء 

َمَّ أطماديـث اًمث٘مـات وضمـاء ـاًمرواة: وإٟمام قمٜمك سمبٞماِن اًمٕمٚمؾ سمٞماَن اًمٕمٚمؾ اًمتل ال شم٘مدح، وأٟمـف شم٘مـ

ْمــٞمًدا ودومًٕمــا ًمــقهؿ اًمتٗمــرد. وقمــغم ذًمــؽ اعمــٜمٝمج ضمــاءت سمحــديث َُمـــ سمٕمــدهؿ اؾمتِمــٝماًدا وشمٕم

شمتبٕمات اًمدارىمٓمٜمل واجلٞماين وهمػم ا عمسٚمؿ ُمٜمت٘مدة قمٚمٞمف سمٕمض األطماديث: ألهنا ختـاًمػ رؾمـؿ 

 .اًمّمحٞمح اًمذي اٟمتٝمجف

وًمست هٜما ذم ُم٘مام اعمحايمٛمة سملم شمٚمؽ اآلراء: ًمٙمٜمل أردت اذا اًمتٛمٝمٞمد سمٞمـان آراء اًمٕمٚمـامء 

ا اإلُمام ُمسـٚمؿ رمحٝمـؿ اهلل: ومـاًمٜمٔمرة اًمٕماُمـة ًمّمـحٞمح ُمسـٚمؿ: أن ُمـا ذم األطماديث اًمتل ظمرضمٝم

طمقاه صحٞمح. وهٜماك أطماديث اٟمت٘مدت قمٚمٞمف: ومٝمؾ يمان ىماصًدا ًمتخرجيٝما أم مل يٙمــ ىماصـًدا؟: 

 ومٗمريؼ يرى أٟمف ىمّمد ذًمؽ ًمبٞمان اًمٕمٚمؾ، وومريؼ يرى سم٠مٟمف مل ي٘مّمد ذًمؽ ذم ذات اًمّمحٞمح.

رأي د.محزة قمبداهلل اعمٚمٞمباري، وسملمَّ رأيف ذم يمتب ًمف: ُمٜمٝما: )قمب٘مرية اإلُمام ُمسٚمؿ(، و)ُما هٙمذا شمقرد اإلسمؾ ( ذهب هلذا اًم1)
 يا ؾمٕمد(.

 .(321-319صـ ) ،( ذهب إمم هذا اًمرأي د.حمٛمد قمبداًمرمحـ ـمقاًمبة ذم يمتاسمف: اإلُمام ُمسٚمؿ وُمٜمٝمجف ذم صحٞمحف2)
دَّ قمغم د.محزة اعمٚمٞمباري ذم يمتاسملم: )ُمٜمٝمج اإلُمام ُمسٚمؿ ذم شمرشمٞمب ( ذهب إمم هذا اًمرأي د.رسمٞمع سمـ هادي ُمدظمكم، ور3)

يمتاسمف اًمّمحٞمح ودطمض ؿمبٝمات طمقًمف(، و)اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شمقوٞمح اعمٚمٞمباري ُمـ األسماـمٞمؾ(، وذهب إمم هذا اًمرأي 
 ،اإلُمام ُمسٚمؿ سمـ احلجاج وُمٜمٝمجف ذم اًمّمحٞمح وأصمره ذم قمٚمؿ احلديث :أيًْما ُمِمٝمقر سمـ طمسـ آل ؾمٚمامن ذم يمتاسمف

(2/453). 
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المبحث األول : ترجمة عكرمة بن عمار

الفصل األول
ترجمة عكرمة بن عمار و يحيي بن أبي كثير

المطلب األول : اسمه و شهرته و أشهر شيوخه و تالميذه

     

 

 

 الفصل األول
 بن أبي كثريترمجة عكرمة بن عنار  وحييى 

 أواًل: اؾمٛمف وؿمٝمرشمف:

قمٙمرُمة سمـ قمامر اًمٕمجـكم، أسمـق قمـامر اًمٞمامُمـل، أصـٚمف ُمــ اًمبــٍمة. ظمـرج ًمـف اًمبخـاري ذم 

 .اًمّمحٞمح شمٕمٚمٞمً٘ما، وظمرج ًمف ُمسٚمؿ واألرسمٕمة
:ذهصماٟمًٞما: أؿمٝمر ؿمٞمقظمف وشمالُمٞم

 .، وروى قمـ ـماوس ومجاقمة-وًمف صحبة -روى قمـ اهلرُماس 

 .وروى قمٜمف ؿمٕمبة وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓمان وقمبداًمرزاق ومجاقمة

 صماًمًثا: ووماشمف:

 .ؾمٜمة شمسع ومخسلم ُمائةشمقذم 

 (.396( )صـ4672( شم٘مريب اًمتٝمذيب السمـ طمجر شمرمجة رىمؿ )1)
 ( اقمتٛمدت ذم ذيمر أؿمٝمر اًمِمٞمقخ واًمتالُمٞمذ قمغم ُما ذم اًمٙماؿمػ ًمٚمذهبل: ًمٙمقٟمف يذيمر أؿمٝمر ؿمٞمقخ وشمالُمٞمذ اًمراوي.2)

   ًمٕمٚمٛمٞمة اًمسٕمقدية ًمٚمسٜمة يٜمٔمر: )دراؾمة قمـ يمتاب اًمٙماؿمػ ذم ُمٕمرومة ُمـ ًمف رواية ذم اًمٙمتب اًمستة( ذم ُمقىمع اجلٛمٕمٞمة ا        
 وقمٚمقُمٝما حتت هذا اًمراسمط:

3113--
-  - --------

 م.4/9/2115، 21/11/1436شماريخ االؾمؽمضماع:        
 (.2/33( اًمٙماؿمػ ذم ُمٕمرومة ُمـ ًمف رواية ذم اًمٙمتب اًمستة، ًمٚمذهبل، )3)
 ( اعمرضمع اًمساسمؼ.4)
(، شم٘مريب اًمتٝمذيب 2/33(، اًمٙماؿمػ، ًمٚمذهبل، )1/111( )551( اإلقمالم سمقومٞمات األقمالم ًمٚمذهبل شمرمجة رىمؿ )5)

 (.396( )صـ4672السمـ طمجر شمرمجة رىمؿ)
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المطلب الثاني : كالم أهل العلم فيه

 

 

 

 
وهـق صم٘مـة ذم ٟمٗمسـف: يمـان  يدل يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل قمغم أن قمٙمرُمة ُمـ محٚمة اًمٕمٚمؿ،

 .جماب اًمدقمقة، ويمان حياضمج أهؾ اًم٘مدر
 .شًمق مل يٙمـ صم٘مة قمٜمدي مل أيمتب قمٜمف»ؾمئؾ أيقب قمٜمف وم٘مال: 

يمـان قمٙمرُمـة سمــ قمـامر قمٜمـد »وىمال حمٛمـد سمــ قمـثامن سمــ أيب ؿمـٞمبة قمــ قمـكم سمــ اعمـديٜمل: 
 .شأصحاسمٜما صم٘مة صمبًتا

، شيمـان أُمٞماـا، ويمـان طماومًٔمـا»وىمـال:  ،شصمبـت»، وىمال: شصم٘مة»وىمال حيٞمك سمـ ُمٕملم: 
 .شصدوق ال سم٠مس سمف»وىمال: 

 .ششماسمٕمل صم٘مة»وىمال اًمٕمجكم: 
 .شإن قمٙمرُمة صم٘مة وم٠مطمتج سمف وسم٘مقًمف ال ؿمؽ ومٞمف»وىمال أمحد سمـ صاًمح: 

صـدوق، روى قمٜمـف ؿمـٕمبة واًمثـقري وحيٞمـك سمــ ؾمـٕمٞمد»وىمال زيمريا سمـ حيٞمـك اًمسـاضمل: 
 .شد سمـ طمٜمبؾ...اًم٘مٓمان، ووصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم وأمح
صم٘مة قمٜمدهؿ. روى قمٜمف قمبداًمرمحـ سمـ ُمٝمـدي. ُمـا ؾمـٛمٕمت »وىمال حمٛمد سمـ قمامر اعمقصكم: 

 .شومٞمف إال ظمػًما
 .شطمدصمٜما ويمٞمع قمـ قمٙمرُمة سمـ قمامر، ويمان صم٘مة»وىمال قمكم سمـ حمٛمد اًمٓمٜماومز: 

 (.5/273( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال، السمـ قمدي، )1)
 (.178( شماريخ أؾمامء اًمث٘مات، السمـ ؿماهلم، )صـ2)
 (.133ٞمبة ًمٕمكم سمـ اعمديٜمل، )صـ( ؾم١ماالت حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿم3)
 (.2/414( شماريخ اسمـ ُمٕملم سمرواية اًمدوري، )4)
 (.12/261( رواية اًمٖماليب قمـ حيٞمك. يٜمٔمر: شماريخ سمٖمداد، ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي، )5)
 (.7/11( رواية أيب طماشمؿ قمٜمف. يٜمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، )6)
 (.11-7/11ٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، )( رواية أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمبة قمـ حيٞمك. يٜم7)
 (.2/144( ُمٕمرومة اًمث٘مات، ًمٚمٕمجكم، )8)
 (.178-177( شماريخ أؾمامء اًمث٘مات، السمـ ؿماهلم، )صـ9)
 (.12/261( شماريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞمب، اًمبٖمدادي، )11)
 (.12/261( شماريخ سمٖمداد، ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي، )11)
 (.12/259( شماريخ سمٖمداد، ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي، )12)
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 أواًل: شمٗمرداشمف ووٕمػ روايتف قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم:

 ، ومٙمان ي٘مع ًمف اًمقهؿ.يمان أُمٞماا، ومل يٙمـ قمٜمده يمتاب

صاًمح سمـ حمٛمد األؾمدي ىمال:يمان يتٗمرد سم٠مطماديث ـمقال، ومل ينميمف »أظمرج اخلٓمٞمب قمـ

 . وؾمٞم٠ميت ومّمؾ ظماص ذم سمٞمان يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم روايتف قمـ حيٞمك.شومٞمٝما أطمد

 صماٟمًٞما: شمدًمٞمسف:

ه ذم اعمدًمسـلم احلـاومُظ ذم شمٕمريـػ أهـؾ . وىمـد قمـدَّ شورسمام دًمس: »..ىمال أسمق طماشمؿ 

ذم اعمرشمبة اًمثاًمثة: )ممـ أيمثر ُمــ ،وىمد ذيمره ، وذم اًمٜمٙمت قمغم اسمـ اًمّمالحاًمت٘مديس

ُمـــ اًمتــدًمٞمس، ومٚمــؿ حيــتج األئٛمــة ُمـــ طمــديثٝمؿ إال ُمــا سطمــقا ومٞمــف سماًمســامع، وُمــٜمٝمؿ ُمـــ ردَّ 

اًمـديـ اًمٕمالئـل أيًْمـا ذم . يمام ذيمره ذم اعمدًمسلم صـالحطمديثٝمؿ ُمٓمٚمً٘ما، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمبٚمٝمؿ(

 .اعمدًمسلم ذم يمتاسمف ضماُمع اًمتحّمٞمؾ

وقمبارة اإلُمام أيب طماشمؿ: )رسمام دًمس( داًمة قمغم اًمت٘مٚمٞمؾ، ومل ينم احلـاومظ اسمــ طمجـر 

 إمم شمدًمٞمسف ذم اًمت٘مريب.

 هذا ظمالصة االٟمت٘مادات اًمتل وضمٝمٝما أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل ًمٕمٙمرُمة وروايتف.

ؾ: أٟمف صم٘مة، وًمف أوهام،  وذم طمديثف قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم وٕمػ. ومتحّمَّ

 .شوهق ُمست٘مٞمؿ احلديث إذا روى قمٜمف صم٘مة: »ىمال اسمـ قمدي 

 (.5/272( يٜمٔمر: اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال، السمـ قمدي، )1)
 (.12/259( شماريخ سمٖمداد، ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي، )2)
 (.7/11( اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، )3)
 (.42( شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشمب اعمقصقوملم سماًمتدًمٞمس، السمـ طمجر، )صـ4)
 (.2/641( اًمٜمٙمت قمغم يمتاب اسمـ اًمّمالح، السمـ طمجر، )5)
 (.2/641(، اًمٜمٙمت قمغم يمتاب اسمـ اًمّمالح، السمـ طمجر )13( يٜمٔمر: شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس، السمـ طمجر، )صـ6)
 (.118( ضماُمع اًمتحّمٞمؾ، ًمّمالح اًمديـ اًمٕمالئل، )صـ7)
 (.5/277( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال، السمـ قمدي، )8)
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المطلب األول : اسمه و شهرته وأشهر شيوخه و تالميذه

المبحث الثاني : ترجمة  يحيي بن أبي كثير
 

 

 

 أواًل: اؾمٛمف وؿمٝمرشمف:

 .امقمةحيٞمك سمـ أيب يمثػم اًمٓمائل ُمقالهؿ، أسمق ٟمٍم اًمٞمامُمل. ظمرج ًمف اجل

 صماٟمًٞما: أؿمٝمر ؿمٞمقظمف وأؿمٝمر شمالُمٞمذه:

 .ُمرؾماًل، وروى قمـ أيب ؾمٚمٛمة وقمـ همػمهؿ روى قمـ ضماسمر سمـ قمبداهلل وأٟمس 
 .روى قمٜمف هِمام اًمدؾمتقائل و ام وهمػم ا

 صماًمًثا: ووماشمف:

 .ؾمٜمة شمسع وقمنميـ وُمائةشمقذم 

 جمٛمع قمغم شمقصمٞم٘مف.

، صمـؿ ذيمـر ألهـؾ اًمبٍمـة: شٟمٔمـرت ومـ٢مذا اإلؾمـٜماد يـدور قمـغم ؾمـتة... »سمــ اعمـديٜمل: ىمال ا

 .شوحيٞمك سمـ أيب يمثػم، ويٙمٜمك أسما ٟمٍم..»

ُما سم٘مل قمغم وضمف األرض ُمثـؾ»وأظمرج اسمـ أيب طماشمؿ قمـ أيقب سمـ أيب متٞمٛمة اًمسختٞماين: 

 .شحيٞمك سمـ أيب يمثػم

: ىمال أيقب: ُما أضمـد سمٕمـد اًمزهـري ىمال قمكم قمـ اسمـ قمٞمٞمٜمة ىمال»وىمال يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞمان: 

 .شاسمـ ؿمٝماب أقمٚمؿ سمحديث اعمديٜمة واحلجازيلم ُمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم

 (.596( )صـ7632( شم٘مريب اًمتٝمذيب، السمـ طمجر، شمرمجة رىمؿ )1)
 (.374-2/373اؿمػ، ًمٚمذهبل، )( اًمٙم2)
 (.2/374( اًمٙماؿمػ، ًمٚمذهبل، )3)
 (.2/374(، اًمٙماؿمػ، ًمٚمذهبل، )81( اإلقمالم سمقومٞمات األقمالم، ًمٚمذهبل، )صـ4)
 (.87، 86( قمٚمؾ احلديث وُمٕمرومة اًمرضمال، السمـ اعمديٜمل، )صـ5)
 (.9/141( اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، )6)
 (.1/621ؾمٗمٞمان اًمٗمسقي، )( اعمٕمرومة واًمتاريخ، ًمٞمٕم٘مقب سمـ 7)

المطلب الثاني : كالم العلماء فيه
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 .شحيٞمك سمـ أيب يمثػم أطمسـ طمديًثا ُمـ اًمزهري»سمؾ أظمرج اسمـ أيب طماشمؿ قمـ ؿمٕمبة ىمال: 

ُمـ أصمبت اًمٜماس، إٟمام يٕمد ُمع اًمزهـري وحيٞمـك سمــ ؾمـٕمٞمد وإذا ظماًمٗمـف »وىمال اإلُمام أمحد: 

 .شي، وماًم٘مقل ىمقل حيٞمك سمـ أيب يمثػماًمزهر

 .شإُمام ال حيدث إال قمـ صم٘مة»وىمال أسمق طماشمؿ: 

 

 

 

 
 

 (.9/141( اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، )1)
 (.9/141( اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، )2)
 (.9/142( اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، )3)
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الفصل الثاني
كالم أهل العلم في رواية عكرمة بن عمار عن يحيي بن أبي كثير

 

 

 

 الفصل الثاىي
 كالو أهل العله يف رواية عكرمة بن عنار عن حييى بن أبي كثري

 اٟمت٘مد مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل رواية قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم. 

يْمـٕمػ روايـة أهـؾ اًمٞمامُمـة ُمثـؾ  -]يٕمٜمـل اًم٘مٓمـان -يمان حيٞمـك : »سمـ اعمديٜمل ىمال ا

ؾم٠مًمت حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أطماديث قمٙمرُمة سمـ قمـامر قمــ »، وىمال: شقمٙمرُمة سمـ قمامر وضسمف

 .شحيٞمك سمـ أيب يمثػم: ومْمٕمٗمٝما، وىمال: ًمٞمست سمّمحاح

ويمـان  قمٙمرُمة سمـ قمامر ُمْمٓمرب قمـ همػم إياس سمــ ؾمـٚمٛمة،: »...وىمال اإلُمام أمحد 

أطماديث قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم ». وىمال: شطمديثف قمـ إياس سمـ ؾمٚمٛمة صاحلًا

ـْ قمٙمرُمـة أو ُمــ حيٞمـك؟»وم٘مال ًمف اسمٜمف قمبـداهلل: ش. وٕماف ًمٞمست سمّمحاح ال، ُمــ »، ىمـال: شُِمـ

 .شقمٙمرُمة

ممـا أٟمٙمـر قمـغم قمٙمرُمــة قمــ حيٞمـك قمــ أيب ؾمـٚمٛمة قمــ أيب هريــرة وأورد اسمــ قمـدي 

ُمٜمٙمــر »سمــا ؾمــبٕمقن سماسًمــا..( وٟم٘مــؾ سمســٜمده إمم اًمبخــاري قمـــ هــذا احلــديث: طمــديث: )اًمر

 .شاحلديث

وأورد اًمٕم٘مٞمكم طمديث قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمــ أيب هريـرة ىمـال: )ال ي٘مبـؾ اهلل 

ورواه همسان سمـ قمبٞمد قمــ قمٙمرُمـة أيًْمـا هـذا، وال »شمبارك وشمٕمامم صالة سمٖمػم ـمٝمقر..(وىمال: 

هذا احلديث ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل واسمـ أيب طمازم وهمػم ا قمــ يمثـػم يتاسمع قمٙمرُمة قمٚمٞمف. وىمد روى

 .ش. وهذا أصٚمح ُمـ طمديث قمٙمرُمة×سمـ زيد قمـ وًمٞمد سمـ رسماح قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمبل 

 (.12/255( شماريخ سمٖمداد، ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي، )1)

 (.5/272ء اًمرضمال، السمـ قمدي، )(، اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗما7/11( اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، )2)

 (.1/381( اًمٕمٚمؾ وُمٕمرومة اًمرضمال، ًمإلُمام أمحد رواية اسمٜمف قمبداهلل، )3)

 (.5/272(، اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال، السمـ قمدي، )7/11( اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، )4)

 (.5/275( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال، السمـ قمدي، )5)

 (.3/378) ( اًمْمٕمٗماء اًمٙمبػم، ًمٚمٕم٘مٞمكم،6)
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وىمد ذيمر وٕمػ رواية قمٙمرُمة سمـ قمامر قمــ حيٞمـك سمــ أيب يمثـػم مجـٌع ُمــ اًمٕمٚمـامء: ُمـٜمٝمؿ: 

ـــاري ـــق داوداًمبخ ـــذي، وأسم ـــائل، واًمؽمُم ـــان،واًمٜمس ــــ طمب ـــزي، واسم ، ، واعم

 ، رمحٝمؿ اهلل.، واسمـ طمجر، واسمـ رضمبواًمذهبل

ومتبلم مما ؾمٚمػ: أن شمْمٕمٞمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمرواية قمٙمرُمة قمـ حيٞمك سمسبب ظمٓمئف واوـٓمراسمف 

 ومٞمٝما، وُمٜمٝما ُما ال يتاسمع قمٚمٞمف.

وًمٙمـ ئمٝمر أن َُمـ أـمٚمؼ ُمـ األئٛمة اوٓمراب ووٕمػ رواية قمٙمرُمـة قمــ حيٞمـك سمــ أيب 

 أن ذم روايتف قمـ حيٞمك وٕمًٗما، ال أهنا يمٚمٝما وٕماف. -واهلل أقمٚمؿ-ػم وم٢من ُمراده يمث

 ويدل قمغم هذا ُما يكم:

وإن -صم٘مــة شم٘مـدم ُمايمـان ُمــ إـمـالق اًمٕمٚمـامء رمحٝمـؿ اهلل شمقصمٞم٘مـف، وشم٘مـدم سم٠مٟمـف  أواًل:

: ومـُٞمٛمٙمـ محـؾ، وم٢من قمٚمٛمٜما سم٠من أهمٚمـب روايـة قمٙمرُمـة إٟمـام هـل قمــ حيٞمـك-يماٟمت ًمف أوهام

محٝمؿ اهلل قمغم وىمقع أظمٓماء ذم روايتف شمستقضمب اًمٜمٔمر ال أن روايتف يمٚمٝما أظمٓمـاء همـػم يمالُمٝمؿ ر

 صحٞمحة.

يمان صدوىًما، ورسمام وهؿ ذم طمديثـف، ورسمـام دًمـس، وذم طمديثـف قمــ : »أسمق طماشمؿ  ىمال

 .شحيٞمك سمـ أيب يمثػم سمٕمض األهماًمٞمط

 (.5/272( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال، السمـ قمدي، )1)
 (.265-1/264( ؾم١ماالت اآلضمري أليب داود، ًممضمري، )2)
 (.1124( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي طمديث رىمؿ )3)
 (.21/261(  ذيب اًمٙمامل، ًمٚمٛمزي، )4)
 (.5/233( اًمث٘مات، السمـ طمبان، )5)
 (.11/216( حتٗمة األذاف ذم ُمٕمرومة األـمراف، ًمٚمٛمزي، )6)
 (.2/33( اًمٙماؿمػ، ًمٚمذهبل، )7)
 (.2/641( ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي، السمـ رضمب، )8)
 (.396( شم٘مريب اًمتٝمذيب، السمـ طمجر، )صـ9)
إيمـامل  ـذيب اًمٙمـامل، عمٖمٚمٓمـاي، ش. قمـ حيٞمـك، وًمـٞمس سماًم٘مـائؿ -]يٕمٜمل قمٙمرُمة -ضمؾ طمديثف »( ىمال أسمق أمحد احلايمؿ: 11)

(9/258.) 
 (.7/11)( اجلرح واًمتٕمديؾ، السمـ أيب طماشمؿ، 11)
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ء ذم روايتـف دال قمغم وضمـقد أظمٓمـاش وذم طمديثف قمـ حيٞمك سمـ يمثػم سمٕمض األهماًمٞمط»وم٘مقًمف: 

 قمـ حيٞمك ال أن طمديثف قمـ حيٞمك يمٚمف ظمٓم٠م.

يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم قمٙمرُمة وذم روايتف قمـ حيٞمك، صمؿ ىمال ذيمر اسمـ قمدي  صماٟمٞمًا:

وًمٕمٙمرُمة سمـ قمامر همػم ُما ذيمرت ُمـ احلديث، وهـق ُمسـت٘مٞمؿ »ذم ظمالصة طمٙمٛمف قمغم قمٙمرُمة: 

ت٘ماُمة طمديثف، وإن وضمـدت فماهر اًمدالًمة قمغم اؾم. ومٙمالُمف شاحلديث إذا روى قمٜمف صم٘مة

 وضمدت قمٚمٞمف أظمٓماء وخماًمٗمات.

 اقمتامد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل قمغم رواية قمٙمرُمة قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم: صماًمًثا:

طمديث قمكم سمـ اعمبارك قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمــ أيب ظمرج اًمبخاري 

، صمؿ ىمـال سمٕمـده: شد اإذا ىمال اًمرضمؾ ألظمٞمف: )يا يماومر(، وم٘مد سماء سمف أطم»ُمرومققًما: هريرة 

 ش.وىمال قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك قمـ قمبداهلل سمـ يزيد ؾمٛمع أسما ؾمٚمٛمة»

حيٞمـك سمــ أيب يمثـػم :»-وىمد ؾماق شمٕمٚمٞمؼ اًمبخـاري ًمروايـة قمٙمرُمـة-ىمال اًمدارىمٓمٜمل 

يدًمس يمثػًما، ويِمبف أن يٙمـقن ىمـقل قمٙمرُمـة سمــ قمـامر أومم سماًمّمـقاب: ألٟمـف زاد رضمـاًل، وهـق 

 .شصم٘مة

 

 (.5/277( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال، السمـ قمدي، )1)

 (.6113( أظمرضمف ذم يمتاب األدب سماب ُمـ يمٗمر أظماه سمٖمػم شم٠مويؾ ومٝمق يمام ىمال طمديث)2)

 (.126( اًمتتبع)ُمٓمبقع ُمع اإلًمزاُمات(، ًمٚمدارىمٓمٜمل، )صـ3)
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 الفصل الثالث
 أحاديث عكرمة بن عنار عن حييى بن أبي كثري يف صحيح مسله

رواية قمٙمرُمة قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمٜمـد اإلُمـام ُمسـٚمؿ ذم صـحٞمحة أرسمٕمـة أطماديـث هـل 

 اًمتل وىمٗمت قمٚمٞمٝما، ويمٚمٝما ضماءت قمـ قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة سمـ قمبداًمرمحـ.

 طماديث ودراؾمتٝما.وؾم٠مقمرض ذم هذا اًمٗمّمؾ إمم ختريج شمٚمؽ األ

  :349( ]135ذم يمتاب اإليامن )ىمال اإلُمام ُمسٚمؿ 

صَمٜمَا اًمٜمَّْمـ وُِملن طَمـدَّ ـُ اًمرُّ صَمٜمِل قَمْبُداهللِ سْم صَمٜمَا قِمْٙمِرَُمـُة ـَْوطَمدَّ ـٍد طَمـدَّ ـُ حُمَٛمَّ رٍ -ُر سْمـ ـُ قَمـامَّ  -َوُهـَق اسْمـ

صَمٜمَا َأسُمق ؾَمٚمَ  صَمٜمَا حَيَْٞمك طَمدَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَماَل: ىَماَل زِم َرؾُمقُل اهللِ طَمدَّ )اَل َيَزاًُمـقَن َيْسـ٠َمًُمقَٟمَؽ  :×َٛمَة قَم

ـْ ظَمَٚمَؼ اهللَ؟ ىَماَل: وَمَبْٞمٜمَا َأَٟمـا ذِم اعمَْْسـِجِد إِْذ ضَمـاَءيِن َٟمـاٌس  (.َيا َأسَما ُهَرْيَرَة طَمتَّك َيُ٘مقًُمقا: َهَذا اهللُ، وَمَٛم

ـَ اأْلقَْمــَراِب، وَمَ٘مــاًُمقا: َيــ ـْ ظَمَٚمــَؼ اهللَ؟، ىَمــاَل: وَم٠َمظَمــَذ طَمــُِمــ ــِف ـا َأسَمــا ُهَرْيــَرَةذ َهــَذا اهللُ، وَمَٛمــ ًَم سمَِٙمٗمن

 .شىُمقُُمقا، ىُمقُُمقا: َصَدَق ظَمِٚمٞمكِم »وَمَرَُماُهْؿ، صُمؿَّ ىَماَل: 

 . 1/79( 233أظمرضمف أسمق قمقاٟمة ذم ُمسٜمده )

 ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ احلسلم اًم٘مٓمان. 1/481( 362وأظمرضمف اسمـ ُمٜمده ذم اإليامن )

 ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ احلسـ اًمٕمٓمار . 1/212( 349وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمستخرج )

صمالصمتٝمؿ قمـ أمحد سمـ يقؾمػ اًمسٚمٛمل: صمٜما اًمٜمرض سمـ حمٛمد صمٜما قمٙمرُمـة سمــ قمـامر صمٜمـا حيٞمـك، 

 سمف. سمٚمٗمظ ُمسٚمؿ.

يٕمٜمل اسمــ-ؾمٚمٛمة ( ُمـ ـمريؼ 4722وأظمرضمف أسمق داود ذم يمتاب اًمسٜمة سماب ذم اجلٝمٛمٞمة )

وذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚمة 9/245( 11422، وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم اًمٙمؼمى )-اًمٗمْمؾ

ُمـ ـمريـؼ هـارون سمــ أيب قمٞمسـك يماشمـب حمٛمـد سمــ إؾمـحاق، وأظمرضمـف اًمٜمسـائل ذم  419صـ 

، وأظمرضمــف اسمـــ أيب 419( صـــ 661وذم قمٛمــؾ اًمٞمــقم واًمٚمٞمٚمــة ) 9/245( 11422اًمٙمــؼمى )

الفصل الثالث
أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيي بن أبي كثير في صحيح مسلم

المبحث األول : الحديث األول

المطلب األول : تخريج الحديث
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يمال ا ُمـ ـمريؼ إسمـراهٞمؿ سمــ ؾمـٕمد سمــ إسمـراهٞمؿ اًمزهـري،  1/294( 653قماصؿ ذم اًمسٜمة )

 ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ سمٙمػم. 1/413( 327وأظمرضمف اسمـ سمٓمة ذم اإلسماٟمة )اإليامن( )

يمٚمٝمؿ )ؾمٚمٛمة سمـ اًمٗمْمؾ وهارون سمـ أيب قمٞمسك وإسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد ويقٟمس سمـ سمٙمػم( قمــ 

 سمتامُمف سمٚمٗمظ: حمٛمد سمـ إؾمحاق: طمدصمٜمل قمتبة سمـ ُمسٚمؿ ُمقمم سمٜمل شمٞمؿ. وؾماىمف اًمٜمسائل

ـْ ظَمَٚمـَؼ ) ُيقؿِمُؽ اًمٜمَّاُس َأْن َيَتَساَءًُمقا سَمْٞمٜمَُٝمْؿ طَمتَّك َيُ٘مقَل ىَمـاِئُٚمُٝمْؿ: َهـَذا اهللُ ظَمَٚمـَؼ اخْلَْٚمـَؼ، وَمَٛمـ

ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ  ٻ ٻ) :اهللُ؟ وَم٢مَِذا ىَماًُمقا َذًمِـَؽ وَمُ٘مقًُمـقا

ـْ َيَســاِرِه   4-1]اإلظمــالص: (ٺ ٺ ٺ ٿٿ ـَ صُمــؿَّ ًمَِٞمْتُٗمــْؾ قَمــ صَماَلصًمــا، َوًْمَٞمْســَتِٕمْذ سمِــاهللِ ُِمــ

ْٞمَٓمانِ  ْٞمَٓمانِ صُمؿَّ )َوىَماَل قَمْٛمٌرو: » (. ىمال اًمٜمسائل:اًمِمَّ ـَ اًمِمَّ ْذ ُِم ـْ َيَساِرِه صَماَلصًما َوًْمَٞمَتَٕمقَّ  .ش(ًمَِٞمْتُٗمْؾ قَم

 وًمٗمٔمف قمٜمد اسمـ سمٓمة:

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، ىَماَل: ىَمـاَل َرؾُمـقُل اهللَِّ  اُس َيَتَسـاءَ ): ×قَم َيُ٘مقًُمـقا: َهـَذا ًُمقَن سَمْٞمـٜمَُٝمْؿ طَمتَّـكاًمٜمَـّ

ـْ ظَمَٚمـَؼ اهللََّ؟، وَمـ٢مَِذا َرَأْيـُتْؿ َذًمِـَؽ وَمُ٘مقًُمـقا: ،  1]اإلظمـالص:(ٱ ٻ ٻ ٻٻ) ظَمَٚمَؼ اهللَُّ، وَمَٛم

ه ُف اَل َيرُضُّ ْٞمَٓماِن، وَم٢مِٟمَّ ـَ اًمِمَّ ْذ ُِم قَرَة، صُمؿَّ ًمَِٞمَتَٕمقَّ  .( طَمتَّك خَتْتُِٛمقا اًمسُّ

ــام أمحــد  ــزار )15/11( 9127)وأظمرضمــف اإلُم ، يمال ــا ُمـــ 15/239( 8684، واًمب

: -واظمتٍمه اًمبزار-ـمريؼ أيب قمقاٟمة اًمقواح قمـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛمة، وًمٗمٔمف قمٜمد اإلُمام أمحد 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ  ـْ ): ×قَم اَل َيَزاًُمقَن َيْس٠َمًُمقَن طَمتَّك ُيَ٘ماُل: َهـَذا اهللُ ظَمَٚمَ٘مٜمَـا، وَمَٛمـ

ـْ َأْهـِؾ »َل: وَمَ٘مـاَل َأسُمـق ُهَرْيـَرَة: ىَمـا (؟َٚمَؼ اهللَ ظَم  وَمـَقاهللِ، إيِنن جَلَـاًمٌِس َيْقًُمـا إِْذ ىَمـاَل زِم َرضُمـٌؾ ُِمـ

ـْ ظَمَٚمـَؼ اهللَ  ، صُمـؿَّ اًْمِٕمَراِق: َهَذا اهللُ ظَمَٚمَ٘مٜمَا، وَمَٛمـ ؟ ىَمـاَل َأسُمـق ُهَرْيـَرَة: وَمَجَٕمْٚمـُت ُأْصـُبَٕملَّ ذِم ُأُذيَنَّ

ـْ ًَمـُف يُمُٗمـًقا ِصْحُت، ومَ  ـَٛمُد، مَلْ َيِٚمـْد َومَلْ ُيقًَمـْد َومَلْ َيُٙمـ ُ٘مْٚمُت: َصَدَق اهللُ َوَرؾُمـقًُمُف، اهللُ اًْمَقاطِمـُد اًمّمَّ

 .شَأطَمدٌ 

يمال ا )قمتبة سمـ ُمسٚمؿ وقمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛمة( قمـ أيب ؾمٚمٛمة سمـ قمبداًمرمحـ قمــ أيب هريـرة 

 .سمف، سماألًمٗماظ اًمتل ىمدُمتٝما 
(، وُمسـٚمؿ ذم 3276اخلٚمؼ سماب صٗمة إسمٚمـٞمس وضمٜمـقده ) وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتاب سمدء

  (ٻ ٻٱ ٻ ٻ ) يمذا ضماءت اآلية ذم احلديث ُمـ هذا اًمقضمف، واآلية ذم ؾمقرة اإلظمالص:( 1)
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(، وأسمق داود ذم يمتاب اًمسٜمة سمـاب ذم اجلٝمٛمٞمـة 214(، )213(، )212( )134يمتاب اإليامن )
ــؼمى )4721) ــائل ذم اًمٙم ــؾ 9/246( 11425(، )11424(، )11423(، واًمٜمس ، وذم قمٛم

ــــة ) ــــقم واًمٚمٞمٚم  ،111-14/119( 8376، واإلُمــــام أمحــــد )419( صـــــ663( )662اًمٞم
، واًمبزار 1/294( 651، واسمـ أيب قماصؿ ذم اًمسٜمة )1/288( 1187واحلٛمٞمدي ذم ُمسٜمده )

( 1265، واًمٓمــؼماين ذم اًمــدقماء )1/81( 237(، )236، وأسمــق قمقاٟمــة )14/346( 8137)
(، واسمـ سمٓمة ذم اإلسماٟمة )اإليـامن( 625، واسمـ اًمسٜمل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚمة )379( صـ1266)
، واسمـ ُمٜمده ذم اإليامن  6/69( 288، )6/68( 287، )1/414( 328، )1/413( 326)
ـــائل ذم ذح 1/479( 355) 1/478-479( 354) 1/478( 353(، )352) ، واًمالًمٙم

ــٜمة واجلامقمــة ) ــاد أهــؾ اًمس ــتخرج 3/581( 926(، )925أصــقل اقمت٘م ــق ٟمٕمــٞمؿ ذم اعمس ، وأسم
، 113-1/112( 61، واًمبٖمقي ذم ذح اًمسٜمة )1/211( 346( )345( )344(، )343)
 ، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم.1/113( 62)

 :وذم أًمٗمافمٝمؿ شمٗماوت يسػم، واعمٕمٜمك واطمد، وًمٗمظ ُمسٚمؿ 
ـْ َوضَمـَد  ـْ ظَمَٚمـَؼ اهللَ؟، وَمَٛمـ )اَل َيَزاُل اًمٜمَّاُس َيَتَساَءًُمقَن طَمتَّك ُيَ٘ماَل: َهَذا ظَمَٚمَؼ اهللُ اخْلَْٚمَؼ، وَمَٛمـ

ـْ َذًمَِؽ ؿَمْٞمًئا، وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ: آَُمٜمُْت سمِ   اهللِ(، وذم سمٕمْمٝما )ومٚمٞمٜمتف(، وذم سمٕمْمٝما زيادة )ورؾمٚمف(.ُِم
( 7791(، واإلُمــام أمحــد )215( )135وأظمرضمــف اإلُمــام ُمســٚمؿ ذم يمتــاب اإليــامن )

، 11/445( 6156، وأسمـق يٕمـغم ذم اعمسـٜمد )11/244( 21441، وقمبداًمرزاق )13/212
ــق قمقاٟمــة ) ـــ ُمٜمــده ذم اإليــامن )1/79( 234وأسم -1/481( 361، )1/481( 359، واسم

( 348(،)347، وأسمـــــق ٟمٕمـــــٞمؿ ذم اعمســـــتخرج )1/481( 362، )1/481( 361، )481
، يمٚمٝمــؿ ُمـــ ـمــرق قمـــ حمٛمــد سمـــ 1/41( 15، واًمبٞمٝم٘مــل ذم األؾمــامء واًمّمــٗمات )1/212

ــاظ ــرة ؾمــػميـ. واألًمٗم ـــ أيب هري ــظ ُمســٚمؿ: قم ــة، وًمٗم ــاُس ُمرومق ُمتامصمٚم ــَزاُل اًمٜمَّ ــا: )اَل َي قًم
ـِ اًْمِٕمْٚمِؿ طَمتَّ  ـْ ظَمَٚمـَؼ اهللَ؟(.َيْس٠َمًُمقَٟمُٙمْؿ قَم َوُهـَق آظِمـٌذ سمَِٞمـِد -ىَمـاَل  ك َيُ٘مقًُمـقا: َهـَذا اهللُ ظَمَٚمَ٘مٜمَـا، وَمَٛمـ

َأْو ىَمـاَل: ؾَمـ٠َمًَمٜمِل َواطِمـٌد -َصَدَق اهللُ َوَرؾُمقًُمُفذ، ىَمْد ؾَم٠َمًَمٜمِل اصْمٜمَاِن َوَهـَذا اًمثَّاًمـُث »، وَمَ٘ماَل: -َرضُمؾٍ 
 .ش-َوَهَذا اًمثَّاين

-16/561( 11957(، واإلُمام أمحد )216( )135وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم يمتاب اإليامن )
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( 644، واسمــ أيب قماصـؿ ذم اًمسـٜمة )1/331( 319، وإؾمحاق سمـ راهقيـف ذم ُمسـٜمده )561
، وأسمق 1/482( 363، واسمـ ُمٜمده ذم اإليامن )1/81( 238، وأسمق قمقاٟمة ذم اعمسٜمد )1/292

، يمٚمٝمـؿ 1/41( 14، واًمبٞمٝم٘مـل ذم األؾمـامء واًمّمـٗمات )1/212( 351ٟمٕمٞمؿ ذم اعمسـتخرج )
ٍء طَمتَّك َيُ٘مقًُمقا: اهللُ  ـْ يُمؾن َرْ ُمـ ـمرق قمـ يزيد سمـ األصؿ. وًمٗمظ ُمسٚمؿ: )ًَمَٞمْس٠َمًَمٜمَُّٙمُؿ اًمٜمَّاُس قَم
ـُ َصـبِٞمٍغ  صَمٜمِل َٟمَجَبُة سْم ـْ ظَمَٚمَ٘مُف؟(. وقمٜمد اإلُمام أمحد ذم آظمره: ىَماَل َيِزيُد: وَمَحدَّ ٍء، وَمَٛم ظَمَٚمَؼ يُمؾَّ َرْ

ُف َرأَ  : َأٟمَّ َٚمِٛملُّ صَمٜمِل ظَمِٚمـٞمكِم اًمسُّ ـْ َذًمِـَؽ وَمَ٘مـاَل: اهللُ َأيْمـؼَمُ َُمـا طَمـدَّ ى َريْمًبا َأشَمْقا َأسَمـا ُهَرْيـَرَة، وَمَسـ٠َمًُمقُه قَمـ
ٍء، إاِلَّ َوىَمْد َرَأْيُتُف َوَأَٟما َأْٟمَتٔمُِرُه، ىَماَل ضَمْٕمَٗمٌر: سَمَٚمَٖمٜمِل َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ  ـْ × سمٌَِمْ ىَماَل: )إَِذا ؾَم٠َمًَمُٙمُؿ اًمٜمَّاُس قَم

ٍء(.َهَذا ومَ  ـٌ سَمْٕمَد يُمؾن َرْ ٍء َواهللُ يَماِئ ٍء، َواهللُ ظَمَٚمَؼ يُمؾَّ َرْ  ُ٘مقًُمقا: اهللُ يَماَن ىَمْبَؾ يُمؾن َرْ
وذم سمٕمض اًمٓمرق ذيْمر ىمّمة اًمريمب قمـ أٍخ جلٕمٗمر سمـ سمرىمان راويف قمــ يزيـد. ومجٚمـة )إذا 

 .ؾم٠مًمٙمؿ..( ظمرضمٝما إؾمحاق قمغم اًمِمؽ ُمـ ضمٕمٗمر سمـ سمرىمان اًمراوي قمـ يزيد ذم رومٕمٝما
: طمدصمٜما حمٛمد سمـ اعمثٜمـك طمـدصمٜما يمثـػم 1/292( 645ووىمع قمٜمد اسمـ أيب قماصؿ ذم اًمسٜمة )

: )إن ؾم٠مًمٙمؿ اًمٜمـاس قمــ ذًمـؽ ×سمـ هِمام طمدصمٜما ضمٕمٗمر سمـ سمرىمان ىمال: سمٚمٖمٜمل أن رؾمقل اهلل 
 وم٘مقًمقا: اهلل يمان ىمبؾ يمؾ رء، واهلل ظماًمؼ يمؾ رء، واهلل يمائـ سمٕمد يمؾ رء(.

، واسمـ ُمٜمده 15/117( 6722، واسمـ طمبان )13/524( 8217وأظمرضمف اإلُمام أمحد )
ُمـ ـمريؼ  ام سمـ ُمٜمبف ىمال: هذا ُما طمدصمٜما سمف أسمق هريرة ىمال: ىمـال  1/479( 356ذم اإليامن )
: )ال يزاًمقن يستٗمتقن طمتـك ي٘مـقل أطمـدهؿ: هـذا اهلل ظمٚمـؼ اخلٚمـؼ: ومٛمــ ظمٚمـؼ ×رؾمقل اهلل 
 اهلل؟ذ(.

ـْ ُمــ ـمريـؼ ا 348-15/347( 9566وأظمرضمف اإلُمام أمحد ) ـِ َأيِب ُهَرْيـَرَة قَمـ ِر سْمـ عمَُْحـرن
ٍء وَمـاَم ×َأسمِٞمِف ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ  : )اَل َيَزاُل اًمٜمَّاُس َيْس٠َمًُمقَن طَمتَّك َيُ٘مقًُمقا: يَماَن اهللُ ىَمْبَؾ يُمـؾن َرْ

 يَماَن ىَمْبَٚمُف؟(.
ــٜمة ) ـــ أيب قماصــؿ ذم اًمس ــف اسم ــامن )1/292( 646وأظمرضم ــده ذم اإلي ـــ ُمٜم ( 365، واسم

، ُمـ ـمريؼ اًمٕمالء قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة ُمرومققًما: )ال يزال قمبد يس٠مل ويس٠مل 483، 1/482
 ظمٚم٘مٜمل ومٛمـ ظمٚمؼ اهلل(.قمٜمل ومٞم٘مقل: هذا اهلل 

 ُمــ ـمريـؼ األقمـرج قمــ أيب هريـرة ىمـال: 1/479( 357وأظمرضمف اسمـ ُمٜمده ذم اإليامن )
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 ومٛمـ ظمٚمؼ اهلل(.)ال يزاًمقن يستٗمتقن طمتك ي٘مقًمقا: هذا اهلل ظمٚمؼ:  :×ىمال رؾمقل اهلل 

ــرة  ـــ أيب هري ــد سمـــ األصــؿ و ــام واعمحــرر سم ـــ ؾمــػميـ ويزي يمٚمٝمــؿ: )قمــروة وحمٛمــد سم

 .سمف، ُمع ُما سمٞمٜمت ُمـ أًمٗمافمٝمؿ قمٜمف وقمبداًمرمحـ ُمقمم احلرىمة واألقمرج( قمـ أيب هريرة 
ؾ ُمـ أًمٗماظ أصحاب أيب هريرة  ؾمـقى ًمٗمـظ طمـديث اًمبـاب ُمــ روايـة أيب -ومتحّمَّ

 ُما يكم: -ؾمٚمٛمة

ـْ قمروة سمـ -1 اًمزسمػم: )اَل َيَزاُل اًمٜمَّاُس َيَتَسـاَءًُمقَن طَمتَّـك ُيَ٘مـاَل: َهـَذا ظَمَٚمـَؼ اهللُ اخْلَْٚمـَؼ، وَمَٛمـ

ـْ َذًمَِؽ ؿَمْٞمًئا، وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ: آَُمٜمُْت سمِـاهللِ(، وذم سمٕمْمـٝما )ومٚمٞمٜمتـف(، وذم سمٕمْمـٝما  ـْ َوضَمَد ُِم ظَمَٚمَؼ اهللَ؟، وَمَٛم

 زيادة )ورؾمٚمف(.

ـِ اًْمِٕمْٚمِؿ طَمتَّك َيُ٘مقًُمـقا: َهـَذا اهللُ ظَمَٚمَ٘مٜمَـا، حمٛمد سمـ ؾمػميـ: )اَل َيَزاُل اًمٜمَّ -2 اُس َيْس٠َمًُمقَٟمُٙمْؿ قَم

ـْ ظَمَٚمَؼ اهللَ؟(. ىَماَل  ، وَمَ٘ماَل: َصـَدَق اهللُ َوَرؾُمـقًُمُفذ، ىَمـْد ؾَمـ٠َمًَمٜمِل اصْمٜمَـاِن -َوُهَق آظِمٌذ سمَِٞمِد َرضُمؾٍ -وَمَٛم

 .-ثَّاينَأْو ىَماَل: ؾَم٠َمًَمٜمِل َواطِمٌد َوَهَذا اًم-َوَهَذا اًمثَّاًمُث 

ٍء، -3 ٍء طَمتَّـك َيُ٘مقًُمـقا: اهللُ ظَمَٚمـَؼ يُمـؾَّ َرْ ـْ يُمـؾن َرْ يزيد سمـ األصؿ: )ًَمَٞمْس٠َمًَمٜمَُّٙمُؿ اًمٜمَّاُس قَمـ

ـُف  : َأٟمَّ ـَٚمِٛملُّ ـُ َصـبِٞمٍغ اًمسُّ صَمٜمِل َٟمَجَبـُة سْمـ ـْ ظَمَٚمَ٘مُف؟(. وقمٜمد اإلُمام أمحد ذم آظمره: ىَماَل َيِزيُد: وَمَحـدَّ وَمَٛم

ـٍء، إاِلَّ َوىَمـْد َرَأى َريْمًبا َأشَمْقا  صَمٜمِل ظَمِٚمـٞمكِم سمٌَِمْ ـْ َذًمَِؽ وَمَ٘مـاَل: اهللُ َأيْمـؼَمُ َُمـا طَمـدَّ َأسَما ُهَرْيَرَة، وَمَس٠َمًُمقُه قَم

ـْ َهـَذا وَمُ٘مقًُمـقا: »ىَماَل: × َرَأْيُتُف َوَأَٟما َأْٟمَتٔمُِرُه، ىَماَل ضَمْٕمَٗمٌر: سَمَٚمَٖمٜمِل َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ  اُس قَمـ إَِذا ؾَم٠َمًَمُٙمُؿ اًمٜمَـّ

ءٍ اهللُ يمَ  ـٌ سَمْٕمَد يُمؾن َرْ ٍء َواهللُ يَماِئ ٍء، َواهللُ ظَمَٚمَؼ يُمؾَّ َرْ  ش.اَن ىَمْبَؾ يُمؾن َرْ

 ام سمـ ُمٜمبف: )ال يزاًمقن يستٗمتقن طمتك ي٘مقل أطمـدهؿ: هـذا اهلل ظمٚمـؼ اخلٚمـؼ: ومٛمــ  -3

 ظمٚمؼ اهلل؟ذ(.

ٍء وَمـاَم اعمحرر سمـ أيب هريرة: )اَل َيَزاُل اًمٜمَّاُس َيْس٠َمًُمقَن طَمتَّك َيُ٘مقًُمقا: يمَ -3 اَن اهللُ ىَمْبَؾ يُمؾن َرْ

 يَماَن ىَمْبَٚمُف؟(.

قمبــداًمرمحـ ُمــقمم احلرىمــة: )ال يــزال قمبــد يســ٠مل ويســ٠مل قمٜمــل ومٞم٘مــقل: هــذا اهلل -4

 ظمٚم٘مٜمل ومٛمـ ظمٚمؼ اهلل(.

 األقمرج: )ال يزاًمقن يستٗمتقن طمتك ي٘مقًمقا: هذا اهلل ظمٚمؼ: ومٛمـ ظمٚمؼ اهلل(.-5
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 ُمـ هذا اًمقضمف.صمبقت احلديث قمٜمد ُمسٚمؿ  -أواًل 

، : وم٘مــد قمــزاه إًمٞمــف ُمـــ هــذا اًمقضمــف أسمــق ٟمٕمــٞمؿاحلــديث صماسمــت ذم صــحٞمح ُمســٚمؿ 

 ، رمحٝمؿ اهلل.، واعمزي، واًمٜمقويواًم٘ماع قمٞماض

واحلديث شمٗمرد سم٢مظمراضمف ُمـ اًمستة ُمسٚمؿ ُمـ طمديث قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمــ 

 .أيب هريرة 

 صمبقت اًمٓمريؼ قمـ قمٙمرُمة سمـ قمامر. -صماٟمًٞما

 ُمدار ـمريؼ قمٙمرُمة قمغم اًمٜمرض سمـ حمٛمد:

ومرواه قمٜمف قمبداهلل سمـ حمٛمد وىمٞمؾ: اسمـ قمبداهلل سمــ قمٛمـر اًمٞمامُمـل، أسمـق حمٛمـد، ٟمزيـؾ سمٖمـداد 

 اعمٕمروف سماسمـ اًمروُمل.

ؾمئؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم وأٟما أؾمٛمع قمـ اسمـ اًمروُمـل وم٘مـال: ُمثـؾ » ىمال قمبداخلاًمؼ سمـ ُمٜمّمقر:

 . وحيٞمك سمـ ُمٕملم واًمروُمل سمٖمداديان.شس٠مل قمٜمف: إٟمف ُمرعأيب حمٛمد ال يُ 

 .شصم٘مة» ، وىمال اسمـ ىماٟمع:شصدوق» وىمال أسمق طماشمؿ:

 واًمٜمرض هق: اًمٜمرض سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اجلرر أسمق حمٛمد اًمٞمامُمل، ُمقمم سمٜمل أُمٞمة.

شمبٕمـف ، وشرسمام شمٗمرد»ظمرج ًمف اجلامقمة ؾمقى اًمٜمسائل، وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمث٘مات وىمال: 

ذم )هـدي اًمسـاري( ذم ، ًمٙمٜمف مل يذيمره شصم٘مة ًمف أومراد»شمبٕمف احلاومظ اسمـ طمجر وم٘مال: و

 .(1/212)( 349) ، طمديثأليب ٟمٕمٞمؿ ،( اعمسٜمد اعمستخرج قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ1)
 .(1/431) ،ًمٚم٘ماع قمٞماض ،( إيمامل اعمٕمٚمؿ2)
 .(2/155) ،ًمٚمٜمقوي ،( ذح صحٞمح ُمسٚمؿ3)
 .(11/75) ،ًمٚمٛمزي ،( حتٗمة األذاف4)
 .(11/75) ،ًمٚمٛمزي ،( يٜمٔمر: حتٗمة األذاف5)
 .(11/72) ،ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي ،( شماريخ سمٖمداد6)
 .(11/72) ٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي،ًم ،( شماريخ سمٖمداد7)
 .(6/22) ،السمـ طمجر ،(  ذيب اًمتٝمذيب8)
 .(7/535) ،السمـ طمبان ،( اًمث٘مات9)
 .(562صـ)( 7148) ، شمرمجة رىمؿالسمـ طمجر ،( شم٘مريب اًمتٝمذيب11)

المطلب الثاني  : دراسة تخريج الحديث
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 ُمـ شُمٙمٚمنؿ ومٞمٝمؿ ُمـ رواة اًمّمحٞمح. هد

 ويمالُمٜما هٜما قمـ روايتف قمـ قمٙمرُمة: هؾ حيتٛمؾ شمٗمرده ومٞمٝما أم ال؟

 واًمٔماهر أهنؿ اطمتٛمٚمقا روايتف قمـ قمٙمرُمة وصححقها:

وهـق أروى اًمٜمـاس قمــ قمٙمرُمـة سمــ قمـامر صم٘مـة، » :-ًمٞمـفوىمـد رطمـؾ إ-ىمال اًمٕمجكم 

 .شاًمٞمامُمل، ؾمٛمع ُمـ قمٙمرُمة سمـ قمامر أًمػ طمديث

 .شيروي قمٜمف اًمٜمرض سمـ حمٛمد أًمػ طمديث» وىمال ذم شمرمجة قمٙمرُمة:

يرويـف حيٞمـك سمــ » وم٘مـال: إذا ىمال اًمرضمؾ ألظمٞمف: يـا يمـاومر..(:وؾماق اًمدارىمٓمٜمل طمديث: )

قمٙمرُمة سمـ قمامر قمــ حيٞمـك قمــ قمبـداهلل سمــ أيب يمثػم، واظمتٚمػ قمٜمف: ومرواه اًمٜمرض سمـ حمٛمد قمـ 

. ووىمٗمف أسمق طمذيٗمة قمـ قمٙمرُمة. وهمػمه يرويف ×يزيد، قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمبل 

رض سمــ ـقمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ أيب هريرة وال يـذيمر سمٞمـٜمٝمام أطمـًدا. واألؿمـبف أن يٙمـقن اًمٜمـ

 .شحمٛمد طمٗمٔمف قمـ قمٙمرُمة

ىمّمة إؾمالم قمٛمرو سمـ ذم  قمٛمرو سمـ قمبسة وؾماق اجلقرىماين طمديث أيب أُماُمة قمـ 

 .ش هذا طمديث صحٞمح: رواه اًمٜمرض سمـ حمٛمد قمـ قمٙمرُمة...» قمبسة، صمؿ ىمال:

ُمـ اًمٜمبـل  ذم اخلالل اًمتل ـمٚمبٝمـ أسمق ؾمٗمٞمان  وؾماق أيًْما طمديث اسمـ قمباس 

هـذا طمـديث صـحٞمح: أظمرضمـف » قمـ قمٙمرُمة قمــ أيب ُزُمٞمـؾ، صمـؿ ىمـال: ُمـ طمديث اًمٜمرض ×

قمـ قمباس سمـ قمبـداًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٜمـؼمي وأمحـد سمــ ضمٕمٗمـر اعمٕم٘مـري مجٞمًٕمـا قمــ ُمسٚمؿ ذم اًمّمحٞمح 

 .شاًمٜمرض سمـ حمٛمد

 وماحلديث صماسمت قمـ قمٙمرُمة سمـ قمامر.

 صمبقت احلديث قمـ أيب ؾمٚمٛمة سمـ قمبداًمرمحـ. -صماًمًثا

 .(2/313) ،ًمٚمٕمجكم ،( ُمٕمرومة اًمث٘مات1)
 .(2/144) ،ًمٚمٕمجكم ،( ُمٕمرومة اًمث٘مات2)
 .(8/33) ،ًمٚمدارىمٓمٜمل ،ؾ اًمقاردة ذم األطماديث اًمٜمبقية( اًمٕمٚم3)
 .(1/298) ،ًمٚمجقرىماين ،( األسماـمٞمؾ واعمٜمايمػم واًمّمحاح واعمِماهػم4)
 .(1/338) ،ًمٚمجقرىماين ،( األسماـمٞمؾ واعمٜمايمػم5)
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، -وهل رواية اًمباب قمٜمدٟما وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝما-قمـ أيب ؾمٚمٛمة: حيٞمك سمـ أيب يمثػم  فيروي
 سمـ أيب ؾمٚمٛمة. وقمتبة سمـ ُمسٚمؿ وقمٛمر
 :-يمام شم٘مدم-وم٠مظمرضمٝما أسمق داود  أُما رواية قمتبة:

وهق حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ سمٙمر سمـ ؾمـامل وىمٞمـؾ: اسمــ ؾمـامل، اًمتٛمٞمٛمـل  طمدصمٜما حمٛمد سمـ قمٛمرو:
طمـدصمٜما زٟمـٞمج ويمـان » ىمـال أسمـق طمـاشمؿ: اًمٕمدوي، اعمٕمروف سمــ)زٟمٞمج( صـاطمب اًمٓمٞماًمسـة. صم٘مـة:

 .، وظمرج ًمف ُمسٚمؿشصم٘مة
هـق األسمـرش األٟمّمـاري، ُمـقالهؿ أسمـق قمبـداهلل األزرق ىمـاع و قمـ ؾمٚمٛمة سمــ اًمٗمْمـؾ:

 اًمري.
..وقمٜمـده ؾمـقى اعمٖمـازي » :ـ إؾمحاق. ىمـال اسمــ قمـدي شمٙمٚمٛمقا ومٞمف ًمٙمٜمف صاطمب اسم

قمـــ اسمـــ إؾمــحاق وهمــػمه إومــرادات وهمرائــب، ومل أضمــد ذم طمديثــف طمــديًثا ىمــد ضمــاوز احلــد ذم 
 .شاإلٟمٙمار، وأطماديثف ُم٘مارسمة حمتٛمٚمة

إؾمحاق: وم٘مد شماسمٕمف قمٚمٞمف هـارون اسمــ أيب قمٞمسـك وإسمـراهٞمؿ سمــ ؾمـٕمد  ومل يتٗمرد سمف قمـ اسمـ
 .-يمام شم٘مدم ذم اًمتخريج-ويقٟمس سمـ سمٙمػم 

 :-يمام شم٘مدم-ورواية هارون سمـ أيب قمٞمسك قمٜمد اًمٜمسائل 
 .قمـ قمٛمرو سمـ قمكم اًمّمػمذم اًمٗمالس أسمق طمٗمص اإلُمام

يمـره اسمــ طمبـان ذم قمـ قمبداهلل سمـ هارون سمـ أيب قمٞمسك اًمِماُمل، أيب قمكم، ٟمزيؾ اًمبٍمة، ذ
 .شصدوق» ، وىمال اسمـ طمجر:اًمث٘مات

 قمـ أسمٞمف هارون سمـ أيب قمٞمسك اًمِماُمل، يماشمب حمٛمد سمـ إؾمحاق.
هارون سمــ أيب قمٞمسـك صـاطمب اًمسـػمة، خيٓمـد ذم طمديثـف قمــ همـػم اسمــ» ىمال اًمبخاري:

 .(8/34) ،السمـ أيب طماشمؿ ،( اجلرح واًمتٕمديؾ1)
 .(26/211) ،ًمٚمٛمزي ،(  ذيب اًمٙمامل2)
 .(3/341) ،السمـ قمدي ،رضمال( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًم3)
 .(22/162) ،ًمٚمٛمزي ،( يٜمٔمر:  ذيب اًمٙمامل4)
 .(8/349) ،السمـ طمبان ،( اًمث٘مات5)
 .(327صـ)( 3672) ، شمرمجة رىمؿالسمـ طمجر ،( شم٘مريب اًمتٝمذيب6)
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 .، وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمث٘ماتشإؾمحاق

 ( قمـ حمٛمد سمـ إؾمحاق.يمال ا )ؾمٚمٛمة سمـ اًمٗمْمؾ وهارون سمـ أيب قمٞمسك

هق حمٛمد سمـ إؾمحاق سمـ يسار، أسمق سمٙمر اعمٓمٚمبل ُمقالهؿ اعمـدين، إُمـام  وحمٛمد سمـ إؾمحاق:

 اعمٖمازي.

وىمـد ومتِمـت » ق صـدوق طمســ احلـديث: ىمـال اسمــ قمـدي:وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمـف، وهـ

ء ٌمـأطماديثف ومٚمؿ أضمد ذم أطماديثف ُما يتٝمٞم٠م أن ي٘مٓمع قمٚمٞمف سماًمْمٕمػ، ورسمام أظمٓمـ٠م أو وهـؿ ذم اًمـ

 .شسمٕمد اًمٌمء يمام خيٓمد همػمه، ومل يتخٚمػ ذم اًمرواية قمٜمف اًمث٘مات واألئٛمة وهق ال سم٠مس سمف

ـ ُمسٚمؿ اًمتٞمٛمل: ـ قمتبة سم ، وهق قمتبة سمـ ُمسٚمؿ ُمقالهؿ اعمدين. صم٘مة أظمرج ًمف اًمِمٞمخان قم

 .، وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمث٘ماتاًمِمٞمخان

 وُما شم٘مدم إؾمٜماد طمسـ ال سم٠مس سمف.

 :-يمام شم٘مدم-ظمرضمٝما اإلُمام أمحد وم٠م وأُما رواية قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛمة:

 ي. صم٘مة ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: ىمال أسمق طمـاشمؿ:اًمباهكم، أيب قمثامن اًمّمٗمار اًمبٍم قمـ قمٗمان سمـ ُمسٚمؿ:

 .شصم٘مة ُمت٘مـ ُمتلم»

 .وهق اًمقواح سمـ قمبداهلل اًمٞمِمٙمري ُمقالهؿ، صم٘مة صمبت قمـ أيب قمقاٟمة:

 دين.اسمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمقف، اًم٘مرر، اًمزهري، اعم قمـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛمة:

. وىمـال اسمــ قمـدي ، وذيمـره اسمــ طمبـان ذم اًمث٘مـاتشُمـدين ال سمـ٠مس سمـف» ىمال اًمٕمجكم:

 .(4/358) ،ًمٚمٕم٘مٞمكم ،( اًمْمٕمٗماء اًمٙمبػم1)
 .(9/238) ،السمـ طمبان ،( اًمث٘مات2)
 .(6/112) ،قمديالسمـ  اًمرضمال، ( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء3)
 .(19/323) ، ًمٚمٛمزي،(  ذيب اًمٙمامل4)
 .(7/269) ،السمـ طمبان ،( اًمث٘مات5)
 .(7/31) ، السمـ أيب طماشمؿ،( اجلرح واًمتٕمديؾ6)
 .(31/441) ، ًمٚمٛمزي،،  ذيب اًمٙمامل(9/41) ، السمـ أيب طماشمؿ،( يٜمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ7)
 .(2/168) ، ًمٚمٕمجكم،( ُمٕمرومة اًمث٘مات8)
 .(7/164) ،طمبانالسمـ  ،( اًمث٘مات9)
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..وهذه األطماديث اًمتل أُمٚمٞمتٝما قمـ أيب قمقاٟمة وهِمٞمؿ وؾمـٕمد سمــ إسمـراهٞمؿ ُمــ روايـة » :

ُمٜمّمقر واًمثقري قمٜمف يمؾ هذه األطماديث ال سم٠مس اا. وقمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛمة ُمتامؾمـؽ احلـديث، 

 .شال سم٠مس سمف

 إؾمٜماد طمسـ ال سم٠مس سمف أيًْما.وهذا 

 وماحلديث صماسمت قمـ أيب ؾمٚمٛمة.

 صمبقت احلديث قمـ أيب هريرة: -راسمًٕما

. واألًمٗمـاظ -يمـام ُمـر ذم اًمتخـريج-احلديث صماسمت قمـ أيب هريرة ذم اًمّمحٞمحلم وهمػم ا 

 ًمٞمس ومٞمٝما اظمتالف يمثػم.قمٜمف 

 صمبقت احلديث قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم: -ظماُمًسا

ن احلديث صماسمت ُمـ طمديث أيب ؾمٚمٛمة قمـ أيب هريرة، وصماسمت ُمـ ظمالل اًمتخريج شمبلم زم أ

 قمـ أيب هريرة ُمـ وضمقه.

 واًمِم٠من هٜما: هؾ صمبت احلديث قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة؟

قمغم ُمتاسمع ًمٕمٙمرُمة ذم روايتف هذا احلديث قمــ حيٞمـك قمــ أيب -سمحسب اـمالقمل-مل أىمػ 

رواية سمذا ا،  وىمد ظمرضمٝمـا ؾمٚمٛمة سمف، ومل أىمػ قمغم ٟم٘مد ُمتقضمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل هلذه اًم

صمبقت احلـديث  -واهلل أقمٚمؿ-، ومٞمٔمٝمر -يمام ؾمٞم٠ميت-وٛمـ خترجيف ًمٓمرق احلديث ُمسٚمؿ 

 قمـ حيٞمك سم٘مريٜمة ختريج ُمسٚمؿ ًمف ُمـ هذا اًمقضمف.

 ختريج اإلُمام ُمسٚمؿ ًمٓمريؼ قمٙمرُمة: -ؾمادؾًما

ًمٓمريــؼ ، واًمٙمــالم هٜمــا قمـــ ختــريج ُمســٚمؿ -يمــام شم٘مــدم-احلــديث صماسمــت وال ؿمــؽ 

احلـديث : إذ ظمـرج اإلُمـام ُمسـٚمؿ ٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمــ أيب هريـرة قمـ حيقمٙمرُمة 

 :وٛمـ ـمرق قمدة ظمرضمٝما قمـ أيب هريرة 
ر اًمباب سمحديث قمروة قمـ أيب هريرة، وؾماىمف ُمـ صمالصمة أوضمف قمـ قمروة ، صمؿ ؾمـاىمف صدَّ

 .(5/42) ،السمـ قمدي اًمرضمال، ( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء1)
 (.214(، )213(، )212( )134( طمديث )2)
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، صمؿ ؾماق طمديث قمٙمرُمـة ُمـ وضمٝملمؾماىمف ُمـ طمديث حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة 

، صمـؿ ؾمـاق  ؾمٚمٛمة، صمؿ ؾمـاق طمـديث يزيـد سمــ األصـؿ قمــ أيب هريـرةهذا قمـ حيٞمك قمـ أيب

 .ؿماهًدا ُمـ طمديث أٟمس 

أراد سمتخرجيف ـمريـؼ قمٙمرُمـة إقمالهلـا سمـاًمتٗمرد، ومل ومل ئمٝمر زم إن يمان اإلُمام ُمسٚمؿ 

قمغم ُمـ أقمؾ اًمرواية سمتٗمرد قمٙمرُمـة قمــ حيٞمـك. واحلـديث ُمِمـٝمقر:  -سمحسب اـمالقمل-أىمػ 

يّمحح ـمريؼ قمٙمرُمة قمـ حيٞمـك قمــ اًمّمحٞمح، وأن ُمسٚماًم  ومٜمب٘مك قمغم األصؾ ُمـ رؾمؿ

 أيب ؾمٚمٛمة سمف.

 

 

 

 (.215( )135( طمديث )1)
 (.216( )135( طمديث )2)
 (.217( )136( طمديث )3)
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 (:241ذم يمتاب اًمٓمٝمارة )ىمال اإلُمام ُمسٚمؿ 

ـُ ُيقُٟمَس  صَمٜمَا قُمَٛمُر سْم ىَماِرُّ ىَمااَل: طَمدَّ ـٍ اًمرَّ ـُ طَماشمٍِؿ َوَأسُمق َُمْٕم ُد سْم صَمٜمِل حُمَٛمَّ ـُ  َوطَمدَّ صَمٜمَا قِمْٙمِرَُمُة سْم طَمدَّ

صَمٜمِل  ـُ َأيِب يَمثػٍِم ىَماَل: طَمدَّ صَمٜمِل حَيَْٞمك سْم ٍر طَمدَّ صَمٜمَا-قَمامَّ صَمٜمِل ؾَمامِلٌ  -َأْو طَمدَّ ـِ طَمدَّ مْحَ ـُ قَمْبِداًمرَّ َأسُمق ؾَمَٚمَٛمَة سْم

ـُ َأيِب سَمْٙمٍر ذِم ضَمٜمَ  ـِ سْم مْحَ ـاٍص، وَمَٛمَرْرَٟمـا َُمْقمَم اعمَْْٝمِرين ىَماَل: ظَمَرضْمُت َأَٟما َوقَمْبُداًمرَّ ـِ َأيِب َوىمَّ اَزِة ؾَمْٕمِد سْمـ

ـِ اًمٜمَّبِلن   ُِمْثَٚمُف...طمديث )أؾمبغ اًمقوقء(. ×قَمغَم سَماِب طُمْجَرِة قَماِئَِمَة وَمَذيَمَر قَمٜمَْٝما قَم

ر ُمسٚمؿ  ( سمحديث قمبـداهلل سمــ وهـب قمــ خمرُمـة سمــ 23( )238أول اًمباب )صدَّ

يقم شمـقذم ؾمـٕمد سمــ  ×قمائِمة زوج اًمٜمبل سمٙمػم قمـ أسمٞمف قمـ ؾمامل ُمقمم ؿمداد ىمال: دظمٚمت قمغم 

أيب وىمــاص، ومــدظمؾ قمبــداًمرمحـ سمـــ أيب سمٙمــر ومتقوــ٠م قمٜمــدها، وم٘ماًمــت: يــا قمبــداًمرمحـذ أؾمــبغ 

ـْ اًمٜمَّارِ ي٘مقل: ) ×اًمقوقء: وم٢مين ؾمٛمٕمت رؾمقل اهلل   (.َوْيٌؾ ًمأِْلَقْمَ٘ماِب ُِم

صمؿ ؾماق سمٕمده طمديث طمرُمٚمة سمـ حيٞمك قمـ اسمـ وهب قمـ طمٞمقة قمـ حمٛمد سمــ قمبـداًمرمحـ 

، صمؿ ؾماىمف ُمـ طمديث قمٙمرُمة قمـ -وؾمٞم٠ميت ختريج اًمٓمري٘ملم-أيب قمبداهلل ؿمداد قمـ قمائِمة  قمـ

 حيٞمك اعمذيمقر هٜما.

 

ــقر ) ــد ذم اًمٓمٝم ــق قمبٞم ــف أسم ـــ377أظمرضم ــط 382( ص ــؼماين ذم األوؾم ــف اًمٓم ـــ ـمري٘م ، وُم

 .1/316( 574، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمسٜمد اعمستخرج )5/277( 5318)

هـق سمٙمـار سمــ ىمتٞمبـة -: طمدصمٜما أسمـق سمٙمـرة 1/38اوي ذم ذح ُمٕماين اآلصمار وأظمرضمف اًمٓمح

 .-اًمبٙمراوي

، 1/316( 574، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمسٜمد اعمستخرج )8/212وأظمرضمف اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمسػم 

 ، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ اعمثٜمك.1/231واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 

ؾمـامل، سمـف،  يمٚمٝمؿ قمــ قمٛمـر سمــ يـقٟمس اًمٞمـاُمل قمــ قمٙمرُمـة سمــ قمـامر قمــ أيب ؾمـٚمٛمة قمــ

 خمتًٍما.

ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ حمٛمـد اًمؼمىمـل اًم٘مـاع طمـدصمٜما  1/231ووىمع قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 

المطلب األول : تخريج الحديث
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طمـدصمٜما قمٙمرُمـة، صمـؿ طمـقل اإلؾمـٜماد إمم ـمريـؼ  -هق ُمقؾمـك سمــ ُمسـٕمقد اًمٜمٝمـدي-أسمق طمذيٗمة 

احلسـ سمـ ؾمٗمٞمان قمـ حمٛمد سمـ اعمثٜمك اًمساًمٗمة وهل قمـ قمٛمر سمـ يـقٟمس قمــ قمٙمرُمـة سمــ قمـامر 

 قمـ حيٞمك سمف.

ومٞمٔمٝمر ُمـ هذا أن أسما طمذيٗمة ُمقؾمك سمـ ُمسٕمقد ىمد شماسمع قمٛمر سمــ يـقٟمس قمــ قمٙمرُمـة سمـف. 

طمـديث قمٛمـر سمــ يـقٟمس قمــ  قم٘مـب إظمراضمـف ُمــ- 5/277ًمٙمـ ىمال اًمٓمـؼماين ذم األوؾمـط 

ـ أيب يمثػم وسمـلم ؾمـامل ُمـقمم اعمٝمـري » :-قمٙمرُمة سمف  وهـق: -مل ُيدظمؾ ذم إؾمٜماد هذا احلديث سملم حيٞمك سم

قمٛمـر سمــ  قمبداًمرمحـ إال قمٙمرُمة سمــ قمـامر، وال قمــ قمٙمرُمـة إال أسما ؾمٚمٛمة سمـ -ُمقمم اًمٜمٍميلم

. وىمد شم٘مدم أٟمف مل يتٗمرد سمف أسمق قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمؾ شماسمٕمف قمٚمٞمـف همـػمه قمــ شيقٟمس، شمٗمرد سمف: أسمق قمبٞمد

 قمٛمر سمـ يقٟمس.

هٙمذا رواه قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ ؾمامل ُمقمم اعمٝمري قمـ 

 .قمائِمة 

ك سمـ أيب يمثػم مجاقمة ُمـ أصـحاسمف قمٜمـف قمــ ؾمـامل مل يـذيمروا أسمـا ؾمـٚمٛمة سمــ ورواه قمـ حيٞم

 قمبداًمرمحـ:

، 377صـ(375، وأسمق قمبٞمد ذم اًمٓمٝمقر )92-41/91( 24543وم٠مظمرضمف اإلُمام أمحد )

 ، مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ األوزاقمل.35( صـ23واًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػم )

ــة ذم اعمســتخرج ) ــد أيب قمقاٟم يــؼ حمٛمــد سمـــ يمثــػم قمـــ ُمـــ ـمر 1/192( 621ووىمــع قمٜم

وال » :14/333ذم اًمٕمٚمؾ ىمٓمٜمل األوزاقمل: صمٜما حيٞمك صمٜما قمٙمرُمة ُمقمم اعمٝمري. ىمال اًمدار

 .شأسمق هريرة وال قمٙمرُمة قمـ أيب ؾمٚمٛمةيّمح ومٞمف 

، ُمــ ـمريـؼ حمٛمـد سمــ أيب اًمنـي قمــ 21/351( 823ووىمع قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبـػم )

قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمــ ُمٕمٞم٘مٞمـب  -ذا ذم اعمٓمبقع ]يم-األوزاقمل قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب يمثػم 

، واًمٓمؼماين ذم اعمقوع اًمسـاسمؼ ُمــ 24/269( 15511. وظمرضمف اإلُمام أمحد )×قمـ اًمٜمبل 

ـمريؼ أؾمد سمـ ُمقؾمك وقمبداهلل سمـ رضماء يمال ا قمـ أيقب سمـ قمتبة قمـ حيٞمك سمــ أيب يمثـػم قمــ 

 أيب ؾمٚمٛمة قمـ ُمٕمٞم٘مٞمب سمف.
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يٕمٜمل سمـ -ب ًمٞمس سمٌمء. يمان أيقب وطمديث أيب ؾمٚمٛمة قمـ ُمٕمٞم٘مٞم» :خاري ىمال اًمب

ووـٕمػ » :ىمال اًمؽمُمذي ش. ٞمح طمديثف ُمـ ؾم٘مٞمٛمف: ومال أطمدث قمٜمفال يٕمرف صح -قمتبة

ا -ل اًمبخاري ]يٕمٜم-  .35( صـ24. اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػم )شأيقَب سمـ قمتبة ضمدا

إٟمـام » قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ ُمٕمٞم٘مٞمب: وىمال أسمق زرقمة قمـ طمديث أيقب قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم

 .2/33( 194. قمٚمؾ اسمـ أيب طماشمؿ )شمل ؾَمَباَلن قمـ قمائِمةحيٞمك قمـ ؾما هق قمـ

قمــ أيب ؾمـٚمٛمة قمــ ُمٕمٞم٘مٞمـب ورواه أيـقب سمــ قمتبـة قمــ حيٞمـك » :وىمال اسمــ طمجـر 

 .11/413 -طماؿمٞمة حتٗمة األذاف-. اًمٜمٙمت اًمٔمراف شوم٠مظمٓم٠م ومٞمف

ـــد ذم 41/213( 24678، )41/62( 24516وأظمرضمـــف اإلُمـــام أمحـــد ) ـــق قمبٞم ، وأسم

، 1/284ُمـ ـمري٘مف اخلٓمٞمب ذم ُمقوح أوهام اجلٛمـع واًمتٗمريـؼ ، و382( صـ376اًمٓمٝمقر )

 ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕماوية ؿمٞمبان اًمٜمحقي.

ُمــ ـمريـؼ أيب ٟمٕمـٞمؿ اًمٗمْمـؾ سمــ ديمـلم:  137( صــ111ووىمع قمٜمد اعمحـاُمكم ذم أُماًمٞمـف )

 أٟمف ؾمـٛمع قمائِمـة طمدصمٜما ؿمٞمبان قمـ حيٞمك قمـ ؾمامل ُمقمم دوس أٟمف ؾمٛمع أسما هريرة 

 .اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر شم٘مقل ًمٕمبد

ديث ؿمـٞمبان وهـؿ: وهـؿ ومٞمـف أسمـق وطمـ» قمــ هـذه اًمراويـة:ًمـرازي ىمال أسمق زرقمـة ا

 .1/621. قمٚمؾ اسمـ أيب طماشمؿ شٟمٕمٞمؿ

 .ش وال يّمح ومٞمف أسمق هريرة..» :14/333ذم اًمٕمٚمؾ ىمٓمٜمل وىمال اًمدار

، وأسمــق 8/213، واًمٓمــؼمي ذم اًمتٗمســػم 4/111وأظمرضمــف اًمبخــاري ذم اًمتــاريخ اًمٙمبــػم 

 ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ اعمبارك. 1/195( 621قمقاٟمة ذم ُمسٜمده )

ــٜمده ) ــة ذم ُمس ــق قمقاٟم ــف أسم ــار 1/195( 621وأظمرضم ــاين اآلصم ــاوي ذم ذح ُمٕم ، واًمٓمح

 ، ُمـ ـمريؼ طمرب سمـ ؿمداد.2/417، واسمـ قمدي ذم اًمٙماُمؾ 1/38

 ، ُمـ ـمريؼ طمسلم اعمٕمٚمؿ.8/212وأظمرضمف اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمسػم 

طمـرب سمــ ؿمـداد وطمسـلم مجٞمٕمٝمؿ: )األوزاقمل، وؿمٞمبان اًمٜمحـقي، وقمـكم سمــ اعمبـارك، و

، مل يذيمروا أسما ؾمـٚمٛمة سمـلم حيٞمـك وؾمـامل، اعمٕمٚمؿ( قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ ؾمامل قمـ قمائِمة 

يقم ُمـقت ؾمـٕمد  اًمرمحـ دظمال قمغم قمائِمة  ومل يذيمروا ذم ُمتـ احلديث أن ؾماعمـًا وقمبد
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 .سمـ أيب وىماص 

: ـ قمائِمـة وشماسمع حيٞمك سمـ أيب يمثػم ذم رواية اجلامقمة قمٜمف هذا احلديث قمـ ؾمامل قم

أسمق األؾمقد حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ يتٞمؿ قمروة، وسمٙمػم سمـ قمبداهلل سمـ األؿمج، وٟمٕمـٞمؿ سمــ قمبـداهلل 

 اعمجٛمر، وقمٛمران سمـ سمِمػم، وقمبداعمٚمؽ سمـ ُمروان سمـ احلارث:

، 4/111(، واًمبخـــاري ذم اًمتـــاريخ اًمٙمبـــػم 241ومـــ٠مظمرج ُمســـٚمؿ ذم يمتـــاب اإليـــامن )

ــػم  ــؼمي ذم اًمتٗمس ــاوي ذم 8/214واًمٓم ــار ،  واًمٓمح ــاين اآلصم ــب ذم 1/38ذح ُمٕم ، واخلٓمٞم

، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ أيب األؾمقد حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ 1/231ُمقوح أوهام اجلٛمع واًمتٗمريؼ 

 . -يتٞمؿ قمروة-

، 4/111(، واًمبخـاري ذم اًمتـاريخ اًمٙمبـػم 25( )241وأظمرج ُمسٚمؿ ذم يمتاب اإليامن )

ــتخرج ) ــٜمد اعمس ــة ذم اعمس ــق قمقاٟم ــ1/195( 621وأسم ــل ذم اًمس ــؼمى ، واًمبٞمٝم٘م ، 1/96ٜمـ اًمٙم

، ُمـ ـمريؼ اسمـ وهب قمـ حيٞمك سمـ سمٙمػم1/231واخلٓمٞمب ذم ُمقوح أوهام اجلٛمع واًمتٗمريؼ 

 قمـ أسمٞمف سمٙمػم سمـ قمبداهلل سمـ األؿمج.

ووىمع قمٜمد ُمسٚمؿ وأيب قمقاٟمة واخلٓمٞمب ُمـ هذا اًمقضمف قمـ ؾمامل: دظمٚمت قمغم قمائِمة زوج 

 يقم شمقذم ؾمٕمد سمـ أيب وىماص. ×اًمٜمبل 

، ُمــ 4/111(، واًمبخـاري ذم اًمتـاريخ اًمٙمبـػم 241ٓمٝمارة )وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم يمتاب اًم

 ـمريؼ ٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر.

، وُمــــ ـمري٘مـــف 43/277( 26214، )41/317( 24813وأظمرضمـــف اإلُمـــام أمحـــد )

( 1656، وأظمرضمف اًمٓمٞماًمز ذم ُمسـٜمده )1/284اخلٓمٞمب ذم ُمقوح أوهام اجلٛمع واًمتٗمريؼ 

ُمقوـح أوهـام اجلٛمـع  واخلٓمٞمـب ذم 1/69وُمـ ـمري٘مـف اًمبٞمٝم٘مـل ذم اًمسـٜمـ  3/135-136

ــؼ  ــاب األم( 1/283واًمتٗمري ــديث )وــٛمـ يمت ــتالف احل ــام اًمِمــاومٕمل ذم اظم ، وأظمرضمــف اإلُم

وُمــ ـمري٘مـف اًمبٞمٝم٘مـل ذم ُمٕمرومـة  1/95( 81) -ؿمـٗماء اًمٕمـل-، وذم اعمسٜمد 11/159-161

، واًمبخاري ذم اًمتاريخ اًمٙمبػم 3/35( 1118، وأظمرضمف إؾمحاق سمـ راهقيف )1/285اًمسٜمـ 

ـ أيب ذئـب  ، يمٚمٝمؿ1/284 قوح أوهام اجلٛمع واًمتٗمريؼذم ُم ، واخلٓمٞمب4/111 ـ اسمـ ـ ـمرق قمـ ُم



116

 

 

 

 وووقء أظمٞمٝما قمبداًمرمحـ. قمـ قمٛمران سمـ سمِمػم، وومٞمف ىمّمة ؾمٗمرهؿ ُمع أُمٜما قمائِمة 

ــػم  ــاريخ اًمٙمب ـــ  4/111وأظمرضمــف اًمبخــاري ذم اًمت ـــ ُمــروان سم ــداعمٚمؽ سم ــؼ قمب ُمـــ ـمري

 احلارث. ومل يذيمر ًمٗمٔمف.

ٛمر وقمٛمران سمـ سمِمـػم وقمبـداعمٚمؽ سمــ ُمـروان( قمــ مجٞمٕمٝمؿ )يتٞمؿ قمروة وسمٙمػم وٟمٕمٞمؿ اعمج

 سمف. ؾمامل قمـ قمائِمة 

ـ قمبد ـ أيب ؾمٚمٛمة سم اًمرمحـ قمـ قمائِمة سمدون ذيمر ؾمامل سمٞمٜمف وسملم قمائِمة  واحلديث ُيروى قم

 ُمـ همػم ـمريؼ حيٞمك قمٜمف:

ــب ) ــاب همســؾ اًمٕمراىمٞم ــارة سم ــاب اًمٓمٝم ـــ ُماضمــف ذم يمت ــام أمحــد 452أظمرضمــف اسم (، واإلُم

ـــديث 42/378( 25589، )41/149( 24123) ـــتالف احل ـــاومٕمل ذم اظم ـــام اًمِم ، واإلُم

  1/96( 82وؾمـ٘مط ذم اعمٓمبـقع ُمــ ُمسـٜمده )ؿمـٗماء اًمٕمـل( )-11/161)وٛمـ يمتاب األم( 

، واحلٛمٞمـدي ذم ُمسـٜمده -سمـ قمجالن ُمـ اإلؾمٜماد، وهق صماسمت ذم اظمـتالف احلـديثاؾمؿ حمٛمد

ؾ ، واًمؽمُمـذي ذم اًمٕمٚمـ326-1/325( 268، واسمـ أيب ؿمـٞمبة ذم اعمّمـٜمػ )1/241( 161)

ــػم ) ــغم ذم ُمســٜمده )35( صـــ22اًمٙمب ــق يٕم ــذر ذم األوؾمــط 7/411( 4426، وأسم ـــ اعمٜم ، واسم

، 1/38، واًمٓمحاوي ذم ذح ُمٕمـاين اآلصمـار 8/213، واًمٓمؼمي ذم اًمتٗمسػم 1/416( 413)

، يمٚمٝمؿ ُمـ 1/286، واًمبٞمٝم٘مل ذم ُمٕمرومة اًمسٜمـ واآلصمار 342-3/341( 1159واسمـ طمبان )

أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أيب ؾمـٚمٛمة: شمقوـ٠م قمبـداًمرمحـ ـمرق قمـ حمٛمد سمـ قمجالن قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 

 قمٜمد قمائِمة..

: قمـ اسمــ قمجـالن قمــ ؾمـٕمٞمد سمــ أيب 1/23( 69ووىمع ذم ُمٓمبقع ُمّمٜمػ قمبداًمرزاق )

 ؾمٕمٞمد ىمال: شمقو٠م قمبداًمرمحـ...، مل يذيمر أسما ؾمٚمٛمة.

ـ اًمزسمػم وقمبد ـ رواية قمروة سم ـ أيب سمٙمر يمال ا قمـ قمائِمة  وضماء احلديث ُم ـ سم  :اًمرمح

(، واًمٓمـؼماين ذم األوؾمـط 451سمـ ُماضمف ذم يمتاب اًمٓمٝمارة سماب همسؾ اًمٕمراىمٞمب )أظمرج ا

ُمـ ـمريؼ قمبد اعم١مُمـ سمـ قمكم قمــ قمبداًمسـالم سمــ طمـرب قمــ هِمـام سمــ  4/263( 4149)

 .×قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قمائِمة قمـ اًمٜمبل 
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قمبداًمسـالم،  مل يرو هذا احلديث قمــ هِمـام سمــ قمـروة إال»ىمال اًمٓمؼماين قم٘مب إظمراضمف: 

د سمف  .شقمبداعم١مُمـ شمٗمرَّ

ُمـ ـمريؼ قمبداًمٕمزيز سمـ قمبٞمـداهلل  2/275( 1331وأظمرج اًمٓمؼماين ذم ُمسٜمد اًمِماُمٞملم )

 .قمـ قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر قمـ أظمتف قمائِمة 

 صمبقت احلديث قمٜمد ُمسٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ُمـ هذا اًمقضمف: -أواًل 

، ، واًمبٞمٝم٘مـلًمٞمـف: أسمـق ٟمٕمـٞمؿاحلديث ُمـ هذا اًمقضمف صماسمت ذم صحٞمح ُمسـٚمؿ: قمـزاه إ

 .اًمستة ، رمحٝمؿ اهلل.واحلديث اذا اإلؾمٜماد شمٗمرد سمف ُمسٚمؿ ُمـ سملم، واعمزيواًمٜمقوي

 صماٟمًٞما: صمبقت احلديث قمـ قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمف:

ُمــ ـمريـؼ قمٛمـر سمــ  -يمام ُمـرَّ -احلديث صماسمت قمـ قمٙمرُمة سمـ قمامر: أظمرضمف ُمسٚمؿ وهمػمه 

 يقٟمس:

قمٛمر سمـ يقٟمس سمـ اًم٘ماؾمؿ احلٜمٗمل، اًمٞمامُمل. صم٘مة: وصم٘مف اإلُمام أمحد وحيٞمك وهق أسمق طمٗمص 

 .، وهمػم ا، وأظمرج ًمف اجلامقمةسمـ ُمٕملم

يمام -ومما يدل قمغم صمبقشمف قمـ قمٙمرُمة أن اًمٕمٚمامء أٟمٙمروا قمٚمٞمف رواية احلديث ُمـ هذا اًمقضمف 

 .-ؾمٞم٠ميت

 :مل قمـ قمائِمة صمبقت احلديث قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ ؾماصماًمًثا: 
شمٗمرد سمف ُمـ هذا اًمقضمف قمٙمرُمة قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم. وىمد ظماًمػ ومٞمف أصـحاب حيٞمـك سمــ 

 .(2/367) ،أليب ٟمٕمٞمؿ ،( اعمسٜمد اعمستخرج1)
 .(1/286) ،ًمٚمبٞمٝم٘مل ،( ُمٕمرومة اًمسٜمـ واآلصمار2)
 .(3/131) ،ًمٚمٜمقوي ،حٞمح ُمسٚمؿ( ذح ص3)
 .(11/411) ،ًمٚمٛمزي ،( حتٗمة األذاف4)
 .(11/411) ،ًمٚمٛمزي ،( يٜمٔمر: حتٗمة األذاف5)
 .(6/142) ،السمـ أيب طماشمؿ ،( اجلرح واًمتٕمديؾ6)
 .(21/536) ،ًمٚمٛمزي ،( يٜمٔمر:  ذيب اًمٙمامل7)

المطلب الثاني : دراسة التخريج
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 .أيب يمثػم
 ومجٝمقر اًمٜم٘ماد قمغم ظمٓم٠م قمٙمرُمة ذم إؾمٜماد اخلؼم:

وىمال قمٙمرُمة: قمـ حيٞمك طمدصمٜمل أسمق ؾمٚمٛمة طمدصمٜمل أسمق ؾمامل اعمٝمري. » :ىمال اًمبخاري 
 .شوال يّمح

: يٕمٜمـل قمــ شواًمّمحٞمح يمام رواه األوزاقمل وطمسلم اعمٕمٚمـؿ...» :وىمال أسمق زرقمة 
 حيٞمك قمـ ؾمامل ًمٞمس ومٞمف ذيمر أيب ؾمٚمٛمة.

وهذا طمديث ىمد ظماًمػ أصحاَب حيٞمك سمـ أيب » :ًمٗمْمؾ اسمـ قمامر اًمِمٝمٞمد وىمال أسمق ا
يمثػم قمٙمرُمُة سمـ قمامر: رواه قمكم سمــ اعمبـارك وطمـرب سمــ ؿمـداد واألوزاقمـل قمــ حيٞمـك سمــ أيب 

ــ ــدصمٜمل ؾم ــال: طم ــػم: ىم ــػم يمث ــػم هم ـــ أيب يمث ــك سم ــديث حيٞم ــدٟما ذم طم ــٚمٛمة قمٜم ــر أيب ؾم امل...، وِذيْم
 .شحمٗمقظ

 .ش..ووهؿ ومٞمف قمٙمرُمة» :وىمال اًمدارىمٓمٜمل 
يمذا رواه قمٙمرُمة سمـ قمامر قمــ حيٞمـك سمــ أيب يمثـػم، وهـق » :وىمال اخلٓمٞمب اًمبٖمدادي 

 .شوهؿ، واًمّمقاب: قمـ حيٞمك قمـ ؾمامل ٟمٗمسف، وال وضمف إلدظمال أيب ؾمٚمٛمة ذم اإلؾمٜماد
وزقمؿ سمٕمض احلٗماظ: أن قمٙمرُمة سمـ قمـامر وهـؿ ذم ذيمـر أيب ؾمـٚمٛمة» :وىمال اًمبٞمٝم٘مل 

 .شذم هذا اإلؾمٜماد: وم٘مد رواه يماومة أصحاب حيٞمك قمٜمف قمـ ؾمامل
رواه األوزاقمل وطمرب سمـ ؿمداد وطمسلم اعمٕمٚمؿ، صمالصمـتٝمؿ قمــ » وىمال احلاومظ اسمـ طمجر:

وهذا رواه »، صمؿ ىمال: -ذم اًمتخريج يمام شم٘مدم-طمديث اًمباب ذم شمرمجة طمرب سمـ ؿمداد ُمـ ـمري٘مف ( ؾماق اسمـ قمدي 1)
حيٞمك سمـ أيب يمثػم: يمام رواه طمرب وؿمـٞمبان وقمٙمرُمـة وقمـكم سمــ اعمبـارك وطمسـلم اعمٕمٚمـؿ واألوزاقمـل وقم٘مٞمـؾ سمــ ظماًمـد 

 .(2/417) ،السمـ قمدي ،اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمالش. وؿمٞمبان سمـ قمبداًمرمحـ أسمق ُمٕماوية اًمٜمحقي
ؿمداد مل يتٗمرد سمف قمـ حيٞمـك سمـؾ شماسمٕمـف قمٚمٞمـف همـػمه قمــ حيٞمـك وُمـٜمٝمؿ قمٙمرُمـة، ال أن  يِمػم رمحف اهلل شمٕمامم إمم أن طمرب سمـ        

 رواية قمٙمرُمة يمرواية طمرب واًمب٘مٞمة ُمـ يمؾ وضمف: عما ؾمٞم٠ميت ُمـ إقمالل األئٛمة رمحٝمؿ اهلل ًمرواية قمٙمرُمة. واهلل أقمٚمؿ.
 .(4/119) ،ًمٚمبخاري ،( اًمتاريخ اًمٙمبػم2)
 .(2/13) ،السمـ أيب طماشمؿ ،( اًمٕمٚمؾ3)
 .(53-51صـ) ،األطماديث ذم يمتاب اًمّمحٞمح عمسٚمؿ سمـ احلجاج، السمـ قمامر اًمِمٝمٞمد ( قمٚمؾ4)
 .(14/333) ،ًمٚمدارىمٓمٜمل )شمٙمٛمٚمة اًمدسماد( ،( اًمٕمٚمؾ5)
 .(1/285) ،ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي ،( ُمقوح أوهام اجلٛمع واًمتٗمريؼ6)
 .(1/286) ،ًمٚمبٞمٝم٘مل ،( ُمٕمرومة اًمسٜمـ واآلصمار7)
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 .ش ق ؾمٚمٛمة(، ورضمحف أسمق زرقمة..حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ ؾمامل ُمقمم اعمٝمري، ًمٞمس ومٞمف )أسم
ـ حيٞمك وم٘مد شمٗمرد سمذيمر ىمّمة مل يذيمرها همػمه  راسمًٕما: إواومة إمم شمٗمرد قمٙمرُمة سمسٜمد احلديث قم

 ُمـ أصحاب حيٞمك:
صَمٜمِل ؾَمــامِلٌ َُمــْقمَم اعمَْْٝمــِرين ىَمــاَل: ظَمَرضْمــُت َأَٟمــا  وم٘مــد ذيمــر قمـــ حيٞمــك  أن أسمــا ؾمــٚمٛمة ىمــال: طَمــدَّ

ـُ َأيِب  ـِ سْم مْحَ ـِ َأيِب َوىمَّاٍص وَمَٛمَرْرَٟما قَمغَم سَماِب طُمْجَرِة قَماِئَِمَة..َوقَمْبُداًمرَّ  سَمْٙمٍر ذِم ضَمٜمَاَزِة ؾَمْٕمِد سْم
إال أن ومٞمـف إؿمـارة إمم اطمـتامل  -وإن مل يٙمـ هلا شمٕمٚمؼ سماعمتـ اعمرومـقع-ومذيمر ووماة ؾمٕمد 

 .-واهلل أقمٚمؿ-ذم وبط اًمرواية وهؿ حلؼ قمٙمرُمة 
 :يمروا يقم ووماة ؾمٕمد سمـ أيب وىماص وىمد روى اجلامقمة قمـ حيٞمك قمـ ؾمامل مل يذ

ومٚمٗمظ طمديث األوزاقمل: ؾمٛمٕمت قمائِمة شم٘مقل ًمٕمبداًمرمحـ سمــ أيب سمٙمـر: يـا قمبـداًمرمحـذ 
 (.ويؾ ًمألقم٘ماب ُمـ اًمٜماري٘مقل: ) ×أؾمبغ اًمقوقء: وم٢مين ؾمٛمٕمت رؾمقل اهلل 

 .، واًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػم، وأسمق قمبٞمد ذم اًمٓمٝمقرهٙمذا أظمرضمف اإلُمام أمحد
طمديث ؿمٞمبان: أٟمف ؾمٛمع قمائِمة شم٘مقل ًمٕمبداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر: أؾمبغ اًمقوقء: وم٢مين وًمٗمظ 

 (.ويؾ ًمألقم٘ماب ُمـ اًمٜماري٘مقل: ) ×ؾمٛمٕمت رؾمقل اهلل 
أي ُمثـؾ طمـديث شُمثٚمـف »:، وىمـال أسمـق قمبٞمـد ذم اًمٓمٝمـقرهٙمذا أظمرضمـف اإلُمـام أمحـد

م خترجيف.  األوزاقمل اًمذي ىمدَّ
 ة شم٘مقل ألظمٞمٝما..سمٛمثؾ طمديث األوزاقمل.وًمٗمظ طمديث قمكم سمـ اعمبارك: ؾمٛمٕمت قمائِم

تٍمه ـ. وأُما اًمبخاري وماظم، وأسمق قمقاٟمة ذم ُمسٜمدههٙمذا أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمسػم

 .(11/413) ،السمـ طمجر ،-طماؿمٞمة حتٗمة األذاف-( اًمٜمٙمت اًمٔمراف 1)
 .(41/91) ،(24543)طمديث ،( ُمسٜمد اإلُمام أمحد2)
 .(377صـ) ،(375)طمديث ،أليب قمبٞمد ،( اًمٓمٝمقر3)
 .35صـ ،(23) ، طمدسمثًمٚمؽمُمذي ،( اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػم4)
 .41/213( 24678) طمديث، و41/62( 24516) ، طمديث( ُمسٜمد اإلُمام أمحد5)
 (.382صـ، )(376) ، طمديثأليب قمبٞمد ،( اًمٓمٝمقر6)
 .(8/213) ،السمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،( ضماُمع اًمبٞمان ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن )شمٗمسػم اًمٓمؼمي(7)
 .(1/195) ،(621) ، طمديث( ُمسٜمد أيب قمقاٟمة8)
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 .تٍمه ذم اًمتاريخ اًمٙمبػمـوماظم
وًمٗمظ طمديث طمـرب سمــ ؿمـداد: دظمـؾ قمـغم قمائِمـة هـق وقمبـداًمرمحـ سمــ أيب سمٙمـر ومـدقما 

 قمبداًمرمحـ سماًمقوقء...
وـٛمـ خترجيـف  وأظمرضمـف أسمـق قمقاٟمـة ذم ُمسـٜمده .هٙمذا أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙماُمـؾ

 ًمٓمرق احلديث سمٛمثٚمف.
وأؿمار إمم ـمريـؼ اسمــ قمجـالن قمــ اعم٘مـؼمي  وأظمرضمف اًمٓمحاوي ذم ذح ُمٕماين اآلصمار

 شم٘مقل: )يا قمبداًمرمحـذ...(. قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمائِمة ىمبٚمف وومٞمف: ؾمٛمع قمائِمة 
قمــغم قمائِمــة ومــدقما وًمٗمــظ طمــديث طمســلم اعمٕمٚمــؿ: دظمٚمــت ُمــع قمبــداًمرمحـ سمـــ أيب سمٙمــر 

 .سمقوقء... . هٙمذا أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمسػم
صمؿ ذم اًم٘مْمٞمة إؿمٙمال: » ذيمر ووماة ؾمٕمد ذم اخلؼم: وم٘مال:وىمد اؾمتِمٙمؾ اسمـ اًمؽميمامين 

، -اظمتالوًمايمذا ذيمر أيمثر اًمٕمٚمامء ومل يذيمروا-وهق أن قمبداًمرمحـ شمقذم ؾمٜمة صمالث ومخسلم 
أن ؾمٕمد سمـ أيب وىماص شمقذم سمٕمد هذا اًمتاريخ ومٚمؿ وذم االؾمتٞمٕماب هذا األيمثر، ومل خيتٚمٗمقا 

 .شيدرك قمبداًمرمحـ ووماشمف
 :وهٜما ُمٜماىمِمة عما ذيمره 

يمذا ذيمـر أيمثـر اًمٕمٚمـامء ومل -أن قمبداًمرمحـ شمقذم ؾمٜمة صمالث ومخسلم » :ىمقًمف  األومم:
ُمـا ُمتٕم٘مب سم٠مٟمف ىمٞمؾ ذم ووماشمف همػم ذًمؽ: إذ اظمتٚمٗمـت األىمـقال ذم ووماشمـف  ش-ا اظمتالوًمايذيمرو
.ؾمٜمة صمالث ومخسلم. ىماًمف اسمـ قمبداًمؼم . واأليمثر أٟمف شمقذم 59-53 ؾمٜمة سملم

 (.4/111) ،ًمٚمبخاري ،( اًمتاريخ اًمٙمبػم1)
 .(2/217) ،السمـ قمدي ،( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال2)
 .(1/195) ،(621) ، طمديث( ُمسٜمد أيب قمقاٟمة3)
 .(1/38) ،ًمٚمٓمحاوي ،ح ُمٕماين اآلصمار( ذ4)
 .(8/212) ،ًمٚمٓمؼمي ،( ضماُمع اًمبٞمان )شمٗمسػم اًمٓمؼمي(5)
 .(1/231) ،السمـ اًمؽميمامين ،-طماؿمٞمة ؾمٜمـ اًمببٞمٝم٘مل-( اجلقهر اًمٜم٘مل 6)
 ،السمــ األصمـػم، ، أؾمـد اًمٖماسمـة ذم ُمٕمرومـة اًمّمـحاسمة (1/497) ،السمــ قمبـداًمؼم ،( يٜمٔمر: االؾمـتٞمٕماب ذم أؾمـامء األصـحاب7)

 .(4/169) ،السمـ طمجر ،، اإلصاسمة ذم متٞمٞمز اًمّمحاسمة(16/561) ،ًمٚمٛمزي ،،  ذيب اًمٙمامل(3/365)
 .(1/497) ،السمـ قمبداًمؼم ،( االؾمتٞمٕماب8)
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ُمتٕم٘مـب  شخومل خيتٚمٗمقا أن ؾمٕمد سمـ أيب وىماص شمـقذم سمٕمـد هـذا اًمتـاري» :ىمقًمف  اًمثاٟمٞمة:
، وشمراوطمت أىمـقاهلؿ أيًْما: ومدقمقى قمدم االظمتالف ومٞمٝما ٟمٔمر: إذا اظمتٚمٗمقا ذم شماريخ ووماشمف 

 .وأرواه ؾمٜمة مخس ومخسلمأٟمف شمقذم ، واألؿمٝمر 58-53ُما سملم 
ــف اسمـــ طمجــر -ٟمــص اًمبخــاري  اًمثاًمــث:  ــف قمٜم : أن -ذم اإلصــاسمةومــٞمام ٟم٘مٚم

 ُمات ىمبؾ قمائِمة وسمٕمد ؾمٕمد. قمبداًمرمحـ 
 .شُمات سماحلبِمة ؾمٜمة صمامن ومخسلم ىمبؾ قمائِمة» :وىمال اسمـ طمبان 

أهؾ اًمٕمٚمـؿ رمحٝمـؿ اهلل ُمــوسمٜماء قمغم ُما شم٘مدم: ومٞمٙمقن قمٛمدة شمقضمف اإلؿمٙمال ُما قمٚمٞمف أيمثر 
 .قمغم ووماة ؾمٕمد  شم٘مدم ووماة قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر 

طمديث اًمباب ُمـ ـمريؼ خمرُمـة سمــ سمٙمـػم وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف يرد قمغم هذا رواية ُمسٚمؿ   
، يـقم شمـقذم ؾمـٕمد سمــ أيب وىمـاص× قمـ أسمٞمف قمـ ؾمامل ىمـال: دظمٚمـت قمـغم قمائِمـة زوج اًمٜمبـل 

 .بداًمرمحـ...احلديثقم  ومدظمؾ
أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل اظمتٚمٗمـقا ذم ؾمـامع خمرُمـة سمــ سمٙمـػم  ب قمـ هذا اإليراد: سم٠منًمٙمـ جيا

 .شوُأٟمٙمر قمغم ُمسٚمؿ إظمراضمف هذه اًمؽممجة» :: ىمال اسمـ اًم٘مٞمناين ُمـ أسمٞمف
 ظماُمًسا: صمبقت احلديث قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمائِمة:

احلـديث ُمــ شم٘مدم أن اسمـ ُماضمف واإلُمام أمحد واإلُمام اًمِماومٕمل واحلٛمٞمدي وهمػمهؿ رووا 
 .ـمرق قمـ حمٛمد سمـ قمجالن قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمائِمة 

وم٠مظمرضمف اإلُمام اًمِماومٕمل قمـ ؾمٗمٞمان قمـ حمٛمد سمـ قمجالن قمــ ؾمـٕمٞمد سمــ أيب ؾمـٕمٞمد قمــ 

 ،ًمٚمٛمـزي ،،  ـذيب اًمٙمـامل(2/217) ،السمـ األصمـػم ،، أؾمد اًمٖماسمة(367-1/366) ،السمـ قمبداًمؼم ،( يٜمٔمر: االؾمتٞمٕماب1)
 .(3/83) ،السمـ طمجر ذم متٞمٞمز اًمّمحاسمة، ، اإلصاسمة(11/313)

 .(4/169) ،السمـ طمجر ،( اإلصاسمة ذم متٞمٞمز اًمّمحاسمة2)
 .(3/249) ،السمـ طمبان ،( اًمث٘مات3)
 (.25( )241( صحٞمح اإلُمام ُمسٚمؿ يمتاب اًمٓمٝمارة رىمؿ )4)
، 1/316) ،ًمإلُمام أمحد رواية اسمٜمف قمبداهلل ،، اًمٕمٚمؾ وُمٕمرومة اًمرضمال(2/554) ،( يٜمٔمر: شماريخ اسمـ ُمٕملم سمرواية اًمدوري5)

، اًمٙماُمـؾ ذم (221صــ) ،(398السمـ أيب طمـاشمؿ ) ،، اعمراؾمٞمؾ(4/222) ،ًمٚمٕم٘مٞمكم ،، اًمْمٕمٗماء(489، 173، 1/316)
، ضمـاُمع (2/511) ،أليب اًمٗمْمـؾ اسمــ ـمـاهر ،، اجلٛمع سملم رضمال اًمّمحٞمحلم(6/428) ،السمـ قمدي اًمرضمال، وٕمٗماء

 .(275صـ) ،ًمٚمٕمالئل ،اًمتحّمٞمؾ
 .(2/511) ،اهرأليب اًمٗمْمؾ اسمـ ـم ،( اجلٛمع سملم رضمال اًمّمحٞمحلم6)



122

 

 

 

 أيب ؾمٚمٛمة سمف. وهذا إؾمٜماد طمسـ:

اسمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن اهلالزم، أسمق حمٛمد اًمٙمـقذم صمـؿ اعمٙمـل. صم٘مـة طمـاومظ  :ؾمٗمٞمان سمـ قمٞمٞمٜمة

 .٘مٞمف إُمام طمجةوم

، وصم٘مـف أسمـق طمـاشمؿ وأسمـق اًم٘مرر، أسمق قمبداهلل اعمدين. اظمتٚمٗمقا ومٞمـف قمـ حمٛمد سمـ قمجالن:

وىمد ذيمرت اسمـ قمجـالن ذم » :د وخياًمػ. ىمال اًمذهبل . وطمديثف طمسـ ُما مل يتٗمرزرقمة

 .ش-واهلل أقمٚمؿ-، ومحديثف إن مل يبٚمغ رشمبة اًمّمحٞمح ومال يٜمحط قمـ رشمبة احلسـ )اعمٞمزان(

 .ش

 .يمٞمسان اعم٘مؼمي، أيب ؾمٕمد اعمدين. صم٘مة خمرج ًمف ذم اًمّمحٞمحلم قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد:

 .اًمّمحٞمحلم

وهذا إؾمٜماد طمسـ: وإن شمٙمٚمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل ذم رواية حمٛمد سمـ قمجالن قمـ ؾمٕمٞمد 

 .طمٙمؿ قمغم هذه اًمرواية سماحلسـ، إال أن اًمبخاري سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي

وىمد روي قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمائِمة ُمــ همـػم روايـة حيٞمـك » :وىمال اسمـ قمامر اًمِمٝمٞمد 

 .شسمـ أيب يمثػم ُمـ همػم ذيمر ؾمامل ومٞمف

 :ؾمادؾًما: صمبقت احلديث قمـ قمائِمة 

 :احلديث صماسمت قمـ قمائِمة 

ــػُمه  ــٚمؿ ذم صــحٞمحف وهم ــف ُمس ــدم-ظمرضم ــام شم٘م ـــ -يم ــد سم ـــ طمــديث أيب األؾمــقد حمٛم ُم

 .(11/177) ،ًمٚمٛمزي ،،  ذيب اًمٙمامل(4/325) ،السمـ أيب طماشمؿ ،( يٜمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ1)
 .(26/115) ،ًمٚمٛمزي ،( يٜمٔمر:  ذيب اًمٙمامل2)
 .(8/51) ،السمـ أيب طماشمؿ ،( اجلرح واًمتٕمديؾ3)
 .(6/256) ،ًمٚمذهبل ذم ٟم٘مد اًمرضمال، ( ُمٞمزان االقمتدال4)
 .(6/322) ،هبلًمٚمذ ،( ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء5)
 ،، ؾمــػم أقمــالم اًمٜمــبالء(11/466) ،ًمٚمٛمــزي ،،  ــذيب اًمٙمــامل(4/57) ،السمـــ أيب طمــاشمؿ ،( يٜمٔمــر: اجلــرح واًمتٕمــديؾ6)

 .(5/216) ،ًمٚمذهبل
 .(6/257) ،ًمٚمذهبل ،، ُمٞمزان االقمتدال(8/51) ،السمـ أيب طماشمؿ ،( يٜمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ7)
 .(35صـ) ،ًمٚمؽمُمذي ،( اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػم8)
 .(53صـ) ،ألطماديث ذم يمتاب اًمّمحٞمح عمسٚمؿ، السمـ قمامر اًمِمٝمٞمد( قمٚمؾ ا9)
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 سمف. قمائِمة  قمبداًمرمحـ، وُمـ ـمريؼ ٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر، يمال ا قمـ ؾمامل قمـ

ووىمع ذم رواية أيب األؾمقد شمسٛمٞمة ؾمامل: سم٠ميب قمبداهلل ُمقمم ؿمداد سمـ اهلـاد، ووىمـع ذم روايـة 

 ٟمٕمٞمؿ شمسٛمٞمتف: سمسامل ُمقمم ؿمداد سمـ اهلاد.

 ووىمع ذم رواية اإلُمام أمحد وهمػمه ُمـ ـمريؼ قمٛمران سمـ سمِمػم شمسٛمٞمتف: سمسامل ؾمبالن.

 ويمٚمٝمؿ واطمد:

امل ُمقمم ؾَمَباَلن وًمٞمس سمٖمػمه، وي٘مال ًمف أيًْما: ؾمامل وؾمامل ُمقمم ؿمداد هق ؾم» ىمال اخلٓمٞمب:

ُمقمم دوس، وؾمامل ُمقمم اًمٜمٍميلم، وهق ُمـ أهؾ اعمديٜمة. ؾمٛمع ؾمٕمد سمـ أيب وىماص وأسما ؾمٕمٞمد 

ـــ أيب سمٙمــر اًمّمــديؼ وقمائِمــة أم  ــداًمرمحـ سم ــاس وقمب ـــ قمب ــداهلل سم ــرة وقمب ــا هري اخلــدري وأسم

 .شاعم١مُمٜملم....

مم ؿمـداد، وذم اًمروايـة األظمـرى: أن أسمـا قمبـداهلل ىمقًمف )قمـ ؾمامل ُمـق: »وىمال اًمٜمقوي 

ُمقمم ؿمداد سمـ اهلاد، وذم اًمثاًمثة: ؾمامل ُمقمم اعمٝمري( هذه يمٚمٝما صٗمات ًمف، وهق ؿمخص واطمد: 

ي٘مال ًمف: ؾمامل ُمقمم ؿمداد سمـ اهلاد، وؾمامل ُمقمم اعمٝمري، وؾمامل سمـادوس، وؾمـامل ُمـقمم ُماًمـؽ سمــ 

سمٗمتح اًمسلم اعمٝمٛمٚمة واًمباء -وؾمامل ؾَمَبٜمَان  -سماًمٜمقن واًمّماد اعمٝمٛمٚمة-أوس سمـ احلدصمان اًمٜمٍمي 

اد، وؾمامل ُمقمم اًمبٍميلم، وؾمامل أسمق قمبداهلل اعمـديٜمل، وؾمـامل سمــ قمبـداهلل، -اعمقطمدة ، وؾمامل اًمؼمَّ

 .شوأسمق قمبٞمداهلل ُمقمم ؿمداد سمـ اهلاد. ومٝمذه يمٚمٝما شم٘مال ومٞمف

 : أُما رواية قمروة سمـ اًمزسمػم وقمبداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر يمال ا قمـ قمائِمة

يمـام -وم٠مظمرج اسمـ ُماضمف ذم يمتاب اًمٓمٝمارة سمـاب همسـؾ اًمٕمراىمٞمـب، واًمٓمـؼماين ذم األوؾمـط 

ُمـ ـمريؼ قمبد اعم١مُمـ سمـ قمكم قمـ قمبداًمسالم سمـ طمرب قمـ هِمـام سمــ قمـروة قمــ أسمٞمـف  -شم٘مدم

 .×قمـ قمائِمة قمـ اًمٜمبل 

مل يرو هذا احلديث قمــ هِمـام سمــ قمـروة إال قمبداًمسـالم، » اًمٓمؼماين قم٘مب إظمراضمف: ىمال

د  .شسمف قمبداعم١مُمـ شمٗمرَّ

 .(281-1/281) ،ًمٚمخٓمٞمب اًمبٖمدادي ،( ُمقوح أوهام اجلٛمع واًمتٗمريؼ1)
 .(1/137) ،ًمٚمٜمقوي ،( ذح صحٞمح ُمسٚمؿ2)
 .(4/263) ،ًمٚمٓمؼماين ،( اعمٕمجؿ األوؾمط3)
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ج ًمـف اجلامقمـة  وقمبداًمسالم هق اسمـ طمرب اًمٜمٝمدي اعمالئل، أسمق سمٙمر اًمٙمقذم، وهق وإن ظمـرَّ
صم٘مـة » :،  ومال حيتٛمؾ ُمٜمف ُمثؾ هـذا اًمتٗمـرد: ىمـال احلـاومظ اسمــ طمجـر إال أهنؿ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف
 .شطماومظ ًمف ُمٜمايمػم

ٕمزيز سمــ قمبٞمـداهلل قمــ ُمــ ـمريـؼ قمبـداًم -يمام شم٘مدم-وأظمرج اًمٓمؼماين ذم ُمسٜمد اًمِماُمٞملم 
 .قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر قمـ أظمتف قمائِمة 

وقمبــداًمٕمزيز هــذا هــق اسمـــ قمبٞمــداهلل سمـــ محــزة سمـــ صــٝمٞمب احلٛميصــ، شمٗمــرد سماًمروايــة قمٜمــف 
وهذه األطماديـث :»-وؾماق ًمف مجٚمة ُمـ األطماديث-إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞماش. ىمال اسمـ قمدي 

ا حيـدث قمٜمـف همـػم إؾمـامقمٞمؾ سمـــ اًمتـل ذيمر ـا ًمٕمبـداًمٕمزيز هـذا ُمٜمـايمػم يمٚمٝمـا، وُمـا رأيـت أطمـدً 
 .شقمٞماش

 ؾماسمًٕما: ختريج ُمسٚمؿ ًمٚمحديث:
سمتخريج احلديث ُمـ ـمريؼ قمٙمرُمـة قمــ حيٞمـك قمــ أيب ؾمـٚمٛمة قمــ مل يٙمتػ ُمسٚمؿ 

ؾمامل: سمؾ أظمرضمف أواًل ُمـ ـمريؼ خمرُمة سمـ سمٙمػم قمـ أسمٞمف، صمؿ ُمـ ـمريؼ طمٞمـقة قمــ أيب األؾمـقد 
 قمبداهلل اعمجٛمر، يمٚمٝمؿ قمـ ؾمامل سمف.حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ، وُمـ ـمريؼ ومٚمٞمح قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ 

ج اعمرومقع ذم طمديث قمائِمة  ، ُمــ طمـديث قمبـداهلل سمــ قمٛمـرو  صمؿ ظمرَّ
 .وُمـ طمديث أيب هريرة 

وطمديث أيب وىمد واوم٘مف اًمبخاري ذم ختريج احلديثلم: طمديث قمبداهلل سمـ قمٛمرو
 مجٞمًٕما. هريرة

 ان اخلٓم٠م ومٞمف.أراد سم٢مظمراضمف طمديث قمٙمرُمة سمٞمومٚمٕمؾ اإلُمام ُمسٚماًم 

 .(421صـ) ،السمـ طمجر ،، هدي اًمساري(18/66) ،ًمٚمٛمزي ،( يٜمٔمر:  ذيب اًمٙمامل1)
 ،السمـــ قمــدي ،. ويٜمٔمــر: اًمٙماُمــؾ ذم وــٕمٗماء اًمرضمــال(355صـــ) ،(4167) ، شمرمجــةالسمـــ طمجــر ،( شم٘مريــب اًمتٝمــذيب2)

 .(4/347) ،ًمٚمذهبل ،، ُمٞمزان االقمتدال(5/331)
 .(18/171) ،ًمٚمٛمزي ،. ويٜمٔمر:  ذيب اًمٙمامل(5/285) ،السمـ قمدي ،( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال3)
 (.27(، )26( )241)ث طمدي( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمٓمٝمارة 4)
 (.31(، )29(، )28( )242)طمديث ( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمٓمٝمارة 5)
 (.61)طمديث ( صحٞمح اًمبخاري ذم ُمقاوع: ُمٜمٝما:  ذم يمتاب اًمٕمٚمؿ سماب ُمـ رومع صقشمف سماًمٕمٚمؿ 6)
 (.165)طمديث ( صحٞمح اًمبخاري يمتاب اًمقوقء سماب همسؾ األقم٘ماب 7)
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 (:211( )771ىمال اإلُمام ُمسٚمؿ ذم يمتاب صالة اعمساومريـ )
، ىَماًُمق ىَماِرُّ ـٍ اًمرَّ ـُ مُحَْٞمٍد، َوَأسُمق َُمْٕم ـُ طَماشمٍِؿ، َوقَمْبُد سْم ُد سْم ـُ اعمَُْثٜمَّك، َوحُمَٛمَّ ُد سْم صَمٜمَا حُمَٛمَّ صَمٜمَا طَمدَّ ا: طَمدَّ

ـُ ُيــقُٟمَس طَمــ ــ ـُ قُمَٛمــُر سْم ــ صَمٜمِل َأسُمــق ؾَمــَٚمَٛمَة سْم ـُ َأيِب يَمثِــػٍم طَمــدَّ ــ صَمٜمَا حَيَْٞمــك سْم ٍر طَمــدَّ ـُ قَمــامَّ ــ صَمٜمَا قِمْٙمِرَُمــُة سْم دَّ
ٍء يَماَن َٟمبِلُّ اهللِ  ـِ قَمْقٍف ىَماَل: ؾَم٠َمًْمُت قَماِئَِمَة ُأمَّ اعم١ُْْمُِمٜملَِم، سم٠َِمين َرْ ـِ سْم مْحَ َيْٗمَتتُِح َصـاَلشَمُف  ×قَمْبِداًمرَّ

ـَ  ْٞمِؾ اوْمَتَتَح َصاَلشَمُف: ) إَِذا ىَماَم ُِم ـَ اًمٚمَّ ْٞمِؾ؟ ىَماًَمْت: يَماَن إَِذا ىَماَم ُِم اِئٞمـَؾ َوُِمٞمَٙماِئٞمـَؾ اًمٚمَّ اًمٚمُٝمؿَّ َربَّ ضَمؼْمَ
ُٙمُؿ سَملْمَ قِمَباِدَك ومِٞماَم  َٝماَدِة، َأْٟمَت حَتْ اَمَواِت َواأْلَْرِض، قَمامِلَ اًْمَٖمْٞمِب َواًمِمَّ اومِٞمَؾ، وَماـمَِر اًمسَّ يَمـاُٟمقا َوإِْهَ

اٍط ُُمْسَتِ٘مٞمؿٍ  ومِٞمفِ  ـْ شَمَِماُء إمَِم ِسَ ـَ احْلَؼن سم٢ِمِْذٟمَِؽ، إِٟمََّؽ َ ِْدي َُم َتِٚمُٗمقَن، اْهِديِن عمَِا اظْمُتِٚمَػ ومِٞمِف ُِم  (.خَيْ

(، وُمــ 767أظمرضمف أسمق داود ذم يمتاب اًمّمالة سماب ُما يستٗمتح سمف اًمّمـالة ُمــ اًمـدقماء )
، وذم األؾمــامء واًمّمــٗمات 1/545( 425وذم اًمــدقمقات ) 3/5ـمري٘مــف اًمبٞمٝم٘مــل ذم اًمٙمــؼمى 

، وُمــ ـمري٘مـف 2/185( 1153، وأظمرضمف اسمـ ظمزيٛمة ذم صحٞمحف )1/213-214( 138)
 .336-6/335( 2611اسمـ طمبان ذم صحٞمحف )

يمال ا )أسمق داود واسمـ ظمزيٛمة( قمـ أيب ُمقؾمك حمٛمد سمـ اعمثٜمك طمدصمٜما قمٛمر سمــ يـقٟمس سمـف، 
(. ووىمع ذم ُمٓمبقع اسمــ ظمزيٛمـة شمسـٛمٞمة قمٛمـر سمــ يـقٟمس: سم٢مذٟمؽ)سمٚمٗمٔمف، ومل يذيمر اسمـ ظمزيٛمة 

 )قمٛمرو سمـ يقٟمس(، وذم صحٞمح اسمـ طمبان قمـ اسمـ ظمزيٛمة: )قمٛمر(.
(: طمـدصمٜما 3421وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمتاب اًمّمالة سماب ذم اًمدقماء قمٜمد اومتتاح اًمّمالة )

 (.إٟمؽ قمغم ساط ُمست٘مٞمؿحيٞمك سمـ ُمقؾمك، وذم آظمره: )
ذم يمتــاب اًمّمــالة سمــاب سمــ٠مي رء شمســتٗمتح صــالة اًمٚمٞمــؾ وأظمرضمــف اًمٜمســائل ذم اعمجتبــك 

(1324(، وذم اًمٙمــؼمى ذم يمتــاب اًمّمــالة سمــاب ذيمــر ُمــا يســتٗمتح سمــف صــالة اًمٚمٞمــؾ )1625)
 : أظمؼمٟما اًمٕمباس سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٜمؼمي، سمٚمٗمٔمف.2/125

وأظمرضمــف اسمـــ ُماضمــف ذم يمتــاب اًمّمــالة سمــاب ُمــا ضمــاء ذم اًمــدقماء إذا ىمــام اًمرضمــؾ ُمـــ اًمٚمٞمــؾ 
 قمبداًمرمحـ سمـ قمٛمر. سمٚمٗمٔمف، وومٞمف شم٠ميمٞمد قمبداًمرمحـ قمغم اؾمؿ )ضمؼمائٞمؾ( سماهلٛمز. (: طمدصمٜما1357)

 ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ سمِمار. سمٚمٗمٔمف. 3/5وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 

المبحث الثالث : الحديث الثالث

المطلب األول : تخريج الحديث
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يمٚمٝمؿ )حيٞمك سمـ ُمقؾمك وقمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٜمؼمي وقمبداًمرمحـ سمـ قمٛمر وحمٛمد سمـ سمِمار( قمــ 
 قمٛمر سمـ يقٟمس قمـ قمٙمرُمة سمف.

(، 768ّمالة سماب ُما يستٗمتح سمف اًمّمالة ُمـ اًمدقماء )وأظمرضمف أسمق داود ذم يمتاب اًم
، وذم 546-1/545( 425، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمدقمقات )42/127( 25225واإلُمام أمحد )

وهق قمبداًمرمحـ سمـ -، ُمـ ـمريؼ ىمراد أيب ٟمقح 214، 1/213( 138األؾمامء واًمّمٗمات )
ىمال » :42/128( 25226اإلُمام أمحد ذم ) . سمٚمٗمٔمف. وزاد-همزوان اخلزاقمل وىمٞمؾ: اًمْمبل

إذا ىمام ُمـ اًمٚمٞمؾ ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ  × حيٞمك: ىمال أسمق ؾمٚمٛمة: يمان رؾمقل اهلل
 ش.اًمِمٞمٓمان اًمرضمٞمؿ ُمـ  زة وٟمٗمخف وٟمٗمثف

ي٘مقل: )شمٕمقذوا  × ىمال: ويمان رؾمقل اهلل: »42/129( 25227وزاد اإلُمام أمحد ذم )
رؾمقل اهللذ، وُما  زه وٟمٗمخف ىماًمقا: يا  سماهلل ُمـ اًمِمٞمٓمان اًمرضمٞمؿ، ُمـ  زة وٟمٗمخف وٟمٗمثف(.

أُما  زه ومٝمذه اعمقشمة اًمتل شم٠مظمذ سمٜمل آدم، وأُما ٟمٗمخف وماًمٙمؼم، وأُما ٟمٗمثف وٟمٗمثف؟، ىمال: )
 .ش(وماًمِمٕمر

، وأسمـق قمقاٟمـة ذم اعمسـٜمد اعمسـتخرج 113وأظمرضمف حمٛمد سمـ ٟمٍم ذم خمتٍم ىمٞمام اًمٚمٞمؾ صــ
ـ ـمريـؼ ، ُمـ71-4/71( 952وُمـ ـمري٘مف اًمبٖمـقي ذم ذح اًمسـٜمة ) 2/41-42( 2244)

 (.سم٢مذٟمؽ( سمدل )سم٠مُمركاًمٜمرض سمـ حمٛمد. سمٚمٗمٔمف، وقمٜمد أيب قمقاٟمة )
، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمستخرج 2/42( 2245وأظمرضمف أسمق قمقاٟمة ذم اعمسٜمد اعمستخرج )

  ×، وأسمق اًمِمٞمخ ذم أظمالق اًمٜمبل 5/274، واسمـ قمدي ذم اًمٙماُمؾ 2/367( 1761)
)اْهِديِن عمََا :ثٚمف، إال أٟمف ىمالُم» ، ُمـ ـمريؼ قماصؿ سمـ قمكم. ىمال أسمق قمقاٟمة:3/132( 551)

اٍط ُُمْسَتِ٘مٞمؿٍ  ـْ شَمَِماُء إمَِم ِسَ ـَ احْلَؼن سم٢ِمِْذٟمَِؽ إِٟمََّؽ َ ِْدي َُم  .ش(اظْمُتِٚمَػ ومِٞمِف ُِم
، ُمــــ ـمريـــؼ أيب 5/1( 2574، )3/84( 1272وأظمرضمـــف اسمــــ اعمٜمـــذر ذم األوؾمـــط )
 طمذيٗمة ُمقؾمك سمـ ُمسٕمقد اًمٜمٝمدي. سمف سمٚمٗمٔمف.

حمٛمد وقماصؿ سمـ قمكم وُمقؾمك سمـ ُمسٕمقد( قمـ قمٙمرُمة قمـ حيٞمك  يمٚمٝمؿ )ىمراد واًمٜمرض سمـ
 سمف سمٚمٗمٔمف.
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 :صمبقت احلديث ذم صحٞمح ُمسٚمؿ -أواًل 
أهؾ ، وٟمسبف إمم ُمسٚمؿ مجاقمة ُمـ -يمام شم٘مدم-احلديث ُمـ هذا اًمقضمف ظمرضمف ُمسٚمؿ 

 ، رمحٝمؿ اهلل.، واًمٕمراىمل، واعمزي، واًمبٖمقي، واًمبٞمٝم٘ملاًمٕمٚمؿ: ُمٜمٝمؿ: أسمق ٟمٕمٞمؿ
يمام شم٘مـدم - وىمد ؿمارك ُمسٚماًم ذم ختريج احلديث ُمـ هذا اًمقضمف اجلامقمُة ؾمقى اًمبخاري

 .-شم٘مدم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اًمتخريج
 صمبقت احلديث قمـ قمٙمرُمة: -صماٟمًٞما

احلديث ىمد رواه ُمسٚمؿ ُمـ أرسمٕمة أوضمف قمـ قمٛمر سمـ يقٟمس، وصححف ُمــ طمـديث قمٛمـر 
ـُ ظمزيٛمة إذ ظمرضمف ذم  صحٞمحف قمـ حمٛمد سمـ اعمثٜمك سمف. وضماء قمـ قمٛمـر سمــ يـقٟمس سمـ يقٟمس اسم

 ُمـ أرسمٕمة أوضمف أظمرى: ومّمارت صمامٟمٞمة ـمرق قمـ قمٛمر سمـ يقٟمس قمـ قمٙمرُمة سمف.
وىمد شماسمع قمٛمَر سمـ يقٟمس قمٚمٞمف: ىمراد أسمق ٟمقح واًمٜمرض سمـ حمٛمد وقماصـؿ سمــ قمـكم وُمقؾمـك 

 سمـ ُمسٕمقد: مجٞمٕمٝمؿ قمـ قمٙمرُمة سمف.
رُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمــ أيب ؾمـٚمٛمةصمبقت احلديث ُمـ هذا اًمقضمف: قمٙم -صماًمًثا

 :قمـ قمائِمة 
 اٟمت٘مد أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل احلديث ُمـ ضمٝمة شمٗمرد قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم سمف.

 .وم٠مؿمار اسمـ رضمب إمم أن اإلُمام أمحد أقمؾ ظمؼم قمٙمرُمة هذا
 .شهذا طمديث طمسـ همريب» وأظمرضمف اًمؽمُمذي وىمال:

 .(2/367) ،أليب ٟمٕمٞمؿ ،( اعمسٜمد اعمستخرج1)
 . (1/214) ،ًمٚمبٞمٝم٘مل ،، األؾمامء واًمّمٗمات(3/5) ،( اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل2)
 .(4/71) ،ًمٚمبٖمقي ،( ذح اًمسٜمة3)
 .(12/371) ،ًمٚمٛمزي ،( حتٗمة األذاف4)
 .(1/331، )(1244) ، طمديثًمٚمٕمراىمل ،( اعمٖمٜمل قمـ محؾ األؾمٗمار ذم األؾمٗمار5)
 .(12/371) ،ًمٚمٛمزي ،( يٜمٔمر: حتٗمة األذاف6)
 .(2/642) ،السمـ رضمب ،اًمؽمُمذي ( ذح قمٚمؾ7)
(. ويٜمٔمـر: حتٗمـة 3421)طمـديث ( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي يمتاب اًمـدقمقات سمـاب ُمـا ضمـاء ذم اًمـدقماء قمــ اومتتـاح اًمّمـالة سماًمٚمٞمـؾ 8)

 .(12/371) ،ًمٚمٛمزي ،األذاف

المطلب الثاني : دراسة التخريج
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ـُ قمدي  ، وىمـال أسمـق اًمٗمْمـؾ سمــ احلديث ذم شمرمجة قمٙمرُمـة ذم اًمٙماُمـؾوأظمرج اسم

أورده ذم ذيمـر :»-احلـديث ذم شمرمجـة قمٙمرُمـةُمٕمٚمً٘ما قمغم ختريج اسمـ قمـدي -ـماهر 

 .شقمٙمرُمة، وًمٕمٚمف مما شمٗمرد سمف قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم

وهق طمـديث شمٗمـرد سمـف قمٙمرُمـة سمــ » ل:سمتٗمرد قمٙمرُمة سمف وىماوأقمٚمف اسمـ قمامر اًمِمٝمٞمد 

 .شحيٞمك وهق ُمْمٓمرب قمامر قمـ

 ًمٚمحديث ُمـ هذا اًمقضمف:ختريج ُمسٚمؿ  -راسمًٕما

أصـاًل ُمــ طمـديث شم٘مدم أن احلديث صماسمت ذم صحٞمح ُمسـٚمؿ، وىمـد ظمرضمـف ُمسـٚمؿ 

 .قمائِمة رع اهلل شمٕمامم قمٜمٝما ُمـ هذا اًمقضمف، مل خيرضمف ُمـ وضمف آظمر قمٜمٝما 

: ًمتٗمــرده سمــف، وىمــد شم٘مــدم أن سمٕمــض أهــؾ اًمٕمٚمــؿ رمحٝمــؿ اهلل أٟمٙمــروا احلــديث قمــغم قمٙمرُمــة

 وسمٕمْمٝمؿ صححف وىَمبَِٚمُف.

 قمغم ُما وىمع ُمـ شمٗمرد قمٙمرُمة سمف ًمف أصؾ صماسمت: عما يكم: -واهلل أقمٚمؿ-وًمٕمؾ احلديث 

همــػمه.  ُمســٚمؿ ذم اًمّمــحٞمح، ومل يســؼ ذم اًمبــاب قمـــ قمائِمــة  ظمرضمــف اإلُمــام -1

ومٞمٙمقن احلديث مما صح قمٜمد اإلُمام ُمسٚمؿ واٟمت٘ماه ُمـ طمديث قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمــ أيب ؾمـٚمٛمة 

 .-إن ظماًمٗمف همػمه ُمـ اًمٜم٘مادو-

ختريج اسمـ ظمزيٛمة ًمٚمحديث ُمـ هذا اًمقضمف دون أن يتٕم٘مبف، وهذا يٕمٜمل صـحتف قمٜمـده  -2

 قمغم رؾمؿ اًمٙمتاب.

 .طُمْٙمؿ اًمؽمُمذي قمٚمٞمف سم٠مٟمف طمسـ ُمع همراسمة إؾمٜماده -3

 .(5/274) ، السمـ قمدي،( اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماء اًمرضمال1)
 .(3/1459) ،أليب اًمٗمْمؾ اسمـ ـماهر ،( ذظمػمة احلٗماظ2)
 .(82صـ) ،(13) ، طمديثؾ األطماديث ذم يمتاب اًمّمحٞمح عمسٚمؿ، السمـ قمامر اًمِمٝمٞمد( قمٚم3)
وىمـد أضمـاب قمــ ذًمـؽ سمٕمـض أيمـاسمر »ُمـ قمباراشمـف اعمريمبـة:ذم سمٞمان ُمراد اإلُمام اًمؽمُمذي ( ىمال اسمـ رضمب 4)

ده. ومـ٢من يماٟمـت اعمت٠مظمريـ: سم٠مٟمف ىمد يٙمقن أصؾ احلديث همريًبا صمؿ شمتٕمدد ـمرىمف قمـ سمٕمض رواشمف: أُمـا اًمتـاسمٕمل، أو ُمــ سمٕمـ
شمٚمؽ اًمٓمرق يمٚمٝمـا صـحٞمحة ومٝمـق )صـحٞمح همريـب(، وإن يماٟمـت يمٚمٝمـا طمسـٜمة ومٝمـق )طمســ همريـب( وإن يمـان سمٕمْمـٝما 

 ش.صحٞمًحا وسمٕمْمٝما طمسٜمًا ومٝمق )صحٞمح طمسـ همريب(، إذ احلسـ قمٜمد اًمؽمُمذي ُمـا شمٕمـددت ـمرىمـف وًمـٞمس ومٞمٝمـا ُمـتٝمؿ
 .(611-2/619ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي، السمـ رضمب، )
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ر سمــ حمٛمـد وقماصـؿ سمــ قمـكمـؿمٝمرة احلديث قمـ قمٙمرُمة: إذ رواه قمٜمف: ىمـراد واًمٜمْمـ -4

 ، وىمد ظمرضمف اجلامقمة ؾمقى اًمبخاري.-ام شم٘مدميم-وُمقؾمك سمـ ُمسٕمقد 

 .-واهلل أقمٚمؿ-شمٚمؽ ىمرائـ شمِمػم إمم صمبقت أصؾ اخلؼم، ووبٓمف قمٙمرُمة ًمف 

مل يٙمتػ سمحـديث قمائِمـة ذم اًمبـاب، سمـؾ قمغم أٟمف دمدر اإلؿمارة هٜما أن األُمام ُمسٚماًم 

يمان ي٘مقل إذا ىمام إمم اًمّمالة ُمـ ضمقف  ×: أن رؾمقل اهلل ؾمبَّ٘مف سمحديث اسمـ قمباس 

 .اًمٚمٞمؾ: )اًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد...( احلديث

حتت سمـاب: ُمـا ، وظمرضمف أسمق داود ظمرضمف اًمبخاري وطمديث اسمـ قمباس 

: إذ ظمـرج ، وُمثٚمـف ومٕمـؾ اًمٜمسـائل يستٗمتح سمف اًمّمـالة ُمــ اًمـدقماء ُمــ يمتـاب اًمّمـالة

 . احلديث حتت سماب: ذيمر ُما يستٗمتح سمف اًم٘مٞمام ُمـ يمتاب ىمٞمام اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع اًمٜمٝمار

 ، صمؿ ذيمر طمـديث قمـكم سمٕمد طمديث اسمـ قمباس طمديَث قمائِمة يمر ُمسٚمؿ صمؿ ذ

أٟمـــف يمـــان إذا ىمـــام إمم اًمّمـــالة ىمـــال: )وضمٝمـــت وضمٝمـــل ًمٚمـــذي ومٓمـــر × قمــــ رؾمـــقل اهلل 

 .شطمسـ صحٞمح»، وظمرضمف اًمؽمُمذي وىمال: اًمسٛمقات...(احلديث

 

 

 
 

 (.199( )769)طمديث اعمساومريـ ( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب صالة 1)
 (.1121)طمديث ( صحٞمح اًمبخاري يمتاب اًمتٝمجد سماب اًمتٝمجد سماًمٚمٞمؾ 2)
 (.771( رىمؿ احلديث )3)
 (.1619( سمرىمؿ )4)
 (.211( )771)طمديث ( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب صالة اعمساومريـ 5)
 (.3421)يث طمد( يمتاب اًمدقمقات سماب ُمٜمف سمٕمد سماب ُما ضماء ذم اًمدقماء قمٜمد اومتتاح اًمّمالة سماًمٚمٞمؾ 6)
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 (:182( )1159ّمٞمام )أظمرج ُمسٚمؿ ذم يمتاب اًم

صَمٜمَا قِمْٙمِرَُمُة  ٍد طَمدَّ ـُ حُمَٛمَّ صَمٜمَا اًمٜمَّرْضُ سْم وُِملُّ طَمدَّ ٍد اًمرُّ ـُ حُمَٛمَّ صَمٜمَا قَمْبُداهللِ سْم رٍ -وطَمدَّ ـُ قَمامَّ  -َوُهَق اسْم

ـُ َيِزيَد، طَمتَّك َٟم٠ْميِتَ َأسَما ؾَمَٚمَٛمَة،  صَمٜمَا حَيَْٞمك ىَماَل: اْٟمَٓمَٚمْ٘مُت َأَٟما َوقَمْبُداهللِ سْم وَم٠َمْرؾَمْٚمٜمَا إًَِمْٞمِف َرؾُمقاًل، طَمدَّ

إِْن وَمَخَرَج قَمَٚمْٞمٜمَا، َوإَِذا قِمٜمَْد سَماِب َداِرِه َُمْسِجٌد، ىَماَل: وَمُٙمٜمَّا ذِم اعمَْْسِجِد طَمتَّك ظَمَرَج إًَِمْٞمٜمَا، وَمَ٘ماَل: 

صْمٜمَا، شَمَِماؤوا، َأْن شَمْدظُمُٚمقا، َوإِْن شَمَِما ؤوا، َأْن شَمْ٘مُٕمُدوا َها ُهٜمَا، ىَماَل وَمُ٘مْٚمٜمَا: اَل، سَمْؾ َٟمْ٘مُٕمُد َها ُهٜمَا، وَمَحدن

ـِ اًْمَٕماِص  ـُ قَمْٛمِرو سْم صَمٜمِل قَمْبُداهللِ سْم ْهَر َوَأىْمَرُأ اًْمُ٘مْرآَن يُمؾَّ ىَماَل: طَمدَّ ، ىَماَل: يُمٜمُْت َأُصقُم اًمدَّ

ا ُذيِمْرُت ًمِٚمٜمَّبِ  ْهَر × لن ًَمْٞمَٚمٍة، ىَماَل: وَم٢مُِمَّ ا َأْرؾَمَؾ إزَِمَّ وَم٠َمشَمْٞمُتُف، وَمَ٘ماَل زِم: )َأمَلْ ُأظْمؼَمْ َأٟمََّؽ شَمُّمقُم اًمدَّ ، َوإُِمَّ

، ىَماَل:  )وَم٢مِنَّ سمَِحْسبَِؽ َوشَمْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآَن يُمؾَّ ًَمْٞمَٚمٍة؟(، وَمُ٘مْٚمُت: سَمغَم، َيا َٟمبِلَّ اهللِذ، َومَلْ ُأِرْد سمَِذًمَِؽ إاِلَّ اخْلػَْمَ

ـْ َذًمَِؽ، ىَماَل: )وَم٢مِنَّ َأْن شَمُّم  اٍم(، ىُمْٚمُت: َيا َٟمبِلَّ اهللِذ إيِنن ُأـمِٞمُؼ َأوْمَْمَؾ ُِم ـْ يُمؾن ؿَمْٝمٍر صَماَلصَمَة َأيَّ قَم ُِم

ا(، ىَماَل: )وَمُّمْؿ َصْقَم َداُوَد  ا، َوجِلََسِدَك قَمَٚمٞمَْؽ طَم٘ما ا، َوًمَِزْوِرَك قَمَٚمْٞمَؽ طَم٘ما ًمَِزْوضِمَؽ قَمَٚمْٞمَؽ طَم٘ما

ُف يَماَن َأقْمَبَد اًمٜمَّاِس(. ىَماَل: ىُمْٚمُت: َيا َٟمبِلَّ اهللِذ َوَُما َصْقُم َداُوَد؟، ىَماَل: )يَماَن ×َٟمبِلن اهللِ  وَم٢مِٟمَّ

 َيُّمقُم َيْقًُما َوُيْٗمٓمُِر َيْقًُما(.

ـْ  َذًمَِؽ، ىَماَل:  ىَماَل: )َواىْمَرأِ اًْمُ٘مْرآَن ذِم يُمؾن ؿَمْٝمٍر(، ىَماَل: ىُمْٚمُت: َيا َٟمبِلَّ اهللِذ إيِنن ُأـمِٞمُؼ َأوْمَْمَؾ ُِم

ـْ َذًمَِؽ، ىَماَل: )وَماىْمَرْأهُ  (، ىَماَل: ىُمْٚمُت: َيا َٟمبِلَّ اهللِذ إيِنن ُأـمِٞمُؼ َأوْمَْمَؾ ُِم ـَ ي ذِم  )وَماىْمَرْأُه ذِم يُمؾن قِمنْمِ

ـْ َذًمَِؽ، ىَماَل: )وَماىْمَرْأُه ذِم  (، ىَماَل: ىُمْٚمُت: َيا َٟمبِلَّ اهللِذ إيِنن ُأـمِٞمُؼ َأوْمَْمَؾ ُِم يُمؾن ؾَمْبٍع، َواَل  يُمؾن قَمنْمٍ

ا(. ا، َوجِلََسِدَك قَمَٚمْٞمَؽ طَم٘ما ا، َوًمَِزْوِرَك قَمَٚمْٞمَؽ طَم٘ما  شَمِزْد قَمغَم َذًمَِؽ: وَم٢مِنَّ ًمَِزْوضِمَؽ قَمَٚمْٞمَؽ طَم٘ما

. ىَماَل: َوىَماَل زِم اًمٜمَّبِـلُّ  َد قَمكَمَّ ْدُت، وَمُِمدن ـَؽ َيُٓمـقُل سمِـَؽ ×ىَماَل: وَمَِمدَّ ـَؽ اَل شَمـْدِري ًَمَٕمٚمَّ : )إِٟمَّ

ُت إمَِم اًمَِّذي ىَماَل زِم اًمٜمَّبِلُّ قمُ  ُت َوِدْدُت أيَنن يُمٜمْـُت ىَمبِْٚمـُت ُرظْمَّمـَة َٟمبِـلن ×ْٛمٌر(، ىَماَل: وَمٍِمْ وَمَٚمـامَّ يَمـؼِمْ

×اهللِ

ومل يـذيمر ىمـراءة اًم٘مـرآن وال دظمـقل  3/296( 2111أظمرضمف اسمـ ظمزيٛمـة ذم صـحٞمحف )

-2/231( 2953قمغم أيب ؾمٚمٛمة، وأسمـق قمقاٟمـة ذم اعمسـٜمد اعمسـتخرج )حيٞمك وقمبداهلل سمـ يزيد 

المبحث الرابع : الحديث الرابع

المطلب األول : تخريج الحديث
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( 3894، و)-وؾماىمف ُمـ طمـديث قمٙمرُمـة وؿمـٞمبان وقمـكم سمــ اعمبـارك ومل يـذيمر ُمـتـ احلـديث

ومل يذيمر دظمقل حيٞمك وقمبداهلل سمـ يزيد قمغم أيب ؾمـٚمٛمة، ومل يـذيمر صـٞمام داود  2/476-477

محـد سمــ ضمٕمٗمـر اًم٘مٓمٞمٕمـل ذم ضمـزء األًمـػ قمٚمٞمف اًمسالم، وومٞمف ىمراءة اًم٘مرآن ذم ؾمبع، وأظمرضمـف أ

 3/235( 2631سمٛمثؾ ًمٗمظ أيب قمقاٟمة اًمثاين، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمستخرج ) 241( صـ151ديٜمار )

سمٜمحق ًمٗمظ ُمسٚمؿ وًمٞمس ومٞمف ذيمر دظمقل حيٞمك وقمبداهلل سمـ يزيد قمغم أيب ؾمٚمٛمة، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمـرق 

 قمـ أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞماًمز هِمام سمـ قمبداعمٚمؽ قمـ قمٙمرُمة سمف.

( سمٜمحـقه ومل يـذيمر ىمـراءة 6134خاري ذم يمتاب األدب سماب طمـؼ اًمْمـٞمػ )وأظمرضمف اًمب

(، ومل يسؼ ُمتٜمف وذيمر ُمسٚمؿ اظمـتالف اعمـتـ 183( )1159اًم٘مرآن، وُمسٚمؿ ذم يمتاب اًمّمٞمام )

سمٜمحـقه، ومل يـذيمر  3/259( 2935وُمٜمف: أٟمف مل يـذيمر ىمـراءة اًم٘مـرآن، واًمٜمسـائل ذم اًمٙمـؼمى )

سمٜمحـقه، وًمـٞمس ومٞمـف  231-2/229( 2951سـتخرج )ىمراءة اًم٘مرآن، وأسمق قمقاٟمة ذم اعمسـٜمد اعم

، وًمـٞمس ومٞمـف ذيمـر ىمـراءة اًم٘مـرآن، 2/85ذيمر ىمراءة اًم٘مرآن، واًمٓمحاوي ذم ذح ُمٕماين اآلصمـار 

 ، ومل يذيمر ىمراءة اًم٘مرآن، ُمـ ـمريؼ طمسلم اعمٕمٚمؿ.3/236( 2632وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمستخرج )

(، سمٜمحـقه ومل 1975وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتـاب اًمّمـقم سمـاب طمـؼ اجلسـؿ ذم اًمّمـقم )

( ومل يـذيمر ىمـراءة 5199يذيمر ىمراءة اًم٘مرآن، وذم يمتـاب اًمٜمٙمـاح سمـاب ًمزوضمـؽ قمٚمٞمـؽ طمـؼ )

، ومل يـذيمر ىمـراءة اًم٘مـرآن، وأظمرضمـف 3/258( 2934اًم٘مرآن، وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم اًمٙمـؼمى )

، 4/263ومل يــذيمر ىمــراءة اًم٘مــرآن، واسمـــ ؾمــٕمد  452-11/451( 6867اإلُمــام أمحــد )

، ومل يذيمر ىمراءة 381-13/379( 14196) -14، 13اعمجٚمد -ٙمبػم واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًم

: أي ُمثـؾ اعمـتـ شُمثٚمـف» ومل يسؼ ُمتٜمف وىمال: 2/85ذم ذح ُمٕماين اآلصمار اًم٘مرآن، واًمٓمحاوي

 8/337( 3571ىمبٚمف ُمـ طمديث طمسلم اعمٕمٚمؿ وًمٞمس ومٞمف ىمراءة اًم٘مرآن، وأظمرضمف اسمـ طمبان )

 : يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ األوزاقمل.4/299،311 ومل يذيمر ىمراءة اًم٘مرآن، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى

وىمد رواه األوزاقمل قمـ قمٓماء ووىمع قمٚمٞمف اظمتالف ُمـ هذا اًمقضمف: يٜمٔمر: اًمسٜمـ اًمٙمؼمى 

 .3/183ًمٚمٜمسائل 

ًرا قمـغم ـ( ُم٘متّمـ1974وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتاب اًمّمقم سماب طمؼ اًمْمٞمػ ذم اًمّمقم )
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ف ُمــ ـمريـؼ قمٙمرُمـة وؾماىم-2/231( 2953طمؼ اًمْمٞمػ، وأسمق قمقاٟمة ذم اعمسٜمد اعمستخرج )

وؿمٞمبان وقمكم سمـ اعمبارك ومل يسؼ ُمتٜمف، وأظمرج ىمبٚمف طمديث ؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمٜماء قمـ قمبداهلل وًمٞمس 

 ، ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ اعمبارك.-ومٞمف ذيمر ىمراءة اًم٘مرآن

(، وذم اًمٙمـؼمى 2393وأظمرضمف اًمٜمسـائل ذم يمتـاب اًمّمـٞمام سمـاب صـقم وإومٓمـار يـقم...)

إسمراهٞمؿ سمــ -ن، ُمـ ـمريؼ أيب إؾمامقمٞمؾ اًم٘مٜماد ، سمٜمحقه ومل يذيمر ىمراءة اًم٘مرآ3/188( 2712)

 .-قمبداعمٚمؽ

ــديث » ، ىمــال اإلُمــام أمحــد:11/373( 6762وأظمرضمــف اإلُمــام أمحــد ) ومــذيمر ٟمحــق طم

 ، وًمٞمس ذم طمديث اًمزهري ذيمر ىمراءة اًم٘مرآن. ُمـ ـمريؼ هِمام اًمدؾمتقائل.شاًمزهري

ِمام( قمـ حيٞمـك يمٚمٝمؿ )طمسلم اعمٕمٚمؿ واألوزاقمل وقمكم سمـ اعمبارك وأسمق إؾمامقمٞمؾ اًم٘مٜماد وه

 سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛمة سمف.

ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمثامن سمـ يمراُمـة  3/236( 2633ووىمع قمٜمد أيب ٟمٕمٞمؿ ذم اعمستخرج )

قمـ قمبٞمداهلل سمـ ُمقؾمك قمـ ؿمٞمبان اًمٜمحقي قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمبداهلل سمــ 

 يمثـػم قمــ حمٛمـد سمــ ، واحلديث ُمــ روايـة ؿمـٞمبان قمــ حيٞمـك سمــ أيب-يمرواية اجلامقمة-قمٛمرو 

، وىمد وىمع اًمِمؽ ذم رواية قمبٞمـداهلل سمــ -يمام ؾمٞم٠ميت-قمبداًمرمحـ ُمقمم سمٜمل زهرة قمـ أيب ؾمٚمٛمة 

 .-يمام ؾمٞم٠ميت أيًْما-ُمقؾمك قمـ ؿمٞمبان قمـ حيٞمك 

(، وًمـٞمس ومٞمـف ذيمـر ىمـراءة 1976وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتاب اًمّمقم سماب صـقم اًمـدهر )

ــف شمٕمــ ــاب ىمقًم ــاء سم ــث األٟمبٞم ــاب أطمادي   163]اًمٜمســاء: ﴾ڭ  ڭ  ڭ ٱ﴿امماًم٘مــرآن، وذم يمت

(، ومل يـذيمر 181( )1159( وًمٞمس ومٞمف ذيمر ىمراءة اًم٘مرآن، وُمسٚمؿ ذم يمتاب اًمّمـٞمام )3418)

، وُمـ ـمري٘مف: أسمق داود ذم يمتـاب اًمّمـٞمام سمـاب 4/294( 7862ىمراءة اًم٘مرآن، وقمبداًمرزاق )

اًم٘مـرآن،  ، ومل يذيمر ىمراءة11/371( 6761(، واإلُمام أمحد )2427ذم صقم اًمدهر شمٓمققًما )

(، وذم اًمٙمـؼمى 2394وأظمرضمف اًمٜمسـائل ذم يمتـاب اًمّمـٞمام سمـاب صـقم يـقم وإومٓمـار يـقم...)

وًمـٞمس  373-11/372( 6761، ومل يذيمر ىمراءة اًم٘مرآن، واإلُمام أمحد )3/188( 2713)

ومل يـذيمر ىمـراءة اًم٘مـرآن،  86-2/85ومٞمف ذيمر ىمراءة اًم٘مرآن، واًمٓمحاوي ذم ذح ُمٕماين اآلصمار 

وًمــٞمس ومٞمــف ذيمــر ىمــراءة اًم٘مــرآن، وأسمــق ٟمٕمــٞمؿ ذم اعمســٜمد  419-8/418( 3661واسمـــ طمبــان )
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وًمــٞمس ومٞمــف ذيمــر ىمــراءة اًم٘مــرآن،  1/283، وذم طمٚمٞمــة األوًمٞمــاء 3/235( 2631اعمســتخرج )

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمـ أيب ؾمـٚمٛمة، وىمـرن ُمٕمـف ُمــ هـذا اًمقضمـف ؾمـٕمٞمد سمــ اعمسـٞمب، 

 سمٜمحقه.

ًٍما ـ(، خمتـ5153ي٘مـرأ اًم٘مـرآن )وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن سماب ذم يمـؿ 

(، واًمبٞمٝم٘مـل 184( )1159سمذيمر ىمراءة اًم٘مرآن ذم ؾمبع، وال يزيد، وُمسٚمؿ ذم يمتـاب اًمّمـٞمام )

ًمٕمبداهلل أن ي٘مرأ اًم٘مرآن ذم ؿمـٝمر صمـؿ ذم قمنمـيـ ًمٞمٚمـة صمـؿ ذم  ×وومٞمف: أُمره 2/396ذم اًمٙمؼمى 

داود ذم يمتـاب ، وأظمرضمف أسمـق -وؾمٞم٠ميت اخلالف ُمـ ـمريؼ ؿمٞمبان ومٞمف-ؾمبع، ُمـ ـمريؼ ؿمٞمبان 

يمال ا قمـ حيٞمـك  ( سمٚمٗمظ ُمسٚمؿ، ُمـ ـمريؼ أسمان،1388ؿمٝمر رُمْمان سماب ذم يمؿ ي٘مرأ اًم٘مرآن )

سمـ أيب يمثػم قمـ حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ ُمقمم سمٜمل زهرة قمـ أيب ؾمٚمٛمة خمتًٍما سمذيمر ىمـراءة اًم٘مـرآن 

 ذم ؾمبع ال شمزد قمغم ذًمؽ.

 ٞمف:وىمد رواه قمبٞمداهلل سمـ ُمقؾمك قمـ ؿمٞمبان قمـ حيٞمك واظمتٚمػ قمٚمٞمف وم

: ُمـ ـمريـؼ حمٛمـد سمــ قمـثامن -يمام شم٘مدم- 3/236( 2633ومٕمٜمد أيب ٟمٕمٞمؿ ذم اعمستخرج )

سمـ يمراُمة صمٜما قمبٞمداهلل سمـ ُمقؾمك قمـ ؿمٞمبان قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛمة طمدصمٜمل قمبـداهلل 

.-يمرواية اجلامقمة قمـ حيٞمك اعمت٘مدُمة-..×سمـ قمٛمرو ىمال: دظمؾ قمكم ٟمبل اهلل

رواه ُمسٚمؿ قمـ اًم٘ماؾمؿ سمـ زيمريا قمــ قمبٞمـداهلل سمــ ُمقؾمـك » ىمال أسمق ٟمٕمٞمؿ قم٘مب إظمراضمف:

قمـ ؿمٞمبان قمـ حيٞمك قمـ حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ ُمقمم سمٜمل زهرة قمـ أيب ؾمٚمٛمة، وىمـال: وأطمسـب 

 .شأين ؾمٛمٕمتف ُمـ أيب ؾمٚمٛمة

ورواه إؾمحاق سمـ راهقيف واًم٘ماؾمؿ سمـ زيمريا وؾمٕمٞمد سمـ ُمسٕمقد قمـ قمبٞمداهلل قمـ ؿمـٞمبان 

ـ ُمق ـ قمبداًمرمح ـ حمٛمد سم ـ حيٞمك قم مم سمٜمل زهرة قمـ أيب ؾمٚمٛمة، وومٞمف ؿمؽ حيٞمك أٟمف ؾمٛمٕمف ُمـ قم

 أيب ؾمٚمٛمة ُمباذة:

( قمـ إؾمحاق 5154أظمرضمٝما اًمبخاري ذم يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن سماب ذم يمؿ ي٘مرأ اًم٘مرآن )

 .شوأطمسبٜمل ىمال: ؾمٛمٕمت أٟما ُمـ أيب ؾمٚمٛمة»سمـ راهقيف، وومٞمف: أن اًمِمؽ ُمـ ؿمٞمبان: إذ ىمال: 

( قمــ اًم٘ماؾمـؿ سمــ زيمريـا. وومٞمـف: أن 184)( 1159وأظمرضمٝما ُمسٚمؿ ذم يمتـاب اًمّمـٞمام )
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 .شوأطمسبٜمل ىمد ؾمٛمٕمتف أٟما ُمـ أيب ؾمٚمٛمة»اًمِمؽ ُمـ حيٞمك: إذ ىمال: 

ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ُمسٕمقد. وومٞمف: أن اًمِمؽ ُمــ  2/396وأظمرضمٝما اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 

 .شوأطمسبٜمل أٟما ىمد ؾمٛمٕمتف ُمـ أيب ؾمٚمٛمة» حيٞمك: إذ ىمال:

 صمالصمتٝمؿ قمـ قمبٞمداهلل سمـ ُمقؾمك قمـ ؿمٞمبان سمف.

( ُمـ ـمريؼ حمٛمـد 2392وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم يمتاب اًمّمٞمام سماب صقم يقم وإومٓمار يقم )

، سمٜمحـقه قمــ إسمـراهٞمؿ سمــ ؾمـٕمد 469-11/468( 6881سمـ ؾمٚمٛمة، وأظمرضمف اإلُمام أمحـد )

قمـ حمٛمد سمـ قمبٞمد، يمٚمٝمؿ قمـ اسمـ  464-11/463( 6876اًمزهري، وأظمرضمف اإلُمام أمحد )

ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ اهلاد، يمال ا قمــ حمٛمـد سمــ  1/284إؾمحاق، وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞمة 

 إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل قمـ أيب ؾمٚمٛمة ُمٓمقاًل.

(: طمـدصمٜما 1388ووىمع قمٜمد أيب داود ذم أسمـقاب ىمـراءة اًم٘مـرآن سمـاب ذم يمـؿ ي٘مـرأ اًم٘مـرآن )

ُمسٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ وُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ ىماال: طمدصمٜما أسمان قمـ حيٞمك قمـ حمٛمـد سمــ إسمـراهٞمؿ قمــ 

 قمٛمرو خمتًٍما سمذيمر ىمراءة اًم٘مرآن ذم ؾمبع.أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمبداهلل سمـ 

، وأسمـــق ٟمٕمـــٞمؿ ذم احلٚمٞمـــة 466-11/465( 6878وأظمرضمـــف اإلُمـــام أمحـــد ذم اعمســـٜمد )

 ، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛمة.1/283-284

ُمــ ـمريـؼ حمٛمـد سمــ ـمحـالء. سمـذيمر اًمّمـٞمام وومٞمـف  1/284وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞمة 

 صمالصمة أيام.

بداًمرمحـ ُمقمم سمٜمل زهرة وحمٛمد سمــ إسمـراهٞمؿ اًمتٞمٛمـل وحمٛمـد يمٚمٝمؿ )اًمزهري وحمٛمد سمـ قم

 سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛمة وحمٛمد سمـ ـمحالء( قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو، سمف.

(، وذم يمتـاب أطماديـث 1976وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتـاب اًمّمـقم سمـاب صـقم اًمـدهر )

( 1159(، وُمسـٚمؿ ذم يمتـاب اًمّمـٞمام )3418)﴾ڭ  ڭ  ڭ ﴿ األٟمبٞماء سماب ىمقًمف شمٕمامم:

وُمـــ ـمري٘مــف: أسمــق داود ذم يمتــاب اًمّمــٞمام سمــاب ذم  4/294 (7862(، وقمبــداًمرزاق )181)

، وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم يمتاب 11/371( 6761(، واإلُمام أمحد )2427صقم اًمدهر شمٓمققًما )

، واإلُمـام 3/188( 2713(، وذم اًمٙمـؼمى )2392اًمّمٞمام سماب صـقم يـقم وإومٓمـار يـقم...)
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، واسمـ طمبان 86-2/85اوي ذم ذح ُمٕماين اآلصمار ، واًمٓمح373-11/372( 6761أمحد )

ــتخرج )8/418-419( 3661) ــٜمد اعمس ــٞمؿ ذم اعمس ــق ٟمٕم ــة 3/235( 2631، وأسم ، وذم طمٚمٞم

، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞمب، وىمرن ُمٕمف أسما ؾمٚمٛمة سمـ 1/283األوًمٞماء 

. سمٜمحقه.-يمام شم٘مدم-قمبداًمرمحـ 

سمٕمد سماب ُما يٙمره ُمـ شمرك ىمٞمام اًمٚمٞمؾ عمـ يمـان وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتاب اًمتٝمجد )سماب( 

ًمٕمبـداهلل سمــ قمٛمـرو، وذم يمتـاب اًمّمـقم سمـاب ×( خمتًٍما سمذيمر وصٞمة اًمٜمبل1153ي٘مقُمف )

(، وذم يمتــاب 1979(، وذم سمــاب صــقم داود قمٚمٞمــف اًمســالم )1977طمــؼ األهــؾ ذم اًمّمــقم )

ًمّمـٞمام (، وُمسـٚمؿ ذم يمتـاب ا3419)﴾ڭ  ڭ  ڭ ﴿أطماديث األٟمبٞماء سماب ىمقًمف شمٕمـامم: 

ــرأ 188(، )187(، )186( )1159) ــاب ذم يمــؿ ي٘م ــاب ؿمــٝمر رُمْمــان سم ــق داود ذم يمت (، وأسم

( خمتًٍمــا وومٞمــف االظمــتالف ذم قمــدد أيــام ظمــتؿ اًم٘مــرآن، واًمؽمُمــذي ذم يمتــاب 1389اًم٘مــرآن )

(، واًمٜمسائل ذم يمتاب اًمّمٞمام سماب صٞمام قمنمة أيـام 771اًمّمقم سماب ُما ضماء ذم هد اًمّمقم )

ــٝمر ) ـــ اًمِم ــد )2411(، )2411(، )2399(، )2398(، )2397ُم ــام أمح ( 6527(، واإلُم

ــ11/91( 6534، و)11/81  (6766، و)11/99( 6541، و)11/98( 6539ًٍما، و)ـ، خمت

( 6874، و)433-11/432( 6843، و)11/396( 6789سمذيمر اًمّمـٞمام، و) 11/377

، سمٜمحقه، ُمـ ـمريـؼ أيب اًمٕمبـاس اًمِمـاقمر: اًمسـائب 11/567( 6988ُمٓمقاًل، و) 11/461

 ومروخ قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو.سمـ 

( خمتًٍمـا، وذم 1131وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتـاب اًمتٝمجـد سمـاب ُمــ ٟمـام قمٜمـد اًمسـحر )

(، وُمسـٚمؿ ذم يمتـاب 3421يمتاب أطماديث األٟمبٞماء سماب أطمب اًمّمالة إمم اهلل صـالة داود...)

ــٞمام ) ــ191(، )189( )1159اًمّم ــقم ـ(، خمتّم ــاب ذم ص ــٞمام سم ــاب اًمّم ــق داود ذم يمت ًرا، وأسم

(، 1712(، واسمـ ُماضمـف ذم يمتـاب اًمّمـٞمام سمـاب ُمـا ضمـاء ذم صـٞمام داود )2448يقم )وإومٓمار 

 ، ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ أوس اًمث٘مٗمل.11/519( 6921، )11/31( 6491واإلُمام أمحد )

(، وذم يمتـاب االؾمـتئذان 1981وأظمرضمف اًمبخـاري ذم يمتـاب اًمّمـقم سمـاب صـقم داود )

(، واًمٜمسـائل ذم 191( )1159ٞمام )(، وُمسٚمؿ ذم يمتاب اًمّمـ6277سماب َُمـ ُأًم٘مك ًمف وؾمادة )
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(، سمــذيمر اًمّمـٞمام، ُمـــ ـمريـؼ أيب اعمٚمــٞمح ىمــال: 2412يمتـاب اًمّمــٞمام سمـاب صــٞمام مخسـة أيــام )

 أسمٞمؽ]يٕمٜمل أسما أيب ىمالسمة .دظمٚمت ُمع

ًرا، وذم ـ( خمتّمـ1978وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتاب اًمّمقم سماب صقم يقم وإومٓمـار يـقم )

(، واًمٜمسائل ذم يمتاب اًمّمٞمام سماب صقم 5152يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن سماب ذم يمؿ ي٘مرأ اًم٘مرآن )

(، 2711(، )2719( ُمٓمـقاًل، وذم اًمٙمـؼمى )2389( خمتًٍما، و)2388يقم وإومٓمار يقم...)

، 11/375( 6764، و)11-11/9( 6477، واإلُمــــام أمحــــد )3/187-188( 2711)

، سمـذيمر ىمّمـة قمبـداهلل ُمـع أسمٞمـف 11/547( 6958، وخمتًٍما )11/449( 6863ُمٓمقاًل، و)

وًمقُمف قمغم ُما يّمٜمع سم٠مهٚمف، وومٞمف ىمراءة اًم٘مرآن ذم صمالث، ُمـ ـمريؼ جماهد قمــ  ،قمٛمرو 

 قمبداهلل.

(، وأظمرضمـف 5152وأظمرضمف اًمبخاري ذم يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن سماب ذم يمؿ ي٘مـرأ اًم٘مـرآن )

(، واإلُمام أمحـد 1346اسمـ ُماضمف ذم يمتاب إىماُمة اًمّمٚمقات سماب ذم يمؿ يستحب خيتؿ اًم٘مرآن )

، ُمـــ ـمريــؼ حيٞمــك سمـــ طمٙمــٞمؿ سمـــ 461-11/459 (6873، و)11/67-68( 6516)

 صٗمقان.سمٜمحقه.

(، واًمٜمسائل ذم يمتاب اًمّمٞمام سماب ذيمر 192( )1159وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم يمتاب اًمّمٞمام )

(، 2413(، وذم سمـاب صـٞمام أرسمٕمـة أيـام ُمــ اًمِمـٝمر )2394اًمزيادة ذم اًمّمٞمام واًمٜم٘مّمان...)

افمـف ُمٖمـايرة. ُمــ ، وذم أًمٗم669-11/668( 7198، و)11/514( 6915واإلُمـام أمحـد )

 ـمريؼ أيب قمٞماض قمٛمرو سمـ األؾمقد اًمٕمٜمز.

ــاب اًمّمــٞمام ) ــام أمحــد ُمٓمــقاًل ـ( خمتّمــ193( )1159وأظمرضمــف ُمســٚمؿ ذم يمت ًرا، واإلُم

 ، ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمٜماء.11/448( 6862، )11/426( 6832)

(، 1394(، )1391وأظمرضمف أسمق داود ذم يمتاب ؿمٝمر رُمْمان سماب ذم يمـؿ ي٘مـرأ اًم٘مـرآن )

(، واسمــ ُماضمـف ذم يمتـاب إىماُمـة 2949ذم يمتاب اًم٘مرءات سماب ذم يمؿ أىمـرأ اًم٘مـرآن )واًمؽمُمذي 

-11/91( 6535(، واإلُمـام أمحـد )1347اًمّمٚمقات سماب ذم يمـؿ يسـتحب خيـتؿ اًم٘مـرآن )

، 414-11/413( 6811، و)11/389( 6775، و)11/114( 6546، )92
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 اًم٘مرآن ذم صمالث. ، ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ قمبداهلل سمـ اًمِمخػم. سمذيمر ىمراءة11/431( 6841و)

( خمتًٍما سمـذيمر 1391وأظمرضمف أسمق داود ذم يمتاب ؿمٝمر رُمْمان سماب ذم يمؿ ي٘مرأ اًم٘مرآن )

 ىمراءة اًم٘مرآن ذم صمالث، ُمـ ـمريؼ ظمٞمثٛمة سمـ قمبداًمرمحـ.

(، ُمــ ـمريـؼ 1395وأظمرضمف أسمق داود ذم يمتاب ؿمٝمر رُمْمان سماب ذم يمـؿ ي٘مـرأ اًم٘مـرآن )

 وهب سمـ ُمٜمبف.

(، 2396م سماب ذيمـر اًمزيـادة ذم اًمّمـٞمام واًمٜم٘مّمـان...)وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم يمتاب اًمّمٞما

، وذم أًمٗمافمــف ُمٖمــايرة. ُمـــ ـمريــؼ 11/541( 6951، و)11/113( 6545واإلُمـام أمحــد )

 ؿمٕمٞمب سمـ حمٛمد.

(، 2395وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم يمتاب اًمّمٞمام سماب ذيمـر اًمزيـادة ذم اًمّمـٞمام واًمٜم٘مّمـان...)

 ـمريؼ اسمـ أيب رسمٞمٕمة. ، أًمٗمافمف ُمٖمايرة. ُمـ659-11/658( 7187واإلُمام أمحد )

ُمـ ـمريؼ هالل سمـ ـمٚمحة أو ـمٚمحة سمـ هالل  11/512( 6914وأظمرضمف اإلُمام أمحد )

 خمتًٍما سمذيمر صٞمام صمالصمة أيام ُمـ يمؾ ؿمٝمر.

( 7123خمتًٍما سمذيمر ظمتؿ اًم٘مـرآن ذم ؾمـبع، و) 11/52( 6516وأظمرضمف اإلُمام أمحد )

 ، سمٜمحقه، ُمـ ـمريؼ اًمسائب سمـ ُماًمؽ واًمد قمٓماء.11/594-595

مجٞمٕمٝمؿ )ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞمب وأسمق اًمٕمباس اًمِماقمر وقمٛمرو سمـ أوس اًمث٘مٗمل وأسمق اعمٚمـٞمح سمــ 

أؾماُمة وجماهد وحيٞمك سمـ طمٙمٞمؿ سمـ صٗمقان وأسمق قمٞماض قمٛمرو سمـ األؾمقد اًمٕمٜمز وؾمٕمٞمد سمــ 

ُمٞمٜماء ويزيد سمـ قمبداهلل سمـ اًمِمخػم وظمٞمثٛمة سمـ قمبداًمرمحـ ووهب سمـ ُمٜمبف وؿمـٕمٞمب سمــ حمٛمـد 

ـ ـمٚمحة أو ـمٚمحـة سمــ هـالل واًمسـائب سمــ ُماًمـؽ واًمـد قمٓمـاء( قمــواسمـ أيب رسمٞمٕمة وهالل سم

 ، ُمع شمٗماوت ذم أًمٗمافمٝمؿ ـمقاًل واظمتّماًرا.قمبداهلل سمـ قمٛمرو 

 صمبقت احلديث ُمـ هذا اًمقضمف ذم صحٞمح ُمسٚمؿ. -أواًل 

ـــٞمؿ ـــق ٟمٕم ـــف: أسم ـــزاه إًمٞم ـــف: قم ـــذا اًمقضم ــــ ه ـــٚمؿ ُم ـــحٞمح ُمس ـــت ذم ص ـــديث صماسم ، احل

 .(3/235) ،أليب ٟمٕمٞمؿ ،( اعمسٜمد اعمستخرج1)

المطلب الثاني : دراسة التخريج
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 ، رمحٝمؿ اهلل.، واعمزيواًمبٞمٝم٘مل

 صمبقت احلديث قمـ قمٙمرُمة سمـ قمامر قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم: -صماٟمًٞما

ر سمـ حمٛمد قمـ قمٙمرُمـة سمـف، وأظمرضمـف اسمــ ـُمـ طمديث اًمٜمْماحلديث ظمرضمف ُمسٚمؿ 

 ظمزيٛمة ذم صحٞمحة ُمـ طمديث أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞماًمز قمـ قمٙمرُمة سمف. وماحلديث صماسمت قمٜمف.

 ى اًمٜماس قمـ قمٙمرُمة سمـ قمامر.واًمٜمرض سمـ حمٛمد ىمد شم٘مدم سم٠مٟمف أرو

 صمبقت احلديث قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو: -صماًمًثا

فمٝمر ُمـ اًمتخريج أن احلديث صماسمت قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمـٚمٛمة قمــ قمبـداهلل سمــ 

 :قمٛمرو 

وم٘مد أظمرضمف اًمِمٞمخان وهمػم ا ُمـ ـمريؼ طمسـلم اعمٕمٚمـؿ، وأظمرضمـف اًمبخـاري وهمـػمه ُمــ

وأظمرضمف اًمبخاري وهمػمه ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ اعمبارك، وأظمرضمـف اًمٜمسـائل ُمــ ـمريؼ األوزاقمل، 

، وأظمرضمـف اإلُمـام أمحـد ُمــ ـمريـؼ هِمـام -إسمراهٞمؿ سمـ قمبـداعمٚمؽ-ـمريؼ أيب إؾمامقمٞمؾ اًم٘مٜماد 

 اًمدؾمتقائل.

يمٚمٝمؿ )طمسلم اعمٕمٚمؿ واألوزاقمل وقمكم سمـ اعمبارك وأسمق إؾمامقمٞمؾ اًم٘مٜماد وهِمام( قمـ حيٞمـك 

 يب يمثػم سمف.سمـ أيب يمثػم قمـ حيٞمك سمـ أ

 :صمبقت احلديث قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو  -راسمًٕما

 :احلديث صماسمت قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو 

أظمرضمف اًمبخاري وُمسٚمؿ وهمػم ا ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري، وأظمرضماه ُمـ ـمريؼ حمٛمـد سمــ 

ـ ـمريـؼ قمبداًمرمحـ ُمقمم سمٜمل زهرة، وأظمرضمف اًمٜمسائل واإلُمـام أمحـد وأسمـق ٟمٕمـٞمؿ ذم احلٚمٞمـة ُمـ

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل، وأظمرضمف اإلُمام أمحد وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞمة ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمــ قمٛمـرو 

 سمـ قمٚم٘مٛمة، وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ـمحالء.
يمٚمٝمؿ )اًمزهري وحمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ ُمقمم سمٜمل زهرة وحمٛمد سمــ إسمـراهٞمؿ اًمتٞمٛمـل وحمٛمـد 

 .(4/311) ،ًمٚمبٞمٝم٘مل ،( اًمسٜمـ اًمٙمؼمى1)
 .(395-6/394) ،ًمٚمٛمزي ،( حتٗمة األذاف2)



139

     

 

 

 ؾمٚمٛمة قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو، سمف.سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛمة وحمٛمد سمـ ـمحالء( قمـ أيب 
 :صمبقت احلديث قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو  -ظماُمًسا

 :احلديث صماسمت وُمِمٝمقر قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو 
أظمرضمف اًمبخاري وُمسٚمؿ ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمــ ؾمـٕمٞمد سمــ اعمسـٞمب، وىمـرن ُمٕمـف أسمـا 

، وأظمرضمـاه ُمــ ـمريـؼ أيب اًمٕمبـاس اًمِمـاقمر: اًمسـائب سمــ -يمـام شم٘مـدم-ؾمٚمٛمة سمـ قمبـداًمرمحـ 
ومروخ قمـ قمبداهلل سمــ قمٛمـرو، وأظمرضمـاه ُمــ ـمريـؼ قمٛمـرو سمــ أوس اًمث٘مٗمـل، وأظمرضمـاه ُمــ 

ـمريـؼ حيٞمـك ـمريؼ أيب اعمٚمٞمح، وأظمرضمف اًمبخاري ُمـ ـمريؼ جماهد قمـ قمبداهلل، وأظمرضمـف ُمــ 
ز، ـ، وأظمرضمـف ُمسـٚمؿ ُمــ ـمريـؼ أيب قمٞمـاض قمٛمـرو سمــ األؾمـقد اًمٕمٜمـسمـ طمٙمٞمؿ سمـ صـٗمقان

ف أسمق داود واًمؽمُمذي ُمـ ـمريـؼ يزيـد سمــ قمبـداهلل وأظمرضمف ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمٜماء، وأظمرضم
سمـ اًمِمخػم، وأظمرضمف أسمق داود ُمـ ـمريؼ ظمٞمثٛمة سمـ قمبداًمرمحـ، وأظمرضمف ُمـ ـمريؼ وهب سمـ 

وأظمرضمف اًمٜمسائل واإلُمام أمحد ُمـ ـمريؼ ؿمٕمٞمب سمـ حمٛمد، وأظمرضماه ُمـ ـمريؼ اسمــ أيب ُمٜمبف،
سمــ هـالل، وأظمرضمـف ُمــ رسمٞمٕمة، وأظمرضمف اإلُمام أمحد ُمـ ـمريؼ هـالل سمــ ـمٚمحـة أو ـمٚمحـة 

 ـمريؼ اًمسائب سمـ ُماًمؽ واًمد قمٓماء.
مجٞمٕمٝمؿ )ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞمب وأسمق اًمٕمباس اًمِماقمر وقمٛمرو سمـ أوس اًمث٘مٗمل وأسمق اعمٚمـٞمح سمــ 
أؾماُمة وجماهد وحيٞمك سمـ طمٙمٞمؿ سمـ صٗمقان وأسمق قمٞماض قمٛمرو سمـ األؾمقد اًمٕمٜمز وؾمٕمٞمد سمــ 

ووهب سمـ ُمٜمبف وؿمـٕمٞمب سمــ حمٛمـد  ُمٞمٜماء ويزيد سمـ قمبداهلل سمـ اًمِمخػم وظمٞمثٛمة سمـ قمبداًمرمحـ
واسمـ أيب رسمٞمٕمة وهالل سمـ ـمٚمحة أو ـمٚمحـة سمــ هـالل واًمسـائب سمــ ُماًمـؽ واًمـد قمٓمـاء( قمــ 

 ، ُمع شمٗماوت ذم أًمٗمافمٝمؿ ـمقاًل واظمتّماًرا.قمبداهلل سمـ قمٛمرو 
 خماًمٗمة قمٙمرُمة ذم هذا احلديث قمـ حيٞمك: -ؾمادؾًما

 ٝملم:ظماًمػ قمٙمرُمة أصحاب حيٞمك سمـ أيب يمثػم ذم هذا احلديث ُمـ وضم
ـُ َيِزيـَد، طَمتَّـك َٟمـ٠ْميِتَ َأسَمـا األول صَمٜمَا حَيَْٞمـك ىَمـاَل: اْٟمَٓمَٚمْ٘مـُت َأَٟمـا َوقَمْبـُداهللِ سْمـ : ىمال قمٙمرُمة: )طَمدَّ
 ؾَمَٚمَٛمَة...(:

، ومل يـذيمر يمذا ىمال: )قمبداهلل سمـ يزيد(، وهل صماسمتة ذم ٟمسخة صحٞمح ُمسٚمؿ قمٜمد اعمـزي

 .(6/394) ،ًمٚمٛمزي ،( حتٗمة األذاف1)
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يب ؾمٚمٛمة ىمّمة اٟمٓمالق حيٞمك ُمع قمبداهلل أصحاب حيٞمك ذم روايتٝمؿ هذا احلديث قمـ حيٞمك قمـ أ
 سمـ يزيد إمم أيب ؾمٚمٛمة سمـ قمبداًمرمحـ.

إال أٟمـف دال قمـغم  -وإن مل يٙمــ ًمـف شمٕمٚمـؼ سمٛمـتـ احلـديث اعمرومـقع-وِذيْمر قمبداهلل سمـ يزيـد 

ذم وـبط هـذا احلـرف ذم طمديثـف قمــ حيٞمـك: ومـاًمرواة قمــ حيٞمـك مل اطمتامل ظمٓم٠م قمٙمرُمـة 

 يذيمروا هذه اًم٘مّمة.

ة أيب ىمالسمة ىمال: أظمؼمين أسمق اعمٚمٞمح ىمال: دظمٚمت ُمع أسمٞمؽ قمغم قمبداهلل سمــ وىمد ضماء ذم رواي

...، ومذيمر اخلؼم.×قمٛمرو ومحدصمٜما أن رؾمقل اهلل

 اًمبخاري وُمسٚمؿ رمحٝمام اهلل: -يمام شم٘مدم-ورواية أيب اعمٚمٞمح ظمرضمٝما 

(، وذم يمتـاب االؾمـتئذان 1981وم٠مظمرضمٝما اًمبخاري ذم يمتـاب اًمّمـقم سمـاب صـقم داود )

(، ُمــ ـمريـؼ 191( )1159(، وُمسـٚمؿ ذم يمتـاب اًمّمـٞمام )6277ًمف وؾمـادة )سماب ُمـ ُأًم٘مك 

 ظماًمد سمـ قمبداهلل اًمقاؾمٓمل قمـ ظماًمد احلذاء قمـ أيب ىمالسمة قمـ أيب اعمٚمٞمح سمف.

 وهذا ؾمٜمد قمراىمل صمؿ سمٍمي صحٞمح:

 ، وواؾمــط ُمتقؾمــٓمة سمــلم اًمٙمقومــةظماًمــد سمـــ قمبــداهلل سمـــ قمبــداًمرمحـ اًمقاؾمــٓمل، اعمــزين

 .واًمبٍمة

 .سمـ ُمٝمران، أسمق اعمٜمازل، احلذاء اًمبٍميوؿمٞمخف: ظماًمد 

 .وؿمٞمخف: أسمق ىمالسمة قمبداهلل سمـ زيد اجلرُمل اًمبٍمي

 .وؿمٞمخف: أسمق اعمٚمٞمح اسمـ أؾماُمة سمـ قمٛمػم أو قماُمر سمـ قمٛمػم اهلذزم، اًمبٍمي

ومٚمٕمؾ احلديث اؿمتبف قمغم قمٙمرُمة وم٘مال: قمبداهلل سمـ يزيد وإٟمام أراد )زيًدا واًمـد أيب ىمالسمـة(، 

أيب يمثػم ُمِمٝمقر سماًمرواية قمــ أيب ىمالسمـة قمبـداهلل سمــ زيـد اجلرُمـل، وروايتـف قمــ أيب وحيٞمك سمـ 

 .(189صـ) ،(1647) ، شمرمجةالسمـ طمجر ،، شم٘مريب اًمتٝمذيب(8/99) ،ًمٚمٛمزي ،(  ذيب اًمٙمامل1)
 .(5/347) ،ًمٞماىمقت احلٛمقي ،اًمبٚمدان( يٜمٔمر: ُمٕمجؿ 2)
 .(191صـ) ،(1681) ، شمرمجةالسمـ طمجر ،، شم٘مريب اًمتٝمذيب(8/177) ،ًمٚمٛمزي ،(  ذيب اًمٙمامل3)
 .(313صـ) ،(3333) ، شمرمجةالسمـ طمجر ،، شم٘مريب اًمتٝمذيب(14/542) ،ًمٚمٛمزي ،(  ذيب اًمٙمامل4)
 .(675صـ) ،(8391) ، شمرمجةالسمـ طمجر ،، شم٘مريب اًمتٝمذيب(34/316) ،ًمٚمٛمزي ،(  ذيب اًمٙمامل5)
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 .ىمالسمة خمرضمة قمٜمد اجلامقمة

: ذيمر قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة: ىمراءة اًم٘مرآن ذم ؾمبع، وأصحاب حيٞمـك رووه اًمثاين

 اًمّمٞمام:قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة ومل يذيمروا ىمراءة اًم٘مرآن ذم ؾمبع، سمؾ اىمتٍم طمديثٝمؿ قمغم ذيمر 

وَذيَمَر ُمسٚمٌؿ اظمتالف اعمـتـ وُمٜمـف: أٟمـف مل -ومت٘مدم ذم اًمتخريج أٟمف ظمرضمف اًمبخاري وُمسٚمؿ 

يذيمر ىمراءة اًم٘مرآن، واًمٜمسائل ذم اًمٙمؼمى، وأسمق قمقاٟمة ذم اعمسٜمد اعمستخرج، واًمٓمحـاوي، وأسمـق 

 ٟمٕمٞمؿ ذم اعمستخرج، ُمـ ـمريؼ طمسلم اعمٕمٚمؿ. ومل يذيمروا ىمراءة اًم٘مرآن.

ًمبٞمٝم٘مــل ذم اًمٙمــؼمى، ُمـــ ـمريــؼ قمبــداهلل سمـــ اعمبــارك، وأظمرضمــف وأظمرضمــف اًمبخــاري، وا

ــايب،  اًمٜمســائل ذم اًمٙمــؼمى، واًمٓمــؼماين ذم اعمٕمجــؿ اًمٙمبــػم ُمـــ ـمريــؼ حمٛمــد سمـــ يقؾمــػ اًمٗمري

وأظمرضمف اإلُمام أمحد واسمـ ؾمٕمد يمال ا قمـ حمٛمد سمـ ُمّمٕمب اًم٘مرىمساين، وأظمرضمف اًمٓمحـاوي 

ُمثؾ اعمتـ ىمبٚمف ُمـ طمـديث طمسـلم اعمٕمٚمـؿ أي  شُمثٚمف» ذم ذح ُمٕماين اآلصمار ومل يسؼ ُمتٜمف وىمال:

وًمٞمس ومٞمف ىمراءة اًم٘مرآن،  ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ سمٙمر اًمتٜمٞمز، وأظمرضمف اسمـ طمبـان ُمــ ـمريـؼ قمٛمـر 

 سمـ قمبداًمقاطمد، وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ُمـ ـمريؼ اًمقًمٞمد سمـ ُمزيد. يمٚمٝمؿ قمـ األوزاقمل.

وؾمـاىمف -سـتخرجوأظمرضمف اًمبخاري ُم٘متًٍما قمغم طمؼ اًمْمٞمػ، وأسمـق قمقاٟمـة ذم اعمسـٜمد اعم

ُمـ ـمريؼ قمٙمرُمة وؿمٞمبان وقمكم سمـ اعمبارك ومل يسؼ ُمتٜمف، وأظمرج ىمبٚمف طمديث ؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمٜمـاء 

 ، ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ اعمبارك.-قمـ قمبداهلل وًمٞمس ومٞمف ذيمر ىمراءة اًم٘مرآن

إسمـراهٞمؿ سمــ -وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم اعمجتبـك وذم اًمٙمـؼمى ُمــ ـمريـؼ أيب إؾمـامقمٞمؾ اًم٘مٜمـاد 

 .-قمبداعمٚمؽ

، وًمـٞمس ذم طمـديث اًمزهـري شومذيمر ٟمحـق طمـديث اًمزهـري» م أمحد وىمال:وأظمرضمف اإلُما

 ذيمر ىمراءة اًم٘مرآن. ُمـ ـمريؼ هِمام اًمدؾمتقائل.

يمٚمٝمؿ )طمسلم اعمٕمٚمؿ واألوزاقمل وقمكم سمـ اعمبارك وأسمق إؾمامقمٞمؾ اًم٘مٜماد وهِمام( قمـ حيٞمـك 

 سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛمة سمف. مل يذيمروا ىمراءة اًم٘مرآن.

 ـ حيٞمك قمـ حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ ُمقمم سمٜمل زهرة قمـ أيب ؾمٚمٛمة:وىمد ضماء ذيمر ىمراءة اًم٘مرآن قم

 .(544-14/542) ،ًمٚمٛمزي ،(  ذيب اًمٙمامل1)
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(، خمتًٍما سمذيمر اًمسـ١مال قمــ ىمراءشمـف اًم٘مـرآن، وُمسـٚمؿ5153ومت٘مدم ُما أظمرضمف اًمبخاري)

ريـ ًمٞمٚمـة صمـؿ ذم ـًمٕمبداهلل أن ي٘مرأ اًم٘مرآن ذم ؿمـٝمر صمـؿ ذم قمِمـ×( وومٞمف: أُمره184( )1159)

ـ ـمريــؼ ؿمــٞمبان سمـــ قمبــداًمرمحـ سمٛمثــؾ ًمٗمــظ ُمســٚمؿ، ُمــ 2/396ؾمــبع، واًمبٞمٝم٘مــل ذم اًمٙمــؼمى 

 اًمٜمحقي.

 ( سمٚمٗمظ ُمسٚمؿ، ُمـ ـمريؼ أسمان سمـ يزيد اًمٕمٓمار.1388أسمق داود )وأظمرضمف 

يمال ا )ؿمٞمبان سمـ قمبداًمرمحـ وأسمان اًمٕمٓمار( قمـ حيٞمك قمـ حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ ُمقمم سمٜمل 

 زهرة  قمـ أيب ؾمٚمٛمة خمتًٍما سمذيمر ىمراءة اًم٘مرآن ذم ؾمبع ال شمزد قمغم ذًمؽ.

 .-يمام شم٘مدم-اهلل سمـ ُمقؾمك قمـ ؿمٞمبان قمـ حيٞمك واظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف وىمد رواه قمبٞمد

: أن رواية حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة ًمٞمس ومٞمٝما ذيمر ىمراءة اًم٘مـرآن، وروايتـف -واهلل أقمٚمؿ-ومٞمٔمٝمر 

 قمـ حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ ُمقمم سمٜمل زهرة ٟمّمت قمغم ذيمر ىمراءة اًم٘مرآن.

دُّ خماًمٗمـة عمــ رواه ًم٘مـراءة اًم٘مـرآن ذم ظمـؼم حيٞمـك قمــ أيب ؾمـٚمٛمة ُيٕمـوإدظمال قمٙمرُمة 

وهق أوصمؼ ُمـ روى قمـ -سمدوهنا. وم٢من اًمث٘مات ُمـ أصحاب حيٞمك ُمـ أُمثال: هِمام اًمدؾمتقائل 

، مل يـذيمروا ىمـراءة ، وطمسلم اعمٕمٚمـؿ واألوزاقمـل-، واسمـ اعمديٜملحيٞمك قمٜمد اإلُمام أمحد

 اًم٘مرآن.

طمـتامل ي٘مـقى ًمـق اًمٚمٝمؿ إال أن ي٘مال: سم٠من حيٞمك اظمتٍمه ذم روايـة اجلامقمـة، وُمثـؾ هـذا اال

إال أن ًمـف ُمٗماريـد  -وإن يمان صم٘مة-واومؼ قمٙمرُمَة قمٚمٞمف أطمٌد ُمـ أصحاب حيٞمك. وقمٙمرُمة 

 ال يتاسمع قمٚمٞمٝما يمام شم٘مدم.

 ختريج ُمسٚمؿ حلديث اًمباب. -ؾماسمًٕما

ٍم قمغم ـومل ي٘مت احلديث ُمـ وضمقه قمدة قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو ظمرج ُمسٚمؿ 

 .طمديث قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمبداهلل

 .(2/677) ،السمـ رضمب ،( يٜمٔمر: ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي1)
 .(3/52) ،السمـ أيب طماشمؿ ،( يٜمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ2)
 .(678، 2/677) ،السمـ رضمب ،( يٜمٔمر: ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي3)
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ر أواًل سمحديث اًمزهري قمـ أيب ؾمٚمٛمة وؾمٕمٞمد قمـ قمبداهلل   .ومّمدَّ
 صمؿ ذيمر ظمؼم حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛمة وؾماىمف ُمـ وضمقه:

 أواًل: ُمـ ـمريؼ قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة.
، وأؿمـار إمم اظمـتالف ُمـتـ صماٟمًٞما: ُمـ ـمريؼ طمسلم اعمٕمٚمؿ قمــ حيٞمـك قمــ أيب ؾمـٚمٛمة سمـف

 رُمة.طمديث طمسلم قمـ طمديث قمٙم
صماًمًثا: ُمـ ـمريؼ ؿمٞمبان اًمٜمحقي قمـ حيٞمك قمـ حمٛمد سمــ قمبـداًمرمحـ قمــ أيب ؾمـٚمٛمة، وومٞمـف 

 .اًمِمؽ ُمـ حيٞمك: )وأطمسبٜمل ىمد ؾمٛمٕمتف أٟما ُمـ أيب ؾمٚمٛمة(
صمؿ ظمرج ُمـ ـمريؼ األوزاقمل قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ قمٛمر سمـ احلٙمؿ سمـ صمقسمان قمــ أيب 

)يـا قمبـداهللذ، ال شمٙمــ ُمثـؾ ومـالن يمـان  ؾمٚمٛمة قمـ قمبداهلل، وُمتـ اخلؼم خيتٚمػ: إذ هق طمديث:
. وطمديث األوزاقمل قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة ظمرضمـف اًمبخـاري ي٘مقم اًمٚمٞمؾ ومؽمك ىمٞمام اًمٚمٞمؾ(

 .وهمػمه يمام شم٘مدم ومل خيرضمف ُمسٚمؿ 
: وم٠مظمرضمـف ُمــ ـمريـؼ أيب صمؿ ظمـرج احلـديث ُمــ ـمـرق قمــ قمبـداهلل سمــ قمٛمـرو 

، وُمــ ـمريـؼ أيب ـمريؼ أيب اعمٚمـٞمح ، وُمـ، وُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ أوساًمٕمباس اًمِماقمر
 .، وُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمٜماءقمٞماض اًمسٚمٛمل

 أًمٗماظ أطماديثٝمؿ.. وىمد ذيمر مجٞمٕمٝمؿ قمـ قمبداهلل سمـ قمٛمرو 
أن صـٜمٞمٕمف سمـذيمر اظمـتالف اًمٚمٗمـظ ُمـا سمـلم روايـة قمٙمرُمـة قمــ حيٞمـك  -واهلل أقمٚمؿ-ومٞمٔمٝمر 

 اءة اًم٘مرآن.ورواية طمسلم اعمٕمٚمؿ قمـ حيٞمك سمٞمان ظمٓم٠م قمٙمرُمة ذم ذيمر ىمر

 (.181( )1159) ، طمديث( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمّمٞمام1)
 (.183( )1159) ، طمديث( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمّمٞمام2)
 (.184( )1159) ، طمديث( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمّمٞمام3)
 (.185( )1159) ، طمديث( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمّمٞمام4)
 (.188(، )187( )1159) ، طمديث( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمّمٞمام5)
 (.191(، )189( )1159) ، طمديث( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمّمٞمام6)
 (.191( )1159) ، طمديثؿ يمتاب اًمّمٞمام( صحٞمح ُمسٚم7)
 (.192( )1159) ، طمديث( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمّمٞمام8)
 (.193( )1159) ، طمديث( صحٞمح ُمسٚمؿ يمتاب اًمّمٞمام9)
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 نةـاخلات
 سمٕمد أن ين اهلل شمٕمامم زم ظمتام هذا اًمبحث وم٘مد شمقصٚمت ومٞمف إمم ُما يكم:

قمٔمؿ ُمٙماٟمة اًمّمحٞمحلم قمٜمد قمٚمامء األُمة: وأهنؿ ىمد شمٚم٘مقا ُما ومٞمٝمام سماًم٘مبقل ُمــ طمٞمـث  -1

ممـا اٟمت٘مـد أيمثـر ُمــ اجلٛمٚمة، وأهنؿ اٟمت٘مـدوا قمٚمـٞمٝمام أؿمـٞماء، ويمـان ٟمّمـٞمب اإلُمـام ُمسـٚمؿ 

 .اًمبخاري ٟمّمٞمب اإلُمام 

 صم٘مة، وًمف أوهام.قمٙمرُمة سمـ قمامر  -2

مجٌع ُمـ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ يـرون وـٕمػ روايـة قمٙمرُمـة سمــ قمـامر قمــ حيٞمـك سمــ أيب يمثـػم. -3

 ووٕمػ روايتف قمٜمف ال يٕمٜمل ظمٓم٠مه ذم يمؾ ُما رواه قمٜمف.

ذم صحٞمحف ُمـ ختريج طمديث قمٙمرُمة سمـ قمامر قمــ حيٞمـك مل يٙمثر اإلُمام ُمسٚمؿ  -4

 ٝما أرسمٕمة أطماديث وم٘مط.سمـ أيب يمثػم: إذ ظمرج ُمٜم

ُمـ طمـديث قمٙمرُمـة قمــ حيٞمـك، األطماديث األرسمٕمة اًمتل ظمرضمٝما اإلُمام ُمسٚمؿ  -5

 يمٚمٝما قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة.

قمــ همـػم قمٙمرُمـة، ُمـا قمـدا احلـديث مجٞمع األرسمٕمة هلا أصؾ قمٜمد اإلُمـام ُمسـٚمؿ  -6

 ذم اؾمتٗمتاح صالة اًمٚمٞمؾ. اًمثاًمث طمديث قمائِمة 

سمحٙمـؿ -قمــ أيب ؾمـٚمٛمة سماحلـديثلم اًمثـاين واًمثاًمـث  شمٗمرد قمٙمرُمـة سمــ قمـامر قمــ حيٞمـك-7

 ، واحلديث األول مل أىمػ ُمـ ظمالل اًمتخريج قمغم ُمتاسمٕمة ًمٕمٙمرُمة قمٚمٞمف.-احلٗماظ

ُمــ طمـديث قمٙمرُمـة قمــ اٟمت٘مد أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل ساطمة مما ظمرضمف ُمسـٚمؿ -8

 حيٞمك ُمـ شمٚمؽ األطماديث األرسمٕمة طمديثلم:

امل قمـ قمائِمة ُمرومققًمـا: )ويـؾ ًمألقم٘مـاب طمديث قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ ؾم-أ

 وٛمـ خترجيف ًمٓمرق طمديث اًمباب.ُمـ اًمٜمار(. وىمد ظمرضمف ُمسٚمؿ 

طمديث قمٙمرُمة قمـ حيٞمك قمـ أيب ؾمـٚمٛمة قمــ قمائِمـة ذم اؾمـتٗمتاح صـالة اًمٚمٞمـؾ. وىمـد -ب

 ظمرضمف اإلُمام ُمسٚمؿ أصاًل ُمـ طمديث قمائِمة.

 قمٙمرُمة ُما يكم:ُمـ ختريج ُما اٟمت٘مده احلٗماظ قمغم ئمٝمر ُمـ صٜمٞمع اإلُمام ُمسٚمؿ -9

الخاتمة
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ذم اؾمـتٗمتاح ُما يمان أصاًل قمٜمده وهق طمديث قمٙمرُمة قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ قمائِمة  -أ

وإن -اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ذم صالة اًمٚمٞمؾ: ومٞمٔمٝمر أٟمف مما اٟمت٘ماه ُمـ طمديث قمٙمرُمة وصح قمٜمـده 

. ويِمٝمد هلذا ُمقاوم٘مة همػم اإلُمام ُمسٚمؿ ًمإلُمام ُمسٚمؿ -ظماًمػ اضمتٝماده اضمتٝماد همػمه ُمـ احلٗماظ

، واإلُمـام اًمؽمُمـذي -يمام ومٕمؾ اإلُمام اسمــ ظمزيٛمـة -حٞمح احلديث ُمـ هذا اًمقضمف ذم شمّم

 إذ طمسـ احلديث ُمع اؾمتٖمراسمف. وىمد اشمٗمؼ اًمستة قمغم خترجيف ُما قمدا اًمبخاري. 

أُما طمديث قمٙمرُمة قمـ أيب ؾمٚمٛمة قمـ ؾمامل قمـ قمائِمة: )ويـؾ ًمألقم٘مـاب ُمــ اًمٜمـار(:  -ب

لم قمٚمتف، وأن قمٙمرُمة أظمٓمـ٠م سم٢مدظمـال أيب ؾمـٚمٛمة أن اإلُمام ُمسٚمؿ ظمرضمف ًمب -واهلل أقمٚمؿ-ومٞمٔمٝمر 

 ُما سملم حيٞمك وؾمامل.

 اًمتقصٞمات

إومراد صحٞمح اإلُمام ُمسٚمؿ سمدراؾمة حتٚمٞمٚمٞمة شُمٕمٜمـك سمتخـريج أطماديـث اًمٙمتـاب ودراؾمـتٝما: 

ذم شمرشمٞمب األطماديث، وسمٞمان ُمراده ُمـ شم٘مسٞمؿ أطماديـث اًمـرواة ًمبٞمان ُمٜمٝمج اإلُمام ُمسٚمؿ 

 وسمٞمان اًمٕمٚمؾ.
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اسمــ ‹‹. سمروايـة قمبـاس اًمـدوري()حيٞمك سمـ ُمٕملم ويمتاسمف اًمتاريخ  ‹‹ -18
، ُمٙمة اعمٙمرُمة: ضماُمٕمة اعمٚمؽ قمبـد اًمٕمزيـز، ُمريمـز اًمبحـث 1ُمٕملم، حيٞمك. حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ. ط

 هـ.1399اًمٕمٚمٛمل وإطمٞماء اًمؽماث اإلؾمالُمل.يمٚمٞمة اًمنميٕمة واًمدراؾمات اإلؾمالُمٞمة. 
، اًمٙمقيـت: 1ئل. طاسمـ ؿماهلم، قمٛمر سمـ أمحـد. حت٘مٞمـؼ: صـبحل اًمسـاُمرا‹‹. ‹‹ -19

 هـ.1414اًمدار اًمسٚمٗمٞمة، 
 اًمبخاري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ. د.ط، سمػموت: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، د.ت.‹‹. ‹‹ -21
، سمـػموت: دار اًمٙمتـب 1اخلٓمٞمب، أمحد سمـ قمكم. ط‹‹. 463 ‹‹ -21

 هـ.1417اًمٕمٚمٛمٞمة، 
‹‹زي، يقؾمـػ سمــ اًمزيمـل قمبـداًمرمحـ، )وُمٕمـف: اعمـ‹‹. ‹‹ -22

، سمـػموت: دار 2اًمٕمس٘مالين، أمحد سمــ قمـكم سمــ طمجـر(. حت٘مٞمـؼ: قمبداًمّمـٛمد ذف اًمـديـ. ط‹‹. 
 هـ.1413اًمٙمتاب اإلؾمالُمل، 

اًمسـٞمقـمل، قمبـداًمرمحـ سمــ أيب سمٙمـر اًمسـٞمقـمل. ‹‹. ‹‹ -23
 هـ.1424، اًمرياض: دار اًمٕماصٛمة، 1سمـ حمٛمد. طحت٘مٞمؼ: ـمارق سمـ قمقض اهلل 

اًمٕمسـ٘مالين. أمحـد سمــ قمـكم سمــ طمجـر. ‹‹. ‹‹ -24
 هـ.1414، د.ن، 2حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ قمكم ؾمػم ُمباريمل . ط

، دُمِمـؼ: دار 3اًمٕمس٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر. حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد قمقاُمـة. ط‹‹. ‹‹ -25
 هـ.1411٘مٚمؿ ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم، اًم

اجلٞماين، قمكم احلسلم سمـ حمٛمد. حت٘مٞمؼ: قمـكم سمــ حمٛمـد اًمٕمٛمـران و ‹‹. ‹‹ -26
 هـ.1421، ُمٙمة اعمٙمرُمة: دار قمامل اًمٗمقائد، 1حمٛمد سمـ قمزيز ؿمٛمس. ط
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سمــ حمٛمـد.  اجلٞمـاين، قمـكم احلسـلم‹‹. ‹‹ -27
 هـ.1419، اًمدار اًمبٞمْماء: ُمٓمبٕمة اًمٜمجاح، 1حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ. ط

اجلٞمـاين، قمـكم احلسـلم سمــ حمٛمـد. حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد أسمـق ‹‹. ‹‹ -28
 هـ.1421، اًمدار اًمبٞمْماء: ُمٓمبٕمة اًمٜمجاح، 1اًمٗمْمؾ. ط

 هـ.1419دظمكم، رسمٞمع سمـ هادي. د.ط، د.ن، اعم‹‹. ‹‹ -29
، طمٞمـدر أسمـاد اًمـديمـ: جمٚمـس دائـرة 1اًمٕمس٘مالين، أمحد سمـ قمـكم سمــ طمجـر. ط‹‹. ‹‹ -31

 هـ.1325اعمٕمارف اًمٜمٔماُمٞمة، 
اعمزي، يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمبـداًمرمحـ. حت٘مٞمـؼ : سمِمـار قمـقاد. ‹‹. ‹‹ -31

 هـ.1413 ، سمػموت: ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة،2ط
اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير. حت٘مٞمـؼ: قمبـداهلل ‹‹. )شمٗمسػم اًمٓمؼمي( ‹‹ -32

 هـ.1422، ُمٍم: دار هجر، 1سمـ قمبداعمحسـ اًمؽميمل. ط
اًمٕمالئل، ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمـدي. حت٘مٞمـؼ: محـدي قمبداعمجٞمـد ‹‹. ‹‹ -33

 هـ.1417، ، سمػموت: قمامل اًمٙمتب2اًمسٚمٗمل. ط
)ُمّمقرة قمـ ـمبٕمة جمٚمس دائـرة  1اًمرازي، قمبداًمرمحـ سمـ أيب طماشمؿ حمٛمد. ط‹‹. ‹‹ -34

 هـ(، سمػموت: دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب، د.ت.1372اعمٕمارف اًمٕمثامٟمٞمة. طمٞمدر آسماد اًمديمـ. 
ٓمٞمٕمل، أسمق اًم٘م‹‹. ‹‹ -35

 هـ.1414، اًمٙمقيت: دار اًمٜمٗمائس، 1سمٙمر أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان. حت٘مٞمؼ: سمدر سمـ قمبداهلل اًمبدر. ط
اعم٘مـدد، حمٛمـد سمــ ـمـاهر اسمــ اًم٘مٞمنـاين. ‹‹. ‹‹ -36

 هـ.1415، سمػموت: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، 2ط
، سمـػموت: دار 1ٗمٝماين، أسمق ٟمٕمـٞمؿ أمحـد سمــ قمبـداهلل. طاألص‹‹. ‹‹ -37

 هـ.1419اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، 
)اًمذظمػمة ذم األطماديث اًمْمـٕمٞمٗمة واعمقوـققمة(  ‹‹ -38

اعم٘مــدد، حمٛمــد سمـــ ـمــاهر. حت٘مٞمــؼ: ‹‹. )شمرشمٞمــب أطماديــث اًمٙماُمــؾ ذم شمــراضمؿ اًمْمــٕمٗماء وقمٚمــؾ احلــديث(
 هـ.1416، اًمرياض: دار اًمسٚمػ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 1بار اًمٗمريقائل. طقمبداًمرمحـ سمـ قمبداجل

اآلضمـري، أسمـق قمبٞمـد. حت٘مٞمـؼ: ‹‹. ‹‹ -39
 هـ.1418، ُمٙمة اعمٙمرُمة: دار االؾمت٘ماُمة، 1قمبداًمٕمٚمٞمؿ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبستقي. ط

اسمـ أيب ؿمٞمبة، حمٛمد سمـ قمثامن. حت٘مٞمؼ: ‹‹. ‹‹ -41
 هـ.1414، اًمرياض: ُمٙمتبة اعمٕمارف، 1ُمقومؼ قمبداهلل قمبداًم٘مادر. ط
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اسمـ اًمؽميمامين، قمـكم سمــ ‹‹. اجلقهر اًمٜم٘مل‹‹اًمببٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلسلم. )وسمذيٚمف: ‹‹. ‹‹ -41
 هـ.1352ٞمة، قمثامن(. د.ط، طمٞمدر آسماد اًمديمـ: ُمٓمبٕمة جمٚمس دائرة اعمٕمارف اًمٜمٔماُم

، سمـػموت: 1اًمٜمسـائل، أمحـد سمــ ؿمـٕمٞمب.حت٘مٞمؼ: طمســ قمبـداعمٜمٕمؿ ؿمـٚمبل. ط‹‹. ‹‹ -42
 هـ.1422ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، 

43- ››
، اًمرياض: دار ـمٞمبة ًمٚمٜمنمـ 4اُمدي. طاًمالًمٙمائل، هبة اهلل سمـ احلسـ. حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ ؾمٕمد اًمٖم‹‹. 
 هـ.1416واًمتقزيع، 

اًمبٖمقي، احلسلم سمـ ُمسٕمقد. حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞمب األرٟماؤوط وحمٛمد زهـػم اًمِمـاويش. ‹‹. ‹‹ -44
 هـ.1413، سمػموت: اعمٙمتب اإلؾمالُمل، 2ط
اًمٜمـقوي، حيٞمـك سمــ ذف اًمٜمـقوي. د.ط، سمـػموت: دار اًمٙمتـاب، ‹‹. ‹‹ -45

 هـ.1417
، 2احلٜمـبكم، قمبـداًمرمحـ سمــ أمحـد. حت٘مٞمـؼ:  ـام قمبـداًمرطمٞمؿ ؾمـٕمٞمد. ط‹‹. ‹‹ -46

 هـ.1421اًمرياض: ُمٙمتبة اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 
، سمـػموت: دار 2اًمٓمحاوي، أمحد سمـ حمٛمد. حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهري اًمٜمجـار. ط‹‹. ‹‹ -47

 هـ.1417اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، 
ٚمبان قمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚمبـان اًمٗمـارد(. اسمــ طمبـان، حمٛمـد. )سمؽمشمٞمب اسمـ سم‹‹ ‹‹ -48

 هـ.1418، سمػموت: ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، 3حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞمب األٟماؤوط. ط
، 2اسمـ ظمزيٛمة، حمٛمـد سمــ إؾمـحاق. حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد ُمّمـٓمٗمك األقمٔمٛمـل. ط‹‹. ‹‹ -49

 هـ.1412سمػموت: اعمٙمتب اإلؾمالُمل، 
اسمـ اًمّمالح، قمثامن ‹‹. ‹‹ -51

 هـ.1428، سمػموت: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 1اسمـ اًمّمالح قمبداًمرمحـ. حت٘مٞمؼ: أمحد طماج حمٛمد قمثامن. ط
، سمـػموت: 1اًمٕم٘مٞمكم، حمٛمـد سمــ قمٛمـرو. حت٘مٞمـؼ: قمبـداعمٕمٓمل أُمـلم ىمٚمٕمجـل. ط‹‹. ‹‹ -51

 هـ.1414اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، 
اعمٚمٞمبـاري، محـزة ‹‹. ‹‹ -52

 هـ.1418، سمػموت: دار اسمـ طمزم، 1قمبداهلل. ط
اسمــ قمـامر، أسمـق اًمٗمْمـؾ سمــ قمـامر ‹‹. ‹‹ -53

 هـ.1412اهلجرة،  ، اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية: دار1اًمِمٝمٞمد. حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ طمسـ احلٚمبل. ط
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اًمؽمُمـذي، حمٛمـد سمــ قمٞمسـك. )رشمبـف قمـغم يمتـاب اجلـاُمع أسمـق ـماًمـب ‹‹. ‹‹ -54
ن: اًمـدار اًمٕمثامٟمٞمـة، اًم٘مـاهرة: اعمٙمتبـة 1اًم٘ماع(. حت٘مٞمؼ: حمٛمقد حمٛمد ظمٚمٞمؾ وصبحل اًمساُمرائل. ط ، قمـامَّ

 هـ.1428اإلؾمالُمٞمة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 
ـ اعمـديٜمل، قمـكم سمــ قمبـداهلل، حت٘مٞمـؼ: ُمـازن سمــ حمٛمـد اسمـ‹‹. ‹‹ -55

 هـ.1426، اًمدُمام: اسمـ اجلقزي، 1اًمنؾماوي. ط
، )اًمتٙمٛمٚمـة ُمـع اًمٗمٝمـارس اًمٕماُمـة ًمٚمٙمتـاب(. اًمـدارىمٓمٜمل، ‹‹‹‹ -56

 هـ.1428 ،، اًمرياض: دار اًمتدُمرية2قمكم سمـ قمٛمر.حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ صاًمح سمـ حمٛمد اًمدسماد. ط
اًمدارىمٓمٜمل، قمكم سمـ قمٛمر. حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيــ اهلل ‹‹. ‹‹ -57

 هـ.1415، اًمرياض: دار ـمٞمبة، 1اًمسٚمٗمل. ط
اسمــ طمٜمبـؾ، أمحـد سمــ حمٛمـد، )روايـة اسمٜمـف قمبـداهلل(، حت٘مٞمـؼ: و  اهلل ‹‹. ‹‹ -58

 هـ.1422، اًمرياض: دار اخلاين، 2قمباس، ط
، 1اسمـ اًمسـٜمل، أمحـد سمــ حمٛمـد اًمـديٜمقري. حت٘مٞمـؼ: سمِمـػم حمٛمـد قمٞمـقن. ط‹‹. ‹‹ -59

 هـ.1417دُمِمؼ: ُمٙمتبة دار اًمبٞمان، اًمٓمائػ: ُمٙمتبة اعم١ميد، 
، سمـػموت: ُم١مؾمسـة 2اًمٜمسائل، أمحد سمـ ؿمٕمٞمب. حت٘مٞمـؼ: ومـاروق محـادة. ط‹‹. ‹‹ -61

 هـ.1415اًمرؾماًمة، 
اًمسخاوي، حمٛمـد سمــ قمبـداًمرمحـ. حت٘مٞمـؼ: قمبـداًمٙمريؿ سمــ ‹‹. ‹‹ -61

 هـ.1426، اًمرياض: ُمٙمتبة دار اعمٜمٝماج، 1قمبداهلل اخلْمػم وحمٛمد سمـ قمبداهلل اًمٗمٝمٞمد. ط
اًمـذهبل، حمٛمـد سمــ أمحـد. حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد ‹‹. ‹‹ -62

 هـ.1413ضمدة: ُم١مؾمسة قمٚمقم اًم٘مرآن،  ،1قمقاُمة وأمحد حمٛمد ٟمٛمر اخلٓمٞمب. ط
ـار وحيٞمـك خمتـار ‹‹. ‹‹ -63 اسمـ قمـدي، قمبـداهلل سمــ قمـدي. حت٘مٞمـؼ: ؾمـٝمٞمؾ زيمَّ

 هـ.1419، سمػموت: دار اًمٗمٙمر، 3همزاوي. ط
، طمٞمـدر أسمـاد اًمـديمـ: ُمٓمبٕمـة جمٚمـس دائـرة 1اسمــ طمبـان، حمٛمـد سمــ طمبـان. ط‹‹. ‹‹ -64

 هـ.1399اعمٕمارف اًمٕمثامٟمٞمة، 
، سمـػموت: دار 1اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمــ أمحـد. حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد ؾمـٕمٞمد اًمبخـاري. ط‹‹. ‹‹ -65

 هـ.1417اًمبِمائر اإلؾمالُمٞمة ًمٚمٓمباقمة واًمتقزيع، 
، 1اًمبٞمٝم٘مـل، أمحـد سمــ احلسـلم. حت٘مٞمـؼ: سمـدر سمــ قمبـداهلل اًمبـدر. ط‹‹. ‹‹ -66

 هـ.1419ًمقصمائؼ، اًمٙمقيت: ُمٜمِمقرات ُمريمز اعمخٓمقـمات واًمؽماث وا
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اسمــ أيب ‹‹. . األًمبـاين، حمٛمـد ٟمـاس اًمـديـ(‹‹ -67
 هـ.1411، سمػموت: اعمٙمتب اإلؾمالُمل، 1قماصؿ، قمٛمرو سمـ سمـ أيب قماصؿ اًمْمحاك. ط

اهلروي، أسمق قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم. حت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر سمــ طمســ حمٛمـقد ؾمـٚمامن. ‹‹. ‹‹ -68
 هـ.1414 ضمدة: ُمٙمتبة اًمّمحاسمة، ،1ط

 هـ.1427. د.ن. 1اسمـ أيب طماشمؿ، قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد. حت٘مٞمؼ: ومريؼ ُمـ اًمباطمثلم. ط‹‹. ‹‹ -69
اخلٓمٞمب، أمحد سمـ صماسمت. حت٘مٞمؼ: إسمـراهٞمؿ سمــ ُمّمـٓمٗمك ‹‹. ‹‹ -71

 هـ.1423، ُمٍم: دار اهلدى، 1اًمدُمٞماـمل. ط
 هـ.1415، سمػموت: دار صادر، 3اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم. ط‹. ‹‹‹ -71
 هـ.1425، سمػموت: دار اسمـ طمزم، 1اعمٚمٞمباري، محزة قمبداهلل. ط‹‹. ‹‹ -72
، اًمريـاض: دار اًمٓمحـاوي ًمٚمٜمنمـ 1اعمـروزي، أسمـق حمٛمـد اسمــ ٟمٍمـ. ط‹‹. ‹‹ -73

 هـ.1418واًمتقزيع، 
احلايمؿ، حمٛمد سمـ قمبداهلل. حت٘مٞمؼ: أمحد سمــ ومـارس اًمسـٚمقم. ‹‹. ‹‹ -74

 هـ.1423، سمػموت: دار اسمـ طمزم، 1ط
، 2اسمـ أيب طمـاشمؿ، قمبـداًمرمحـ سمــ حمٛمـد. حت٘مٞمـؼ: ؿمـٙمر اهلل سمــ ٟمٕمٛمـة اهلل ىمقضمـاين. ط‹‹. ‹‹ -75

 هـ.1418سمػموت: ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، 
اًمز، ؾمٚمٞمامن سمـ داود. حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ قمبداعمحســ اًمؽميمـل. اًمٓمٞم‹‹. ‹‹ -76

 هـ.1421، ُمٍم: دار هجر، 1ط
، 1اإلؾمـٗمرايٞمٜمل، يٕم٘مـقب سمــ إؾمـحاق. حت٘مٞمـؼ: أيٛمــ قمـارف اًمدُمِمـ٘مل. ط‹‹. ‹‹ -77

 هـ.1419سمػموت: دار اعمٕمرومة، 
، دُمِمـؼ: دار 2ؾمـد. طاعمقصكم، أسمق يٕمغم أمحد سمـ قمكم. حت٘مٞمؼ: طمسلم ؾمـٚمٞمؿ أ‹‹. ‹‹ -78

 هـ.1411اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، 
اسمــ راهقيـف، إؾمـحاق سمــ إسمـراهٞمؿ. حت٘مٞمـؼ: قمبـداًمٖمٗمقر قمبـداحلؼ ‹‹. ‹‹ -79

 هـ.1412، اعمديٜمة اًمٜمبقية: ُمٙمتبة اإليامن، 1طمسلم اًمبٚمقر. ط
، سمـػموت: 1اسمـ طمٜمبؾ، أمحـد سمــ حمٛمـد. حت٘مٞمـؼ: جمٛمققمـة ُمــ اًمبـاطمثلم. ط‹‹. ‹‹ -81

 هـ.1421ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، 
اًمبزار، أمحد سمـ قمٛمرو. حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمـرمحـ زيــ اهلل ‹‹. ‹‹ -81

(. 18(، وصـؼمي قمبـداخلاًمؼ اًمِمـاومٕمل )اجلـزء 17-11(، ود.قمادل سمـ ؾمٕمد ) األضمـزاء 9-1)األضمزاء 
 هـ.1427، اعمديٜمة اًمٜمبقية: ُمٙمتٞمة اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، 1ط
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، دُمِمـؼ: دار 1احلٛمٞمدي، قمبداهلل سمــ اًمـزسمػم. حت٘مٞمـؼ: طمسـلم ؾمـٚمٞمؿ أؾمـد. ط‹‹. ‹‹ -82
 م.1996اًمس٘ما، 
83- ›› ( .››)

، ضمـدة: ، اًم٘مـاهرة: ُمٙمتبـة اسمــ شمٞمٛمٞمـة1اًمِماومٕمل، حمٛمد سمـ إدريس. ختريج جمدي سمـ حمٛمد سمـ قمرومـات. ط
 هـ.1416ُمٙمتبة اًمٕمٚمؿ، 

، سمـػموت: 1اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد. حت٘مٞمؼ: محدي قمبداعمجٞمـد اًمسـٚمٗمل. ط‹‹. ‹‹ -84
 هـ.1419ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، 

األصبٝماين، أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحـد سمــ قمبـداهلل. حت٘مٞمـؼ: ‹‹. ‹‹ -85
 ػموت: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، د.ت.حمٛمد طمسـ حمٛمد طمسـ اًمِماومٕمل. د.ط، سم

، ضمـدة: دار اًم٘مبٚمـة ًمٚمث٘ماومـة 1اسمـ أيب ؿمٞمبة، قمبداهلل سمـ حمٛمد. حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد قمقاُمـة. ط‹‹. ‹‹ -86
 هـ.1427اإلؾمالُمٞمة، سمػموت: ُم١مؾمسة قمٚمقم اًم٘مرآن، سمػموت: دار ىمرـمبة، 

سمـػموت: ، 2اًمّمـٜمٕماين، قمبـداًمرزاق سمــ  ـام. حت٘مٞمـؼ: طمبٞمـب اًمـرمحـ األقمٔمٛمـل. ط‹‹. ا‹‹ -87
 هـ.1413اعمٙمتب اإلؾمالُمل، 

اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمــ أمحـد. حت٘مٞمـؼ: ـمـارق سمــ قمـقض اهلل وقمبداعمحســ سمــ ‹‹. ‹‹ -88
 هـ.1415إسمراهٞمؿ احلسٜمل. د.ط، ُمٍم: دار احلرُملم ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم واًمتقزيع، 

، سمـػموت: 1دي. طاحلٛمقي، ياىمقت سمـ قمبداهلل. حت٘مٞمؼ: ومريـد قمبـداًمٕمزيز اجلٜمـ‹‹. ‹‹ -89
 هـ.1411 دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة،

، اًم٘مـاهرة: 2اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحـد. حت٘مٞمـؼ: محـدي قمبداعمجٞمـد اًمسـٚمٗمل. ط‹‹. ‹‹ -91
   ُمٙمتبة اسمـ شمٞمٛمٞمة. د.ت، )اجلزءان اًمثاًمث قمنم واًمراسمع قمنم. حت٘مٞمؼ ومريؼ ُمـ اًمباطمثلم. د.ط، د.ن، د. ت(.

91- ›› .››
اًمٕمجكم، أمحد سمـ قمبداهلل. سمؽمشمٞمب اإلُمـاُملم ٟمـقر اًمـديـ أيب احلســ قمـكم سمــ أيب سمٙمـر سمــ ؾمـٚمٞمامن اهلٞمثٛمـل 
وشم٘مل اًمديـ أيب احلسـ قمكم سمـ قمبداًمٙماذم اًمسبٙمل. ُمـع زيـادات احلـاومظ اسمــ طمجـر. حت٘مٞمـؼ: قمبـداًمٕمٚمٞمؿ 

 هـ.1415عمديٜمة اًمٜمبقية: ُمٙمتبة اًمدار، ، ا1قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمبستقي. ط
، 1اًمبٞمٝم٘مـل، أمحـد سمــ احلسـلم.حت٘مٞمؼ: قمبـداعمٕمٓمل أُمـلم ىمٚمٕمجـل. ط‹‹. ‹‹ -92

 هـ.1412سمايمستان: ضماُمٕمة اًمدراؾمات اإلؾمالُمٞمة، اًم٘ماهرة: دار اًمققمل، 
، سمـػموت: 2احلايمؿ، حمٛمد سمـ قمبداهلل. حت٘مٞمـؼ: اًمسـٞمد ُمٕمٔمـؿ طمسـلم. ط‹‹. ‹‹ -93

 م.1977ُمٜمِمقرات دار اآلوماق اجلديدة، اعمٙمتب اًمتجاري ًمٚمٓمباقمة واًمتقزيع واًمٜمنم، 
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، اعمديٜمـة 1اًمٗمسـقي، يٕم٘مـقب سمــ ؾمـٗمٞمان. حت٘مٞمـؼ: أيمـرم وـٞماء اًمٕمٛمـري. ط‹‹. ‹‹ -94
 هـ.1411اًمٜمبقية: ُمٙمتبة اًمدار اًمبٞمْماء، 

اًمٕمراىمـل، ‹‹. ‹‹ -95
 هـ.1415، اًمرياض: ُمٙمتبة ـمٞمبة، 1قمبداًمرطمٞمؿ سمـ احلسلم. حت٘مٞمؼ: أذف سمـ قمبداعم٘مّمقد. ط

قمبداًمرمحـ، قمائِمة )سمٜمت اًمِماـمد(. د.ط، اًم٘مـاهرة: ‹‹. ‹‹ -96
 دار اعمٕمارف، د.ت.

اعمـدظمكم، رسمٞمـع سمــ هـادي. ‹‹. ‹‹ -97
 هـ.1423، اجلزائر: جماًمس اهلدى ًمإلٟمتاج واًمتقزيع، 1ط

سمـ٢مذاف وُمراضمٕمـة ُمٕمـازم اًمِمـٞمخ صـاًمح سمــ ‹‹. ‹‹ -98
 هـ.1421، اًمرياض: دار اًمسالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 3قمبداًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ. ط

اخلٓمٞمـب، أمحـد سمــ قمـكم. حت٘مٞمـؼ: قمبـداعمٕمٓمل أُمـلم ىمٚمٕمجـل. ‹‹. ‹‹ -99
 هـ.1417، سمػموت: دار اعمٕمرومة ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم واًمتقزيع، 1ط

اًمذهبل، حمٛمد سمـ أمحد. حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٕمقض وقمادل أمحـد ‹‹. ‹‹ -111
 ـ.ه1416، سمػموت: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، 1قمبد اعمقضمقد. ط

اًمٕمسـ٘مالين، أمحـد سمــ قمـكم سمــ ‹‹. ‹‹ -111
 هـ.1429، د.ن، 2طمجر. حت٘مٞمؼ: قمبداهلل سمـ وٞمػ اًمرطمٞمكم. ط

اًمٕمس٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر. حت٘مٞمؼ: رسمٞمع سمـ هادي ‹‹. ‹‹ -112
 هـ.1418ًمتقزيع، ، اًمرياض: دار اًمراية ًمٚمٜمنم وا2قمٛمػم. ط

)ُمـع  ‹‹ -113
اًمٕمس٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر. حت٘مٞمؼ: حمب اًمديـ اخلٓمٞمـب ‹‹. ومتح اًمباري سمنمح صحٞمح اًمبخاري(

 ورىمؿ يمتبف وأسمقاسمف وأطماديثف حمٛمد وم١ماد قمبداًمباىمل. د.ط، سمػموت: دار اعمٕمرومة، د.ت.
 

دراؾمـة قمــ يمتـاب اًمٙماؿمـػ ذم ‹‹: ُمقوـقع  -114
 ‹‹:ُمٕمرومة ُمـ ًمف رواية ذم اًمٙمتب اًمستة
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