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 امللخص
دراشٜ حديثٜٔ  :حديٞ شّرة بـ جْدب ذم شُتٚت اإلمٚم ذم افهالة موضوع البحث:

 .ؾَٜٓٔ

 أىداؼ البحث: 
 .حتَٔؼ افَقل ذم صحٜ احلديٞ مـ ضًٍف -

 .ةبٔٚن افثٚبٝ وؽر افثٚبٝ مـ أفٍٚظ حديٞ شّر -

 بٚفدفٔؾ.ٚ دمِٜٔ احلُؿ افٍَٓل ذم هذه ادسٖفٜ مَروًٕ  -

 ادْٟٓ آشتَرائل آشتْتٚجل. منهج البحث:

ذم متْمف همق  ، وافهمحٔثحمديٞ صمحٔث ثٚبمٝحديٞ شمّرة بمـ جْمدب أىم النتػاجج:

ممٚ ورد ذم ، ؤٕٜ بًد افَراءة ـِٓمٚ ظْمد افرـمقعإثبٚت افسُتٜ إول ظْد اؾتتٚح افهالة: وافثٚ

ٝ افسُتٜ إوػ حتك ذظ، وؿد سُتٜ افثٕٜٚٔ بًد افٍٚحتٜ ٓ يهثة مـ إثبٚت افحديٞ شّر

ممـ وهمل افتمل بًمد افٍمراغ - ٜممـ دظٚء آشمتٍتٚح، وذظمٝ افسمُتٜ افثٕٚٔم يتُّـ ادهع

 مـ أجؾ تراد افٍْس، وفُل يٍهؾ هبٚ بغ افَراءة وتُبرة افرـقع. -افَراءة ـِٓٚ

ذم افسْٜ أن ُيًْقا بّثؾ همذا افْمقع ممـ افدراشمٚت، ُأهٔٛ بٚدتخههغ أىم التوصيات:

 .وافذي جيّع افبٚحٞ ؾٔف بغ احلديٞ، وافٍَف

صمحٔث افسمْٜ، ؾَمف  ×مٚم ذم افهالة، حديٞ افْبمل شُتٚت اإل الكلمات ادلفتاحيػة:

 افهالة، ؾَف اخلالف، ظِؿ احلديٞ. 
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 قدمةامل

الة وافسالم ظذ خر مرشؾ وهٚد، ٕبْٔٚ حمّد أشبغ ًّٕف ظذ افًبٚد، وافه احلّد هلل

 وظذ آفف وصحبف افسٚدة إجمٚد، ومـ تبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم ادًٚد، أمٚ بًد:

ؾمم٘ن افهممالة ظّممقد افممديـ، وأظيممؿ أرـممٚن اإلشممالم بًممد افنممٓٚدتغ: وؿممد تممقاردت 

ًٜ صٖهنٚ.  افْهقص مـ افُتٚب وافسْٜ، مٗـدًة أمهٔتٓٚ، ومًِٔ

افًِمؿ بتِمؽ افهمٍٜ  ببٔٚن صمٍتٓٚ ظمذ جٓمٜ افتٍهمٔؾ: وظْمل أهمؾوؿد اختهٝ افسْٜ 

ًٍ ٚ ذًح  ًً وتهْٔ ًٍ ٚ، ومج ، وإٍَٔقا ذم ذفؽ إوؿٚت، وشمىروا ادٗفٍمٚت، وممع ذفمؽ ٚٚ وترصٔ

، ٚصٍتٓٚ: ابتالًء مـ اهلل وامتحًٕٚ ؾَد اؿتوٝ حُّٜ اهلل افبٚفٌٜ أن خيتِػ أهؾ افًِؿ ذم بًض 

 .-ـام هق مًِقم-ُؿ افقاحد ؾٔٓٚ أـثر مـ روايٜ بؾ ؿد حيهؾ فًِٚمل افقاحد ذم احل

وإن مـ مسٚئؾ افهالة افتل اختِمػ ؾٔٓمٚ أهمؾ افًِمؿ شمُتٜ اإلممٚم بًمد ؿمراءة افٍٚحتمٜ، 

ؾبًوٓؿ يُْرهٚ، وبًوٓؿ يستحبٓٚ، وادًقل ؾٔٓٚ ظذ حديٞ واحد: يدور همذا افبحمٞ ذم 

هذا افبحمٞ افمذي ذم  تف ّرة بـ جْدب، وؿد ؿّٝ بدراشجف، وهق حديٞ شؾُِف، ويهٛ ذم ثبَ 

   حيّؾ هذا افًْقان:

 (: دراسة حديثية فقهية)حديث مسرة بن جندب يف سكتات اإلماـ يف الصالة
وؾٔام يع ذـر دنُِٜ افبحٞ، وحدوده، وأمهٔتف، وأشبٚب اختٔٚره، وافدراشٚت افسمٚبَٜ 

 ؾٔف، وأهداؾف، وخىٜ افبحٞ، وإجراءاتف:

 : مشكلة البحث
يـ ٓ ختٍك ظذ مسِؿ، وذم تٍٚصِٔٓٚ مسٚئؾ ؿد خيٍك وجف افهمقاب مْزفٜ افهالة ذم افد

 ؾٔٓٚ، ؾَٔع اخلىٖ ؾٔٓٚ مـ جٜٓ افًِؿ بدرجٜ احلديٞ، أو ؾَٓف.

وإن إؾراد ادسٖفٜ افقاحدة بٚفبحٞ، ودراشمٜ أحٚديثٓمٚ، ممع بٔمٚن حُّٓمٚ وؾَٓٓمٚ شمبٌٔؾ  

 فتَريٛ افًِؿ ؾٔٓٚ وتٖصِٔف.

 حدود البحث:
 ُْٝ مـ آضالع ظِٔف. ـتٛ افسْٜ ـٚؾٜ ممٚ مت

المقدمة
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 أمهية البحث، وأسباب اختياره:
أن احلُؿ افقارد ؾٔف يتًِؼ بٖظيؿ رــ بًد افنٓٚدتغ، وهل افهالة، وافقء يًيؿ  -1

 بحسٛ مٚ يتًِؼ بف.

ؾمٖردت  ،أن احلديٞ ؿد اختِمػ ذم تهمحٔحف وتومًٍٔف، وذم إثبمٚت بًمض أفٍٚطمف -4

 بٝ مـ فٍيف مـ ؽر افثٚبٝ.بحُؿ افتخهص أن أتبغ صحتف مـ ضًٍف، وأتبغ افثٚ

دمِٜٔ أحُٚم احلديٞ، ؾَد خيٍك احلُؿ ظذ بًض أئّٜ ادسٚجد: ؾبًوٓؿ ٓ يمدري  -3

هؾ افسْٜ بًد افٍٚحتٜ هق افسُقت أو ظدمف؟ وبًض إئّٜ يسُٝ وٓ يمدري ممٚ يَمقل إذا 

 شُٝ؟

رس ظمـ فثٚمٓمٚ، وأتبمغ أشمًد إؿمقال ؾٔٓمٚ مؾٖردت أن أجِق ؽٚمض هذه ادسمٖفٜ، وأحم

 .دفٔاًل 

 الدراسات السابقة:
مل أؿػ ظمذ ممـ أؾمرده بٚفدراشمٜ احلديثٔمٜ، وهْمٚك ـتمٚب بًْمقان: )حُمؿ افسمُتٚت ذم 

افهالة( أظده د. حمّد بـ ٕٚس افسحٔبٚين، وفُمـ افبحمٞ خمٚل ممـ افدراشمٜ احلديثٔمٜ، ومل 

 يستقظٛ ادسٚئؾ افٍَٜٓٔ.

 أىداؼ البحث:
 أفٍٚطف مـ ؽر افثٚبٝ . بٔٚن درجٜ حديٞ شّرة بـ جْدب، وافثٚبٝ مـ -1

 مًرؾٜ شُتٚت اإلمٚم افثٚبتٜ ذم افسْٜ ذم افهالة.    -4

 افقؿقف ظذ ـالم افٍَٓٚء ؾٔام يَٚل ذم هذه افسُتٚت.    -3

ٔ   تٖصٔؾ هذا ادقضقع تٖصٔاًل   -2  .ٚذظ

 منهج البحث:
 ادْٟٓ ادسِقك هق ادْٟٓ آشتَرائل آشتْتٚجل.

 خطة البحث: 
 ٜ، ومبحثغ:ؿد جًِٝ افبحٞ ذم مَدم
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 ، وذـرت ؾٔٓٚ أشبٚب اختٔٚر ادقضقع، وخىتف، ومْٟٓ افبحٞ ؾٔف.ادلقدمة

 وؾٔف مىِبٚن: ا،ادلبحث األوؿ: دراسة احلديث حديثي   

 : ختريٟ احلديٞ.ادلطلب األوؿ

 احلُؿ ظذ احلديٞ، وؾٔف أربع مسٚئؾ: ادلطلب الثاين:

 ادسٖفٜ إوػ: أؿقال أهؾ افًِؿ ذم احلُؿ ظِٔف.

 سٖفٜ افثٕٜٚٔ: بٔٚن ادحٍقظ مـ أفٍٚظ احلديٞ.اد

 ادسٖفٜ افثٚفثٜ: حجٜٔ شامع احلسـ مـ شّرة.

 ادسٖفٜ افرابًٜ: تدفٔس احلسـ.

 وؾٔف أربًٜ مىٚفٛ:  ا،ادلبحث الثاين: دراسة احلديث فقهي  

 : افسُتٜ إوػ: شُتٜ اإلمٚم حغ اؾتتٚح افهالة.ادلطلب األوؿ

 ٕٜٚٔ: شُتٜ اإلمٚم بًد افٍٚحتٜ، وؾٔف ثالث مسٚئؾ:: افسُتٜ افثادلطلب الثاين

 ادسٖفٜ إوػ: حُؿ هذه افسُتٜ.

 يهْع ادٖمقم وؿٝ هذه افسُتٜ؟ ذاادسٖفٜ افثٕٜٚٔ: إذا ـٚن اإلمٚم يسُٝ، ؾام

 ادسٖفٜ افثٚفثٜ: مٚ يَقل اإلمٚم ذم هذه افسُتٜ ظْد مـ يراهٚ.

 بًد افٍراغ مـ افَراءة ـِٓٚ ظْد افرـقع.: افسُتٜ افثٚفثٜ: شُتٜ اإلمٚم ادلطلب الثالث

 : هؾ يُْر ظذ اإلمٚم افذي يسُٝ بًد افٍٚحتٜ؟ ادلطلب الرابع

فِّهممٚدر ٚ ثممؿ ذيِممٝ افبحممٞ بخٚمتممٜ توممّْٝ أهممؿ افْتممٚئٟ، وبًممدهٚ وضممًٝ ؾٓرًشمم

 آخر فِّقضقظٚت.ٚ وادراجع، وؾٓرًش 

 إجراءات البحث:
 يف الدراسة احلديثية: :أوًل 
مـ شمْـ أ  داود، وجًِتمف ادًتّمد ذم افتخمريٟ وأفٍمٚظ  ٚماًل َِٕٝ ٕص احلديٞ ـ -1

احلديٞ، وؿد اخست أبٚ داود: ٕهنٚ جٚدة مىروؿٜ ظْد افبٚحثغ ذم تَمديؿ أصمحٚب افُتمٛ 

 افستٜ ظذ ؽرهؿ.

 خرجٝ احلديٞ مـ ـٚؾٜ مهٚدر افسْٜ افتل وؿٍٝ ظِٔٓٚ. -4
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 رتبٝ ادهٚدر إخرى حسٛ وؾٔٚت أصحٚهبٚ. -3

 .بْٔٝ ؾروق ادتـ -2

حرصٝ ظذ اشتًٔٚب ـالم أهؾ افًِؿ ذم احلُؿ ظذ احلمديٞ، وٕٚؿنمٝ ممٚ حيتمٚج  -5

 مْف إػ مْٚؿنٜ، وبْٔٝ مٚ تقصِٝ إفٔف.

 يف الدراسة الفقهية:  ا:اثنيً 
 .بًْقان افبحٞاؿتكت ظذ ادسٚئؾ ادتًَِٜ  -1

ظذ ادذاهٛ إربًٜ ادنٓقرة، ممع ذـمر اختٔمٚرات ا أذـر أؿقال أهؾ افًِؿ، مَتًك  -4

 ًض إئّٜ ادحََغ.ب

 أذـر أؿقى أدفٜ إؿقال ذم ٕيري، وأجٔٛ ظْف بٚختهٚر.  -3

 وجف رجحٕٚف بٚختهٚر.ٚ إٔص ظذ افَقل افراجث ظْدي ذم ادسٖفٜ مبًْٔ  -2

واهلل ادقؾؼ اهلٚدي مـ ينٚء إػ مٚ اختِػ ؾٔف ممـ احلمؼ، ٓ رب ؽمره، وٓ مًبمقد بحمؼ 

 ٓ بف. شقاه، هق ظودي ومًتّدي: وٓ حقل وٓ ؿقة إ
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فِّهممٚدر ٚ ثممؿ ذيِممٝ افبحممٞ بخٚمتممٜ توممّْٝ أهممؿ افْتممٚئٟ، وبًممدهٚ وضممًٝ ؾٓرًشمم

 آخر فِّقضقظٚت.ٚ وادراجع، وؾٓرًش 

 إجراءات البحث:
 يف الدراسة احلديثية: :أوًل 
مـ شمْـ أ  داود، وجًِتمف ادًتّمد ذم افتخمريٟ وأفٍمٚظ  ٚماًل َِٕٝ ٕص احلديٞ ـ -1

احلديٞ، وؿد اخست أبٚ داود: ٕهنٚ جٚدة مىروؿٜ ظْد افبٚحثغ ذم تَمديؿ أصمحٚب افُتمٛ 

 افستٜ ظذ ؽرهؿ.

 خرجٝ احلديٞ مـ ـٚؾٜ مهٚدر افسْٜ افتل وؿٍٝ ظِٔٓٚ. -4

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

5 
 

 رتبٝ ادهٚدر إخرى حسٛ وؾٔٚت أصحٚهبٚ. -3

 .بْٔٝ ؾروق ادتـ -2

حرصٝ ظذ اشتًٔٚب ـالم أهؾ افًِؿ ذم احلُؿ ظذ احلمديٞ، وٕٚؿنمٝ ممٚ حيتمٚج  -5

 مْف إػ مْٚؿنٜ، وبْٔٝ مٚ تقصِٝ إفٔف.

 يف الدراسة الفقهية:  ا:اثنيً 
 .بًْقان افبحٞاؿتكت ظذ ادسٚئؾ ادتًَِٜ  -1

ظذ ادذاهٛ إربًٜ ادنٓقرة، ممع ذـمر اختٔمٚرات ا أذـر أؿقال أهؾ افًِؿ، مَتًك  -4

 ًض إئّٜ ادحََغ.ب

 أذـر أؿقى أدفٜ إؿقال ذم ٕيري، وأجٔٛ ظْف بٚختهٚر.  -3

 وجف رجحٕٚف بٚختهٚر.ٚ إٔص ظذ افَقل افراجث ظْدي ذم ادسٖفٜ مبًْٔ  -2

واهلل ادقؾؼ اهلٚدي مـ ينٚء إػ مٚ اختِػ ؾٔف ممـ احلمؼ، ٓ رب ؽمره، وٓ مًبمقد بحمؼ 

 ٓ بف. شقاه، هق ظودي ومًتّدي: وٓ حقل وٓ ؿقة إ

 

 

 

 
 
 



132

                                                    صاحل بن فريح البهالؿد.                      دراسة حديثية فقهية: جندب يف سكتات اإلماـ يف الصالة حديث مسرة بن

6 

 

 املبحث األول
 ادراسة احلديث حديثيًّ

 وؾٔف مىِبٚن: 

 ادلطلب األوؿ: ختريج احلديث
ظـ يًَقب بـ إبراهٔؿ، حدثْٚ إشامظٔؾ، ظـ يقٕس، ظـ احلسـ ؿمٚل:  (1) روى أبق داود

ممـ  شُتٜ إذا ـز اإلمٚم حتك يَرأ، وشُتٜ إذا ؾرغ :حٍيٝ شُتتغ ذم افهالة»ؿٚل شّرة: 

. ؿٚل: ؾُٖٕر ذفؽ ظِٔف ظّران بـ حهغ ؿٚل: ؾُتبقا ذم شؾٚحتٜ افُتٚب، وشقرة ظْد افرـقع

 ذفؽ إػ ادديْٜ إػ أ ، ؾهدق شّرة. 

 جو:ػخريػت
 هذا احلديٞ مداره ظذ احلسـ، وؿد جٚء ظْف مـ ثامن ضرق:

 ، وؿد رواهٚ ظـ يقٕس مخسٜ:يونس بن عبيد، عن احلسن الطريق األوىل:

، وابممـ (3)ومممـ ضريَممف افبَٔٓممل- (2)إشمامظٔؾ بممـ ظِٔممٜ: وؿممد أخرجٓممٚ أبممق داود األوؿ:

مـ ضريؼ حمّد بـ خمِد،  (6)، وافدارؿىْل(5)وابـ مٚجف .ظـ يًَقب بـ إبراهٔؿ -(4)ظبدافز

ممـ ضريمؼ  (7)وابمـ مٚجمف .ـالمهٚ: )ابـ مٚجف، وابـ خمِد( ظـ ظع بـ احلسغ بمـ إصمُٚب

ممـ ضريمؼ حمّمد بمـ خمِمد، واخلىٔمٛ  (9)، وافمدارؿىْل(8)حمّد بـ خٚفد بـ خداش، وأمحد

                                       
 (.777( )1/484شْـ أ  داود ) (1)

 (.777( )1/484) ادرجع افسٚبؼ (4)

 (.4/191شْـ افبَٔٓل ) (3)

 (.11/21افتّٓٔد، ٓبـ ظبدافز ) (2)

 (.825( )1/475شْـ ابـ مٚجف ) (5)

 (.1/331شْـ افدارؿىْل ) (1)

 (.825( )1/475شْـ ابـ مٚجف ) (7)

 (.44425( )33/787مسْد أمحد ) (8)

 (.1/331شْـ افدارؿىْل ) (9)
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مـ ضريؼ حمّد بـ أمحد إثرم، ـالمهٚ: )ابمـ خمِمد، وإثمرم( ظمـ شمًدان بمـ  (1)افبٌدادي

مـ ضريؼ احلسغ بـ شًٔد، شتتٓؿ: )يًَقب، وظع، وحمّمد، وأمحمد،  (2)يزيد، وافدارؿىْل

ٓ إٔف ذم روايٜ احلسغ بمـ شمًٔد ؿمٚل: وشًدان، واحلسغ( ظـ إشامظٔؾ بـ ظِٜٔ بف بْحقه، إ

، وذم روايمٜ حمّمد بمـ خمِمد ظمـ شمًدان بمـ يزيمد، شوشُتٜ إذا ؾرغ مـ ؿراءة ؾٚحتٜ افُتٚب»

 وظع بـ احلسغ بـ إصُٚب، وردت افسُتتٚن دون تًٔغ مقضًٓام.

ظـ افٍؤؾ بمـ يزيمد،  (4)ظـ ظٍٚن، وافبزار (3)يزيد بـ زريع، وؿد أخرجٓٚ أمحد الثػاين:

مـ ضريؼ حمّد بـ ادْٓٚل، ثالثتٓؿ: )ظٍمٚن، وافٍومٔؾ، وحمّمد( ظمـ يزيمد بمـ  (5)فبَٔٓلوا

 زريع، ظـ يقٕس بف بْحقه.

مـ ضريؼ هنٔؿ، ظـ  (8)وافبَٔٓل (7)، وافدارؿىْل(6)هنٔؿ، وؿد أخرجٓٚ أمحد الثالػث:

 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ڄ ڄ﴿ يقٕس، بجًؾ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد:
مـ ضريؼ ظبٔداهلل بـ متٚم ظـ يمقٕس  (9)ؿد أخرجٓٚ ابـ ادَرئظبٔداهلل بـ متٚم، و الرابع:

 بف، إٓ إٔف مل يًغ افسُتتغ.

ظْمف، ظمـ يمقٕس ظمـ  (10)ظبدإظذ بـ ظبدإظذ، وؿد أخرجف ابـ أ  صمٔبٜ اخلػامس:

 ظذ احلسـ.ٚ احلسـ،  بف بْحقه، فُـ جًِف مَىقظً 

 دة ثالثٜ:، وؿد رواهٚ ظـ ؿتٚقتادة، عن احلسن الطريق الثانية:

 شًٔد بـ أ  ظروبٜ، وؿد رواهٚ ظْف شتٜ: األوؿ:

                                       
 (.1/211مقضث أوهٚم اجلّع وافتٍريؼ، فِخىٔٛ افبٌدادي ) (1)
 (.1/331ل )شْـ افدارؿىْ (4)
 (.44147( )33/314مسْد أمحد ) (3)
 (.2524( )14/243مسْد افبزار ) (2)
 (.458افَراءة خِػ اإلمٚم فِبَٔٓل ) (5)
 (. 44411( )33/395مسْد أمحد ) (1)
 (.1/311شْـ افدارؿىْل ) (7)
 (.458افَراءة خِػ اإلمٚم فِبَٔٓل ) (8)
 (.184مًجؿ ابـ ادَرئ ) (9)
 (.1/349صٔبٜ )مهْػ ابـ أ   (14)

المبحث األول : 
دراسة الحديث حديثيًا

المطلب األول : تخريج الحديث
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 املبحث األول
 ادراسة احلديث حديثيًّ

 وؾٔف مىِبٚن: 

 ادلطلب األوؿ: ختريج احلديث
ظـ يًَقب بـ إبراهٔؿ، حدثْٚ إشامظٔؾ، ظـ يقٕس، ظـ احلسـ ؿمٚل:  (1) روى أبق داود

ممـ  شُتٜ إذا ـز اإلمٚم حتك يَرأ، وشُتٜ إذا ؾرغ :حٍيٝ شُتتغ ذم افهالة»ؿٚل شّرة: 

. ؿٚل: ؾُٖٕر ذفؽ ظِٔف ظّران بـ حهغ ؿٚل: ؾُتبقا ذم شؾٚحتٜ افُتٚب، وشقرة ظْد افرـقع

 ذفؽ إػ ادديْٜ إػ أ ، ؾهدق شّرة. 

 جو:ػخريػت
 هذا احلديٞ مداره ظذ احلسـ، وؿد جٚء ظْف مـ ثامن ضرق:

 ، وؿد رواهٚ ظـ يقٕس مخسٜ:يونس بن عبيد، عن احلسن الطريق األوىل:

، وابممـ (3)ومممـ ضريَممف افبَٔٓممل- (2)إشمامظٔؾ بممـ ظِٔممٜ: وؿممد أخرجٓممٚ أبممق داود األوؿ:

مـ ضريؼ حمّد بـ خمِد،  (6)، وافدارؿىْل(5)وابـ مٚجف .ظـ يًَقب بـ إبراهٔؿ -(4)ظبدافز

ممـ ضريمؼ  (7)وابمـ مٚجمف .ـالمهٚ: )ابـ مٚجف، وابـ خمِد( ظـ ظع بـ احلسغ بمـ إصمُٚب

ممـ ضريمؼ حمّمد بمـ خمِمد، واخلىٔمٛ  (9)، وافمدارؿىْل(8)حمّد بـ خٚفد بـ خداش، وأمحد

                                       
 (.777( )1/484شْـ أ  داود ) (1)

 (.777( )1/484) ادرجع افسٚبؼ (4)

 (.4/191شْـ افبَٔٓل ) (3)

 (.11/21افتّٓٔد، ٓبـ ظبدافز ) (2)

 (.825( )1/475شْـ ابـ مٚجف ) (5)

 (.1/331شْـ افدارؿىْل ) (1)

 (.825( )1/475شْـ ابـ مٚجف ) (7)

 (.44425( )33/787مسْد أمحد ) (8)

 (.1/331شْـ افدارؿىْل ) (9)
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مـ ضريؼ حمّد بـ أمحد إثرم، ـالمهٚ: )ابمـ خمِمد، وإثمرم( ظمـ شمًدان بمـ  (1)افبٌدادي

مـ ضريؼ احلسغ بـ شًٔد، شتتٓؿ: )يًَقب، وظع، وحمّمد، وأمحمد،  (2)يزيد، وافدارؿىْل

ٓ إٔف ذم روايٜ احلسغ بمـ شمًٔد ؿمٚل: وشًدان، واحلسغ( ظـ إشامظٔؾ بـ ظِٜٔ بف بْحقه، إ

، وذم روايمٜ حمّمد بمـ خمِمد ظمـ شمًدان بمـ يزيمد، شوشُتٜ إذا ؾرغ مـ ؿراءة ؾٚحتٜ افُتٚب»

 وظع بـ احلسغ بـ إصُٚب، وردت افسُتتٚن دون تًٔغ مقضًٓام.

ظـ افٍؤؾ بمـ يزيمد،  (4)ظـ ظٍٚن، وافبزار (3)يزيد بـ زريع، وؿد أخرجٓٚ أمحد الثػاين:

مـ ضريؼ حمّد بـ ادْٓٚل، ثالثتٓؿ: )ظٍمٚن، وافٍومٔؾ، وحمّمد( ظمـ يزيمد بمـ  (5)فبَٔٓلوا

 زريع، ظـ يقٕس بف بْحقه.

مـ ضريؼ هنٔؿ، ظـ  (8)وافبَٔٓل (7)، وافدارؿىْل(6)هنٔؿ، وؿد أخرجٓٚ أمحد الثالػث:

 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ڄ ڄ﴿ يقٕس، بجًؾ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد:
مـ ضريؼ ظبٔداهلل بـ متٚم ظـ يمقٕس  (9)ؿد أخرجٓٚ ابـ ادَرئظبٔداهلل بـ متٚم، و الرابع:

 بف، إٓ إٔف مل يًغ افسُتتغ.

ظْمف، ظمـ يمقٕس ظمـ  (10)ظبدإظذ بـ ظبدإظذ، وؿد أخرجف ابـ أ  صمٔبٜ اخلػامس:

 ظذ احلسـ.ٚ احلسـ،  بف بْحقه، فُـ جًِف مَىقظً 

 دة ثالثٜ:، وؿد رواهٚ ظـ ؿتٚقتادة، عن احلسن الطريق الثانية:

 شًٔد بـ أ  ظروبٜ، وؿد رواهٚ ظْف شتٜ: األوؿ:

                                       
 (.1/211مقضث أوهٚم اجلّع وافتٍريؼ، فِخىٔٛ افبٌدادي ) (1)
 (.1/331ل )شْـ افدارؿىْ (4)
 (.44147( )33/314مسْد أمحد ) (3)
 (.2524( )14/243مسْد افبزار ) (2)
 (.458افَراءة خِػ اإلمٚم فِبَٔٓل ) (5)
 (. 44411( )33/395مسْد أمحد ) (1)
 (.1/311شْـ افدارؿىْل ) (7)
 (.458افَراءة خِػ اإلمٚم فِبَٔٓل ) (8)
 (.184مًجؿ ابـ ادَرئ ) (9)
 (.1/349صٔبٜ )مهْػ ابـ أ   (14)
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 ،(3)وافبخمٚري -(2)وممـ ضريَمف افبَٔٓمل- (1)يزيد بـ زريع، وؿد أخرجٓٚ أبمق داود -1

ظـ مًٚذ بـ ادثْك، ثالثتٓؿ: )أبق داود، وافبخمٚري، ومًمٚذ( ظمـ مسمدد، وابمـ  (4)وافىزاين

ممـ ضريمؼ حمّمد بمـ  (7) بـ بزيع، وافىمزاينمـ ضريؼ حمّد بـ ظبداهلل (6)واحلٚـؿ (5)خزيّٜ

ممـ ضريمؼ حمّمد بمـ ادْٓمٚل،  أربًمتٓؿ: )مسمدد، ٚ أيًو  (8)وافىزاين ،إشامظٔؾ بـ أ  شّْٜٔ

وابـ بزيع، وحمّد بـ ادْٓٚل، وابـ أ  شّْٜٔ(  ظـ يزيد بـ زريع بْحمقه ذم روايمٜ حمّمد بمـ 

روايٜ افبخٚري، وؿد جمٚءت روايمٜ أ   ظبداهلل بـ بزيع، وحمّد بـ ادْٓٚل، وـذفؽ مسدد ذم

 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ﴿داود، ومًٚذ بـ ادثْك ظـ مسدد، بجًؾ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد: 
 وجٚءت روايٜ حمّد بـ إشامظٔؾ بـ أ  شّْٜٔ دون تًٔغ افسُتتغ.

-(10)ومممـ ضريَممف افبَٔٓممل-(9)ظبممدإظذ بممـ ظبممدإظذ، وؿممد أخرجٓممٚ أبممق داود -4

ممـ ضريمؼ مجٔمؾ بمـ  (13)مـ ضريؼ حمّد بـ ادثْك، وابـ مٚجف (12)ابـ حبٚنو (11)وافسمذي

احلسـ،   ـالمهٚ: )حمّد ومجٔمؾ( ظمـ ظبمدإظذ، ظمـ شمًٔد بتٍسمر افسمُتتغ ممـ ؿتمٚدة، 

 ًٓ  ﴾ ڄ ڄ﴿ بٖن افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد افَراءة، ثمؿ أجمٚهبؿ أخمرى بٖهنمٚ  بًمد ؾٖجٚهبؿ أو
 .[7]افٍٚحتٜ:

                                       
 (.779( )1/483شْـ أ  داود ) (1)
 (.4/195شْـ افبَٔٓل ) (4)
 (.117افَراءة خِػ اإلمٚم فِبخٚري )( 3)
 (.12742( )13/33ادًجؿ افُبر فِىزاين ) (2)
 (.1578( )3/35صحٔث ابـ خزيّٜ ) (5)
 (.1/335ادستدرك فِحٚـؿ ) (1)
 (.1871( )7/411ادًجؿ افُبر فِىزاين ) (7)
 (.1875( )7/414) ادرجع افسٚبؼ  (8)
 (.784( )1/483شْـ أ  داود ) (9)
 (.4/191شْـ افبَٔٓل ) (14)
 (.451( )1/335جٚمع افسمذي )( 11)
 (.1847( )5/114صحٔث ابـ حبٚن ) (14)
 (.822( )1/475شْـ ابـ مٚجف )( 13)
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 ظْف، ظـ شًٔد بدون تًٔغ افسُتتغ. (1)أخرجٓٚ أمحدحمّد بـ جًٍر، وؿد  -3

مممـ ضريَممف، ظممـ شممًٔد بممدون تًٔممغ ( 2)ظبممٚد بممـ افًممقام، وؿممد أخرجٓممٚ افىممزاين -2

 افسُتتغ.

ممـ ضريَمف، ظمـ شمًٔد بمدون تًٔمغ ( 3)ادىًؿ بمـ ادَمدام، وؿمد أخرجٓمٚ افىمزاين -5

 افسُتتغ.

ـ ضريَف، ظمـ شمًٔد بتٍسمر افسمُتتغ م (4)مُل بـ إبراهٔؿ، وؿد أخرجٓٚ افبَٔٓل -1

 ًٓ  ڄ ﴿ :بًمد بٖن افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد افَراءة، ثؿ أجمٚهبؿ أخمرى بٖهنمٚ مـ ؿتٚدة، ؾٖجٚهبؿ أو
 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾   ڄ

 ممـ ضريَمف، ظمـ ؿتمٚدة بجًمؾ افسمُتٜ (5)افثٚين: شًٔد بـ بنر، وؿد أخرجٓٚ افىمزاين
 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ﴿ :افثٕٜٚٔ بًد

مممـ ضريَمف، ظمـ ؿتممٚدة بمدون تًٔممغ  (6)حمر بممـ ـْٔمز، وؿمد أخرجٓممٚ افىمزاينافثٚفمٞ: ب

 افسُتتغ.

، وؿد رواهٚ ظْف محٚد بـ شِّٜ، وؿد أخرجٓمٚ  محيد الطويل، عن احلسن الطريق الثالثة:

بمـ ممـ ضريمؼ جًٍمر بمـ حمّمد  (10)، وافمدارؿىْل(9)، وافدارمل(8)، وابـ أ  صٔبٜ(7)ّدمأح

 (11)ابـ أ  صٔبٜ، وافدارمل، وجًٍر( ظمـ ظٍمٚن، وأخرجٓمٚ أمحمدأربًتٓؿ: )أمحد، وصٚـر، 

                                       
 (.44481( )33/419مسْد أمحد )( 1)
 (.1733( ) 1/351ادًجؿ افُبر فِىزاين )( 4)
 (.915( )4/58مسْد افنٚمٔغ فِىزاين ) (3)
 (.4/191شْـ افبَٔٓل ) (2)
 (.4154( )2/31مسْد افنٚمٔغ فِىزاين ) (5)
 (. 311( )18/121ادًجؿ افُبر فِىزاين )( 1)
 (.44423( )33/381مسْد أمحد ) (7)
 (.1/349مهْػ ابـ أ  صٔبٜ )( 8)
 (.1479( )4/491شْـ افدارمل )( 9)
 (.1/349شْـ افدارؿىْل) (14)
 (.44441( و)44111( )377 - 33/338مسْد أمحد ) (11)
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 ،(3)وافبخمٚري -(2)وممـ ضريَمف افبَٔٓمل- (1)يزيد بـ زريع، وؿد أخرجٓٚ أبمق داود -1

ظـ مًٚذ بـ ادثْك، ثالثتٓؿ: )أبق داود، وافبخمٚري، ومًمٚذ( ظمـ مسمدد، وابمـ  (4)وافىزاين
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 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ﴿داود، ومًٚذ بـ ادثْك ظـ مسدد، بجًؾ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد: 
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 ًٓ  ﴾ ڄ ڄ﴿ بٖن افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد افَراءة، ثمؿ أجمٚهبؿ أخمرى بٖهنمٚ  بًمد ؾٖجٚهبؿ أو
 .[7]افٍٚحتٜ:

                                       
 (.779( )1/483شْـ أ  داود ) (1)
 (.4/195شْـ افبَٔٓل ) (4)
 (.117افَراءة خِػ اإلمٚم فِبخٚري )( 3)
 (.12742( )13/33ادًجؿ افُبر فِىزاين ) (2)
 (.1578( )3/35صحٔث ابـ خزيّٜ ) (5)
 (.1/335ادستدرك فِحٚـؿ ) (1)
 (.1871( )7/411ادًجؿ افُبر فِىزاين ) (7)
 (.1875( )7/414) ادرجع افسٚبؼ  (8)
 (.784( )1/483شْـ أ  داود ) (9)
 (.4/191شْـ افبَٔٓل ) (14)
 (.451( )1/335جٚمع افسمذي )( 11)
 (.1847( )5/114صحٔث ابـ حبٚن ) (14)
 (.822( )1/475شْـ ابـ مٚجف )( 13)
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بمـ ممـ ضريمؼ جًٍمر بمـ حمّمد  (10)، وافمدارؿىْل(9)، وافدارمل(8)، وابـ أ  صٔبٜ(7)ّدمأح
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 (.44481( )33/419مسْد أمحد )( 1)
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 ممـ ضريمؼ أ  افقفٔمد (1)ضريؼ يزيد بـ همٚرون، وأ  ـٚممؾ ميٍمر بمـ ممدرك، وافبخمٚري مـ

 (4)مـ ضريؼ مقشك بـ إشامظٔؾ افتبقذـل، وافىمزاين (3)وابـ ادْذر (2)افىٔٚفز، وافبخٚري

ز، وأ  ظّمر حٍمص بمـ مـ ضريؼ أ  داود افىٔٚفم (5)مـ ضريؼ هدبٜ بـ خٚفد، وابـ ادْذر

مـ ضريؼ صٔبٚن بـ ؾروخ، تسًتٓؿ: )ظٍٚن، ويزيد، وأبمق ـٚممؾ،  (6)ظّر افرضير، وافبَٔٓل

رير، وصمٔبٚن( ظمـ محمٚد بمـ مز، وأبمق ظّمر افومموأبق افقفٔد، وافتبقذـل، وهدبمٜ، وافىٔٚفم

ظـ ظٍٚن جًمؾ افسمُتٜ إوػ إذا  شِّٜ، بف بْحقه: إٓ إٔف ذم روايٜ جًٍر بـ حمّد بـ صٚـر

   .﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ﴿ؿرأ 
وممـ -(7) ، وؿمد أخرجٓمٚ أبمق داودأشعث بن عبدادللك، عػن احلسػن لطريق الرابعة:ا

 بْحقه. -(8)ضريَف ابـ ظبدافز
، مممـ ضريممؼ هنممٔؿ، ظْممف (9) ، وؿممد أخرجٓممٚ أمحممدمنصػػور بػػن زاذاف الطريقػة اخلامسػػة:

 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ ﴿بجًؾ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد: 

، (10) ، وؿممد أخرجٓممٚ ابممـ أ  صممٔبٜعمػػرو بػػن عبيػػد، عػػن احلسػػن الطريػػق السادسػػة:

بجًِٓٚ ثالث شُتٚت: إذا اؾتتث افتُبر حتمك يَمرأ احلّمد، وإذا ؾمرغ ممـ احلّمد حتمك يَمرأ 

  افسقرة، وإذا ؾرغ مـ افسقرة حتك يرـع.
ظمـ شمّرة، وؿمد أخرجٓمٚ ، عػوؼ بػن أمج ليلػة، بلغػ  عػن احلسػن الطريق السػابعة:

                                       
 (.478فِبخٚري ) ،افَراء خِػ اإلمٚم (1)
 (.478) ادرجع افسٚبؼ (4)
 (.3/118ٓبـ ادْذر) ،إوشط( 3)
 (.1799( ) 1/318فِىزاين) ،ادًجؿ افُبر (2)
 (.3/118ٓبـ ادْذر ) ،إوشط (5)
 (.4/58ؾٜ افسْـ وأثٚر فِبَٔٓل )مًر( 1)
 (.778( )1/483شْـ أ  داود )  (7)
 (.11/24ٓبـ ظبدافز ) ،افتّٓٔد (8)
 (.44411( )33/395مسْد أمحد ) (9)
 (.1/427مهْػ ابـ أ  صٔبٜ ) (14)

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز
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 بف بْحقه. (1) افرويٚين

ظمـ مًّمر، وابمـ  (2) ، وؿد أخرجٓٚ ظبدافرزاقغري واحد عن احلسن :الطريق الثامنة

  جريٟ: إٓ إٔف ذم روايٜ مًّر جٚء بٍِظ: )إذا ؾرغ مـ ؿراءة أم افَرآن(.
 
 

                                       
 (.817( )4/83مسْد افرويٚين ) (1)
 (.121-4/132مهْػ ظبدافرزاق ) (4)
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 احلكم على احلديث :ادلطلب الثاين
 وؾٔف أربع مسٚئؾ: 

 ادلسألة األوىل: أقواؿ أىل العلم يف احلكم عليو:
ٍٜ ظْد آؾتتٚح، وشمُتٜ ظْمد افرـمقع: صمححف ابمـ خزيّمٜ  ،(1)احلديٞ بٚفسُتتغ شُت

، وابمـ (5)، وابـ افَمٔؿ ذم أحمد ؿقفٔمف(4)، وصٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ(3)، وأبق صٚمٜ(2)واحلٚـؿ

 .(6)بٚز
 .شف ثَٚترجٚف» :(8)، وافبَٔٓل(7)وؿٚل ؾٔف افدارؿىْل

 .(12)، وإفبٚين(11)، وابـ ظبدافز(10)، واجلهٚص(9)وضًٍف ابـ ادْذر

وضممًٍف ابممـ حبممٚن مممـ ضريممؼ احلسممـ ظممـ شممّرة، وصممححف مممـ ضريممؼ احلسممـ ظممـ 

 .(13)ظّران
ٍٜ ظْممد آؾتتممٚح، وشممُتٜ بًممد  [7]افٍٚحتممٜ: ﴾ ڄ ڄ ﴿ واحلممديٞ بٚفسممُتتغ شممُت

مٚل إػ آحتجٚج بمف افًالممٜ ابمـ افَمٔؿ ، و(15)احلٚؾظ ابـ حجر وأثبتف، (14)افسمذيحسْف 

                                       
 (.3/35صحٔث ابـ خزيّٜ ) (1)
 (.1/335ادستدرك فِحٚـؿ ) (4)
 (.5/488ظّدة افَٚري فًِْٔل ) (3)
 (.44/338جمّقع افٍتٚوى ٓبـ تّٜٔٔ ) (2)
 (. 248ـتٚب افهالة، ٓبـ افَٔؿ )ص (5)
 (.11/82ؾتٚوى ابـ بٚز ) (1)
 (.3/497ادجّقع، فِْقوي ) (7)
 (.5/488ظّدة افَٚري، فًِْٔل ) (8)
 (.3/117إوشط، ٓبـ ادْذر ) (9)
 (.2/417أحُٚم افَرآن، فِجهٚص ) (14)
 (.1/219آشتذـٚر، ٓبـ ظبدافز ) (11)
 (.4/487إرواء افٌِٔؾ، فألفبٚين ) (14)
 (.5/114صحٔث ابـ حبٚن ) (13)
 (.4/534جٚمع افسمذي ) (12)
 .(4/434ؾتث افبٚري، ٓبـ حجر ) (15)

المطلب الثاني : الحكم على الحديث



139

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

74 

 

  .(1)ذم أحد ؿقفٔف
 .(2)وؿد ضًػ ابـ تّٜٔٔ، وابـ افَٔؿ، وابـ بٚز روايٜ افسُتٜ بًد افٍٚحتٜ

 وحجٜ ادوًٍغ ذم تؤًٍف هل ظدم شامع احلسـ مـ شّرة.

وفألفبٚين حجٜ أخرى ذم تؤًٍف، وهل: أن احلسـ مدفس، ومل يكح بٚفسامع، وشمٖٔ  

 مْٚؿنٜ هذه احلجٟ.   -اهلل إن صٚء -

 بياف احملفوظ من ألفاظ احلديث:: ادلسألة الثانية
ثامن  تبغ ذم افتخريٟ أن احلديٞ مداره ظذ احلسـ، ظـ شّرة، وؿد جٚء ظـ احلسـ مـ

 ضرق، وهذا تٍهٔؾ درجٜ ـؾٍّ مْٓٚ:
 وؿد رواه ظـ يقٕس مخسٜ: طريق يونس بن عبيد، عن احلسن، :أوًل 

 بـ ظِٜٔ، وؿد اختِػ ظذ إشامظٔؾ ذم فٍيف ظذ ثالثٜ وجقه: : إشامظٔؾاألوؿ

ب٘ثبٚت افسُتٜ إوػ ظْد اؾتتٚح اإلمٚم افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد ؿراءة شمقرة : الوجػو األوؿ

ظْد افرـقع، وؿد رواهٚ يًَقب بـ إبراهٔؿ، وحمّد بـ خٚفد بـ خداش، واإلممٚم أمحمد، ـمام 

يٜ ابـ مٚجف ظْف، وشمًدان بمـ يزيمد ذم روايمٜ حمّمد رواهٚ ظع بـ احلسغ بـ إصُٚب ذم روا

 بـ أمحد إثرم ظْف. 

ب٘ثبممٚت افسممُتٜ إوػ ظْممد اؾتتممٚح اإلمممٚم افهممالة، وافثٕٚٔممٜ بًممد ؿممراءة : الوجػػو الثػػاين

 افٍٚحتٜ، وؿد رواه احلسغ بـ شًٔد.

سمغ مل يرد ؾٔف مقضع افسُتتغ، وؿد رواه شًدان بـ يزيد، وظع بـ احل: الوجو الثالػث

 بـ إصُٚب ذم روايٜ حمّد بـ خمِد ظْٓام. 

                                       
ؿٔؾ: إهنٚ ٕجؾ ؿراءة ادٖمقم، ؾًذ هذا: يْبٌل تىقيِٓٚ بَدر افثٕٜٚٔ ؿد »..(. ؾٕ٘ف ؿٚل: 1/441ٓبـ افَٔؿ ) ،زاد ادًٚد (1)

حٍيٝ مـ )ؿد تبغ بذفؽ أن أحد مـ روى حديٞ افسُتتغ شّرة بـ جْدب، وؿد ؿٚل: »، ثؿ ؿٚل: شؿراءة افٍٚحتٜ
. وذم بًض ضرق ([7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ ﴿ شُتتغ: شُتٜ إذا ـز، وشُتٜ إذا ؾرغ مـ ؿراءة ×رشقل اهلل 
ٚدجّؾ، وافٍِظ إول مٍرس مبغ، وهلذا ؿٚل أبق شِّٜ بـ ظبد افرمحـ(ؾ٘ذا ؾرغ مـ افَراءة شُٝ) :احلديٞ : ، وهذاـ 

 ش.[7]افٍٚحتٜ: ﴾ڄ ڄفإلمٚم شُتتٚن، ؾٚؽتّْقا ؾٔٓام افَراءة بٍٚحتٜ افُتٚب: إذا اؾتتث افهالة وإذا ؿٚل:  ﴿
 ادراجع افَريبٜ افسٚبَٜ. (4)
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وأرجث هذه افقجقه هق افقجمف إول افَٚئمؾ ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم 

افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد ؿراءة شقرة ظْد افرـقع: فتتٚبع مجٚظٜ مـ افرواة ظذ روايتف ظمذ ذفمؽ، 

 وهؿ:

 قجف.اإلمٚم أمحد، وروايتف ـٚؾٜٔ ذم ترجٔث هذا اف  -

 .(1)يًَقب بـ إبراهٔؿ افدورؿل، ثَٜ  -

 .(2)صدوق حمّد بـ خٚفد بـ خداش  -

 (3)ظع بـ احلسغ بـ إصُٚب صدوق   -

 .(4)شصدوق»شًدان بـ يزيد، ؿٚل ؾٔف أبق حٚتؿ:  -

وأمٚ روايٜ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد ؿراءة افٍٚحتٜ ؾَد تٍرد هبٚ احلسغ بـ شًٔد، ظمـ إشمامظٔؾ، 

 ، وفُـ مٓام يُـ ؾتٍرده ظـ هٗٓء يدل ظذ صذوذ روايتف.واحلسغ مل أؿػ ظذ حٚفف

وأمٚ روايٜ شًدان بـ يزيد، وظع بـ احلسغ بـ إصُٚب إخرى دون تًٔغ افسمُتتغ، 

ؾًِؾ افدارؿىْل أو حمّد بـ خمِد اختك روايتٓام: إذ افرواة ظمْٓؿ ثَمٚت، ؾّمـ روى ظمْٓام 

 .(5)ثَٜ ب٘ثبٚت افسُتتغ ابـ مٚجف صٚحٛ افسْـ، وإثرم
ومـ روى ظْٓام بدون تًٔغ افسُتتغ حمّد بـ خمِد افدوري، وؿد ؿمٚل ؾٔمف احلمٚؾظ ابمـ 

 .(6)شثَٜ، ثَٜ، ثَٜ، منٓقر»حجر: 

 وفق أخذ بّسِؽ افسجٔث فرجحٝ روايٜ ابـ مٚجف وإثرم ظذ روايٜ حمّد بـ خمِد.

ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم  يزيد بـ زريمع، وؿمد اتٍمؼ افمرواة ظْمف ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ الثػاين:

 افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد ؿراءة افسقرة ظْد افرـقع.

                                       
 (.7814) تَريٛ افتٓذيٛ، ٓبـ حجر (1)
 (.5823ادرجع افسٚبؼ ) (4)
 (.2713ادرجع افسٚبؼ )( 3)
 (.2/494اجلرح وافتًديؾ، ٓبـ أ  حٚتؿ )( 2)
 (.15/343(، وشر أظالم افْبالء، فِذهبل )1/413يْير: تٚريخ بٌداد، فِخىٔٛ افبٌدادي  ) (5)
 (.5/372فسٚن ادٔزان، ٓبـ حجر ) (1)
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 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ ﴿هنٔؿ، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف ب٘ثبٚت افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد: الثالث:
 ظبٔداهلل بـ متٚم، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف دون تًٔغ افسُتتغ. الرابع:

 احلسـ.  فروايٜ ظْف مَىقظٜ مـ ؿقلظبدإظذ بـ ظبدإظذ، وؿد جٚءت ا اخلامس:

 ؾتبغ بًد هذا افًرض إٔف حهؾ اختالف ظذ يقٕس ذم أمريـ:

: إثبٚت مُٚن افسُتتغ، وؿد حهؾ اخلالف ظذ يقٕس ذم ذفمؽ ظمذ ثالثمٜ األمػر األوؿ

 وجقه:

ـْ ظّغ افسُتتغ، ؾجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة  - افقجف إول: َم

 ظْد افرـقع، ومهٚ إشامظٔؾ بـ ظِٜٔ، ويزيد بـ زريع. افسقرة

ـْ ظّغ افسُتتغ، ؾجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهمالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة  - افقجف افثٚين: َم

 افٍٚحتٜ، وهق هنٔؿ.

 افقجف افثٚفٞ: مـ مل يًغ مُٚن افسُتتغ، وهق ظبٔداهلل بـ متٚم. -

ممـ جًمؾ افسمُتٜ إوػ ذم اؾتتمٚح وافراجث مـ همذه إوجمف همق إول، وهمل روايمٜ 

افهالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة افسمقرة ظْمد افرـمقع: وذفمؽ ٓتٍمٚق ثَتمغ ظمذ روايتمف، ومهمٚ 

إشامظٔؾ بـ ظِٜٔ، ويزيد بـ زريع، وؿد شئؾ افمدارؿىْل ظمـ أرؾمع ممـ ظْمده ممـ أصمحٚب 

 .(1)يقٕس بـ ظبٔد؟ ؾَٚل: يزيد بـ زريع، وخٚفد افقاشىل، وابـ ظِٜٔ
كي، مكة، واإلشمْٚد بممظذ أهنام إفٔٓام ادْتٓك ذم افتثبٝ ذم افبم (2)اإلمٚم أمحد وؿد ٕص

 .(3)شافرجؾ أظرف بٚفرجؾ دي  َِ بَ »و
ابمـ ظِٔمٜ » ري، وؿد ؿمٚل ظبمد افمرمحـ ابمـ مٓمدي: موأمٚ هنٔؿ ؾقاشىل، واإلشْٚد به

  .(4)شأثبٝ مـ هنٔؿ
فمٔس »ـ أ  حمٚتؿ ظمـ أبٔمف ؿقفمف: وأمٚ روايٜ ظبٔداهلل بـ متٚم ؾؤًٍٜ، ؾَد ؿمٚل روى ابم

                                       
 (.37) شٗآت ابـ بُر، فِدارؿىْل (1)
 (.34/147( و)3/49هتذيٛ افُامل، فِّزي ) (4)
 (.141ؿٚهلٚ محٚد بـ زيد، يْير: افٍُٚيٜ، فِخىٔٛ افبٌدادي )ص (3)
 (.3/48هتذيٛ افُامل، فِّزي ) (2)
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وأرجث هذه افقجقه هق افقجمف إول افَٚئمؾ ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم 

افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد ؿراءة شقرة ظْد افرـقع: فتتٚبع مجٚظٜ مـ افرواة ظذ روايتف ظمذ ذفمؽ، 

 وهؿ:

 قجف.اإلمٚم أمحد، وروايتف ـٚؾٜٔ ذم ترجٔث هذا اف  -

 .(1)يًَقب بـ إبراهٔؿ افدورؿل، ثَٜ  -

 .(2)صدوق حمّد بـ خٚفد بـ خداش  -

 (3)ظع بـ احلسغ بـ إصُٚب صدوق   -

 .(4)شصدوق»شًدان بـ يزيد، ؿٚل ؾٔف أبق حٚتؿ:  -

وأمٚ روايٜ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد ؿراءة افٍٚحتٜ ؾَد تٍرد هبٚ احلسغ بـ شًٔد، ظمـ إشمامظٔؾ، 

 ، وفُـ مٓام يُـ ؾتٍرده ظـ هٗٓء يدل ظذ صذوذ روايتف.واحلسغ مل أؿػ ظذ حٚفف

وأمٚ روايٜ شًدان بـ يزيد، وظع بـ احلسغ بـ إصُٚب إخرى دون تًٔغ افسمُتتغ، 

ؾًِؾ افدارؿىْل أو حمّد بـ خمِد اختك روايتٓام: إذ افرواة ظمْٓؿ ثَمٚت، ؾّمـ روى ظمْٓام 

 .(5)ثَٜ ب٘ثبٚت افسُتتغ ابـ مٚجف صٚحٛ افسْـ، وإثرم
ومـ روى ظْٓام بدون تًٔغ افسُتتغ حمّد بـ خمِد افدوري، وؿد ؿمٚل ؾٔمف احلمٚؾظ ابمـ 

 .(6)شثَٜ، ثَٜ، ثَٜ، منٓقر»حجر: 

 وفق أخذ بّسِؽ افسجٔث فرجحٝ روايٜ ابـ مٚجف وإثرم ظذ روايٜ حمّد بـ خمِد.

ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم  يزيد بـ زريمع، وؿمد اتٍمؼ افمرواة ظْمف ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ الثػاين:

 افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد ؿراءة افسقرة ظْد افرـقع.

                                       
 (.7814) تَريٛ افتٓذيٛ، ٓبـ حجر (1)
 (.5823ادرجع افسٚبؼ ) (4)
 (.2713ادرجع افسٚبؼ )( 3)
 (.2/494اجلرح وافتًديؾ، ٓبـ أ  حٚتؿ )( 2)
 (.15/343(، وشر أظالم افْبالء، فِذهبل )1/413يْير: تٚريخ بٌداد، فِخىٔٛ افبٌدادي  ) (5)
 (.5/372فسٚن ادٔزان، ٓبـ حجر ) (1)
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 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ ﴿هنٔؿ، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف ب٘ثبٚت افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد: الثالث:
 ظبٔداهلل بـ متٚم، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف دون تًٔغ افسُتتغ. الرابع:

 احلسـ.  فروايٜ ظْف مَىقظٜ مـ ؿقلظبدإظذ بـ ظبدإظذ، وؿد جٚءت ا اخلامس:

 ؾتبغ بًد هذا افًرض إٔف حهؾ اختالف ظذ يقٕس ذم أمريـ:

: إثبٚت مُٚن افسُتتغ، وؿد حهؾ اخلالف ظذ يقٕس ذم ذفمؽ ظمذ ثالثمٜ األمػر األوؿ

 وجقه:

ـْ ظّغ افسُتتغ، ؾجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة  - افقجف إول: َم

 ظْد افرـقع، ومهٚ إشامظٔؾ بـ ظِٜٔ، ويزيد بـ زريع. افسقرة

ـْ ظّغ افسُتتغ، ؾجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهمالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة  - افقجف افثٚين: َم

 افٍٚحتٜ، وهق هنٔؿ.

 افقجف افثٚفٞ: مـ مل يًغ مُٚن افسُتتغ، وهق ظبٔداهلل بـ متٚم. -

ممـ جًمؾ افسمُتٜ إوػ ذم اؾتتمٚح وافراجث مـ همذه إوجمف همق إول، وهمل روايمٜ 

افهالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة افسمقرة ظْمد افرـمقع: وذفمؽ ٓتٍمٚق ثَتمغ ظمذ روايتمف، ومهمٚ 

إشامظٔؾ بـ ظِٜٔ، ويزيد بـ زريع، وؿد شئؾ افمدارؿىْل ظمـ أرؾمع ممـ ظْمده ممـ أصمحٚب 

 .(1)يقٕس بـ ظبٔد؟ ؾَٚل: يزيد بـ زريع، وخٚفد افقاشىل، وابـ ظِٜٔ
كي، مكة، واإلشمْٚد بممظذ أهنام إفٔٓام ادْتٓك ذم افتثبٝ ذم افبم (2)اإلمٚم أمحد وؿد ٕص

 .(3)شافرجؾ أظرف بٚفرجؾ دي  َِ بَ »و
ابمـ ظِٔمٜ » ري، وؿد ؿمٚل ظبمد افمرمحـ ابمـ مٓمدي: موأمٚ هنٔؿ ؾقاشىل، واإلشْٚد به

  .(4)شأثبٝ مـ هنٔؿ
فمٔس »ـ أ  حمٚتؿ ظمـ أبٔمف ؿقفمف: وأمٚ روايٜ ظبٔداهلل بـ متٚم ؾؤًٍٜ، ؾَد ؿمٚل روى ابم

                                       
 (.37) شٗآت ابـ بُر، فِدارؿىْل (1)
 (.34/147( و)3/49هتذيٛ افُامل، فِّزي ) (4)
 (.141ؿٚهلٚ محٚد بـ زيد، يْير: افٍُٚيٜ، فِخىٔٛ افبٌدادي )ص (3)
 (.3/48هتذيٛ افُامل، فِّزي ) (2)
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ضممًٔػ »، وروى ظممـ أ  زرظمٜ ؿقفمف: ش بمٚفَقي، ضمًٔػ احلممديٞ، روى أحٚديمٞ مُْمرة

يمروي ظمـ داود بمـ أ  هْمد، »، وؿمٚل افمدارؿىْل: (1)ن يرضب ظذ حديثفٖبوأمر  شاحلديٞ

  .(2)شويقٕس أحٚديٞ مَِقبٜ
رؾًف وهؿ: ابـ ظِٜٔ، وابمـ زريمع، رؾع احلديٞ، وؿىًف، ؾٚتٍؼ أربًٜ ظذ  األمر الثػاين:

ظمذ ٚ وهنٔؿ، وظبٔداهلل بـ متٚم، وخٚفٍٓؿ ظبدإظذ بـ ظبدإظذ ؾرواه ظـ يقٕس مَىقظً 

احلسـ، وٓ صؽ أن إٍراده ظْٓؿ مٗذن بنذوذ روايتف، خٚصٜ وأن ؾٔٓؿ ممـ إفٔمف ادْتٓمك ذم 

  ٚ.ٕف ؿريبً افتثبٝ ذم أهؾ افبكة، ومهٚ )ابـ ظِٜٔ، وابـ زريع( ـام شبؼ بٔٚ

ؾٚخلالصٜ أن افهحٔث ظـ يقٕس بمـ ظبٔمد ظمـ احلسمـ ظمـ شمّرة همق افقجمف ادرؾمقع 

 ب٘ثبٚت افسُتتغ، بجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد افسقرة ظْد افرـقع. 

 ، وؿد رواه ظـ ؿتٚدة ثالثٜ:طريق قتادة، عن احلسن ا:اثنيً 
 تٜ:شًٔد بـ أ  ظروبٜ، وؿد رواه ظْف ش: األوؿ

  يزيد بـ زريع، وؿد اختِػ ظذ يزيد ذم فٍيف ظذ ثالثٜ وجقه:: الراوي األوؿ
افقجف إول: ب٘ثبٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم افهمالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة  -

شقرة ظْد افرـقع، وؿد رواه حمّد بـ ظبداهلل بـ بزيع، وحمّد بمـ ادْٓمٚل، ومسمدد ذم روايمٜ 

 افبخٚري ظْف. 

جف افثٚين: ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم افهمالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة افق -

 افٍٚحتٜ، وؿد رواه مسدد ذم روايٜ أ  داود، ومًٚذ بـ ادثْك ظْف.

 افقجف افثٚفٞ: مل يرد ؾٔف مقضع افسُتتغ، وؿد رواه حمّد بـ إشامظٔؾ بـ أ  شّْٜٔ. -

ؾ ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم وأرجث هذه افقجقه هق افقجمف إول افَٚئم

افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد ؿراءة شقرة ظْد افرـقع: وذفؽ ٓتٍٚق ثالثٜ مـ افرواة ظذ روايتف ظمذ 

 هذا افقجف، وهؿ:

                                       
 .(5/349)ٓبـ أ  حٚتؿ  ،اجلرح وافتًديؾ (1)
 (.341فِدارؿىْل ) ،افوًٍٚء وادسوـقن (4)

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز
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 .(1)ثَٜ :حمّد بـ ظبداهلل بـ ُبَزيع -1

 .(2)ثَٜ حٚؾظ :حمّد بـ ادْْٓٚل -4

فبخمٚري، وروايتمف مقاؾَمٜ مسدد ذم أصث افروايتغ ظْمف: إذ روى همذا افٍِمظ ظْمف ا -3

فروايٜ افثَٚت ظـ يزيد، ومقاؾَٜ فٍِظ رواة افقجف أخر ظـ يزيد، وهق روايتف ظمـ يمقٕس، 

ًً  ٚ،ظـ احلسـ، وافذي مٙ ؿريبً  ظمذ همذ افٍِمظ، ٚ وؿد رواه حمّد بـ ادْٓٚل ذم افقجٓغ مجٔ

ٜ افثَٚت ظـ احلسـ مقاؾَٜ فروايٜ افثَٚت ظـ شًٔد بـ أ  ظروبٜ، ومقاؾَٜ فروايٚ وهل أيًو 

 ـام شٖٔ  بٕٔٚف ب٘ذن اهلل. 

ظبدإظذ بـ ظبدإظذ، وؿد جٚءت افروايٜ ظْمف بتًٔمغ افسمُتتغ ممـ  الراوي الثػاين:

 ًٓ  ڄ﴿ بٖن افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد افَراءة، ثمؿ أجمٚهبؿ أخمرى بٖهنمٚ  بًمد ؿقل ؿتٚدة، ؾٖجٚهبؿ أو
 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ

 وؿد جٚءت افروايٜ ظْف دون تًٔغ افسُتتغ. حمّد بـ جًٍر، الراوي الثالث:
 ظبٚد بـ افًقام، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف دون تًٔغ افسُتتغ. الراوي الرابع:

 ادىًؿ بـ ادَدام، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف دون تًٔغ افسُتتغ. الراوي اخلامس:

ممـ ؿمقل  مُل بـ إبراهٔؿ، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف بتًٔمغ افسمُتتغ الراوي السػادس:

 ًٓ  ڄ﴿ بممٖن افسممُتٜ افثٕٚٔممٜ بًممد افَممراءة، ثممؿ أجممٚهبؿ أخممرى بٖهنممٚ  بًممد ؿتممٚدة، ؾٖجممٚهبؿ أو
 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ

 ؾتبغ بًد هذا افًرض إٔف حهؾ اختالف ظذ شًٔد ظذ ثالثٜ وجقه: 

ـْ ظّغ افسُتتغ، ؾجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة  - افقجف إول: َم

 ظْد افرـقع، وهق يزيد بـ ُزريع. افسقرة

-  ًٓ ـْ جًؾ تًٔغ افسُتتغ مـ ؿتٚدة، ؾٖجٚهبؿ أو بٖن افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد  افقجف افثٚين: َم

، ومهممٚ ظبممدإظذ بممـ [7]افٍٚحتممٜ: ﴾ ڄ ڄ﴿ افَممراءة، ثممؿ أجممٚهبؿ أخممرى بٖهنممٚ  بًممد

                                       
 (.1444ٓبـ حجر ) ،افتَريٛ (1)
 (.1348)ادرجع افسٚبؼ  (4)
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ضممًٔػ »، وروى ظممـ أ  زرظمٜ ؿقفمف: ش بمٚفَقي، ضمًٔػ احلممديٞ، روى أحٚديمٞ مُْمرة

يمروي ظمـ داود بمـ أ  هْمد، »، وؿمٚل افمدارؿىْل: (1)ن يرضب ظذ حديثفٖبوأمر  شاحلديٞ

  .(2)شويقٕس أحٚديٞ مَِقبٜ
رؾًف وهؿ: ابـ ظِٜٔ، وابمـ زريمع، رؾع احلديٞ، وؿىًف، ؾٚتٍؼ أربًٜ ظذ  األمر الثػاين:

ظمذ ٚ وهنٔؿ، وظبٔداهلل بـ متٚم، وخٚفٍٓؿ ظبدإظذ بـ ظبدإظذ ؾرواه ظـ يقٕس مَىقظً 

احلسـ، وٓ صؽ أن إٍراده ظْٓؿ مٗذن بنذوذ روايتف، خٚصٜ وأن ؾٔٓؿ ممـ إفٔمف ادْتٓمك ذم 

  ٚ.ٕف ؿريبً افتثبٝ ذم أهؾ افبكة، ومهٚ )ابـ ظِٜٔ، وابـ زريع( ـام شبؼ بٔٚ

ؾٚخلالصٜ أن افهحٔث ظـ يقٕس بمـ ظبٔمد ظمـ احلسمـ ظمـ شمّرة همق افقجمف ادرؾمقع 

 ب٘ثبٚت افسُتتغ، بجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد افسقرة ظْد افرـقع. 

 ، وؿد رواه ظـ ؿتٚدة ثالثٜ:طريق قتادة، عن احلسن ا:اثنيً 
 تٜ:شًٔد بـ أ  ظروبٜ، وؿد رواه ظْف ش: األوؿ

  يزيد بـ زريع، وؿد اختِػ ظذ يزيد ذم فٍيف ظذ ثالثٜ وجقه:: الراوي األوؿ
افقجف إول: ب٘ثبٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم افهمالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة  -

شقرة ظْد افرـقع، وؿد رواه حمّد بـ ظبداهلل بـ بزيع، وحمّد بمـ ادْٓمٚل، ومسمدد ذم روايمٜ 

 افبخٚري ظْف. 

جف افثٚين: ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم افهمالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة افق -

 افٍٚحتٜ، وؿد رواه مسدد ذم روايٜ أ  داود، ومًٚذ بـ ادثْك ظْف.

 افقجف افثٚفٞ: مل يرد ؾٔف مقضع افسُتتغ، وؿد رواه حمّد بـ إشامظٔؾ بـ أ  شّْٜٔ. -

ؾ ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم وأرجث هذه افقجقه هق افقجمف إول افَٚئم

افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد ؿراءة شقرة ظْد افرـقع: وذفؽ ٓتٍٚق ثالثٜ مـ افرواة ظذ روايتف ظمذ 

 هذا افقجف، وهؿ:

                                       
 .(5/349)ٓبـ أ  حٚتؿ  ،اجلرح وافتًديؾ (1)
 (.341فِدارؿىْل ) ،افوًٍٚء وادسوـقن (4)

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

77 

 

 .(1)ثَٜ :حمّد بـ ظبداهلل بـ ُبَزيع -1

 .(2)ثَٜ حٚؾظ :حمّد بـ ادْْٓٚل -4

فبخمٚري، وروايتمف مقاؾَمٜ مسدد ذم أصث افروايتغ ظْمف: إذ روى همذا افٍِمظ ظْمف ا -3

فروايٜ افثَٚت ظـ يزيد، ومقاؾَٜ فٍِظ رواة افقجف أخر ظـ يزيد، وهق روايتف ظمـ يمقٕس، 

ًً  ٚ،ظـ احلسـ، وافذي مٙ ؿريبً  ظمذ همذ افٍِمظ، ٚ وؿد رواه حمّد بـ ادْٓٚل ذم افقجٓغ مجٔ

ٜ افثَٚت ظـ احلسـ مقاؾَٜ فروايٜ افثَٚت ظـ شًٔد بـ أ  ظروبٜ، ومقاؾَٜ فروايٚ وهل أيًو 

 ـام شٖٔ  بٕٔٚف ب٘ذن اهلل. 

ظبدإظذ بـ ظبدإظذ، وؿد جٚءت افروايٜ ظْمف بتًٔمغ افسمُتتغ ممـ  الراوي الثػاين:

 ًٓ  ڄ﴿ بٖن افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد افَراءة، ثمؿ أجمٚهبؿ أخمرى بٖهنمٚ  بًمد ؿقل ؿتٚدة، ؾٖجٚهبؿ أو
 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ

 وؿد جٚءت افروايٜ ظْف دون تًٔغ افسُتتغ. حمّد بـ جًٍر، الراوي الثالث:
 ظبٚد بـ افًقام، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف دون تًٔغ افسُتتغ. الراوي الرابع:

 ادىًؿ بـ ادَدام، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف دون تًٔغ افسُتتغ. الراوي اخلامس:

ممـ ؿمقل  مُل بـ إبراهٔؿ، وؿد جٚءت افروايٜ ظْف بتًٔمغ افسمُتتغ الراوي السػادس:

 ًٓ  ڄ﴿ بممٖن افسممُتٜ افثٕٚٔممٜ بًممد افَممراءة، ثممؿ أجممٚهبؿ أخممرى بٖهنممٚ  بًممد ؿتممٚدة، ؾٖجممٚهبؿ أو
 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ

 ؾتبغ بًد هذا افًرض إٔف حهؾ اختالف ظذ شًٔد ظذ ثالثٜ وجقه: 

ـْ ظّغ افسُتتغ، ؾجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٚٔمٜ بًمد ؿمراءة  - افقجف إول: َم

 ظْد افرـقع، وهق يزيد بـ ُزريع. افسقرة

-  ًٓ ـْ جًؾ تًٔغ افسُتتغ مـ ؿتٚدة، ؾٖجٚهبؿ أو بٖن افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد  افقجف افثٚين: َم

، ومهممٚ ظبممدإظذ بممـ [7]افٍٚحتممٜ: ﴾ ڄ ڄ﴿ افَممراءة، ثممؿ أجممٚهبؿ أخممرى بٖهنممٚ  بًممد

                                       
 (.1444ٓبـ حجر ) ،افتَريٛ (1)
 (.1348)ادرجع افسٚبؼ  (4)
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 ظبدإظذ، ومُل بـ إبراهٔؿ.

، وهؿ حمّد بمـ جًٍمر، وظبمٚد بمـ افًمقام، افقجف افثٚفٞ: مـ مل يًغ مُٚن افسُتتغ -

 وادىًؿ بـ ادَدام.

وأرجث هذه افقجقه هق افقجمف إول افَٚئمؾ ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم 

افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد ؿراءة شقرة ظْد افرـقع: ؾَد رواهٚ يزيد بـ زريع، وهق مممـ روى ظمـ 

 ،(2)وصٍف ابـ ظدي بٖٕف أثبٝ افْمٚس ظمـ شمًٔد ، وؿد(1)شًٔد بـ أ  ظروبٜ ؿبؾ آختالط
 وروايٜ يزيد هذه مقاؾَٜ فٍِظ افثَٚت افذيـ رووه ظـ احلسـ ـام شٖٔ  بٕٔٚف ب٘ذن اهلل.

وأمٚ رواة افقجف افثٚين، وهؿ ظبمدإظذ بمـ ظبمدإظذ، ومُمل بمـ إبمراهٔؿ، ؾمروايتٓؿ 

أ  ظروبٜ، فُْف فٔس إثبٝ،  بٚفروايٜ ظـ شًٔد بـا مرجقحٜ، ؾًبدإظذ وإن ـٚن منٓقرً 

وذـمر  شأرواهمؿ ظمـ شمًٔد ظبمدإظذ بمـ ظبمدإظذ»وؿد أؾٚد هذا ابـ ظدي حٔٞ يَقل: 

 .(3)ش وأثبٝ افْٚس ظْف يزيد بـ ُزريع..»ثؿ ؿٚل:  مجٚظٜ،
 .(4)ومُل بـ إبراهٔؿ ممـ روى ظـ شًٔد بًد آختالط

بمـ ادَمدام بمـ افًمقام، وادىًمؿ وأمٚ رواة افقجف افثٚفٞ، وهؿ حمّمد بمـ جًٍمر، وظبمٚد 

 .(5): ؾّحّد بـ جًٍر ممـ روى ظـ شًٔد بًد آختالطٚؾروايتٓؿ مرجقحٜ أيًو 
 .(6)وظبٚد بـ افًقام ٕص اإلمٚم أمحد ظذ إٔف موىرب احلديٞ ظـ شًٔد بـ أ  ظروبٜ

، ويزيمد أثبمٝ افْممٚس ذم (7)وادىًمؿ بمـ ادَمدام ٓ يَمٚرن بٔزيمد ذم شممًٔد، ؾٓمق صمدوق

 د، وادىًؿ صٚمل، ويزيد وشًٔد بكيٚن، وافرجؾ أظرف بٖهؾ بِده.شًٔ

ؾٚخلالصٜ أن افثٚبمٝ ظمـ شمًٔد بمـ أ  ظروبمٜ همق إثبمٚت افسمُتتغ، بجًمؾ إوػ ذم  

                                       
 (.23(، وـتٚب ادختِىغ، فًِالئل )ص4/124يْير: ادًرؾٜ، فًَٔقب افٍسقي )  (1)
 (.2/251افُٚمؾ، ٓبـ ظدي )  (4)
 ادرجع افسٚبؼ. (3)
 (.1/585ؾتث افبٚري، ٓبـ حجر ) (2)
 (.4/722ٓبـ رجٛ ) ،ذح ظِؾ افسمذي (5)
 (.1/245) ٓبـ أ  حٚتؿ ،اجلرح وافتًديؾ (1)
 (.1748افتَريٛ، ٓبـ حجر ) (7)
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 اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد افسقرة ظْد افرـقع. 

 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ڄ ڄ﴿ شًٔد بـ بنر، وؿد رواه بجًؾ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد الثاين:
قء، ممُْر احلمديٞ، وفمٔس بم»، ؿٚل ابـ ّٕر: (1)وهذه افروايٜ ضًٍٜٔ: ؾسًٔد ضًٔػ

 .(2)شفٔس بَقي احلديٞ: يروى ظـ ؿتٚدة ادُْرات
ْٔز، وؿد رواه بجًؾ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد الثالث: ـُ  .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ﴿ بحر بـ 

ْٔز ضًٔػ  ٚ:وهذه افروايٜ ضًٍٜٔ أيًو  ـُ  .(3)ؾبحر بـ 
ف الصحيح عن قتادة، عن احلسن ىػو إببػات السػكتتجب، جبعػل األوىل يف فاخلالصة أ

، وظمذ ؾمرض ثبمقت افسمُتٜ افثٕٚٔمٜ بًمد افتتاح الصالة، والثانية بعػد السػورة عنػد الر ػوع

أرجمث ممـ روايمٜ  -وافتمل مل خيتِمػ ؾٔٓمٚ-افٍٚحتٜ ظـ ؿتٚدة، ؾٚفروايٚت إخرى ظـ احلسـ

اتٍَمٝ إحٚديمٞ أهنمام شمُتتٚن ؾَمط، »ٜ ابمـ افَمٔؿ: ؿتٚدة ادختِػ ؾٔٓٚ ظِٔمف، ؿمٚل افًالمم

إحدامهٚ: شُتٜ آؾتتٚح، وافثٕٜٚٔ: خمتِػ ؾٔٓٚ، ؾٚفذي ؿٚل: إهنٚ بًد ؿراءة افٍٚحتمٜ همق ؿتمٚدة. 

وؿد اختِػ ظِٔف، ؾّرة ؿٚل ذفؽ، ومرة ؿٚل بًد افٍراغ ممـ افَمراءة، ومل خيتِمػ ظمذ يمقٕس 

  .(4)شوهذا أرجث افروايتغوأصًٞ أهنٚ بًد ؾراؽف مـ افَراءة ـِٓٚ، 
أصمث ممـ حمديٞ  ..ؾحديٞ مل خيتِػ ؾٔف ظذ راويف أصاًل »وؿد ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر: 

 .(5) شاختِػ ؾٔف ذم اجلِّٜ، وإن ـٚن آختالف ذم ٍٕسف يرجع إػ أمر ٓ يستِزم افَدح
ة ظـ ، وؿد رواهٚ ظْف محٚد بـ شِّٜ، واتٍؼ افرواطريق محيد الطويل، عن احلسن ا:اثلثً 

محٚد ظذ روايتٓٚ بجًؾ افسُتٜ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًمد افسمقرة ظْمد افرـمقع، 

  شممقى ظٍممٚن ذم روايممٜ جًٍممر بممـ حمّممد بممـ صممٚـر ظْممف: إذ جًممؾ افسممُتٜ إوػ بًممد ؿممراءة
مم﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ﴿ ًً مممـ إئّممٜ رووه ظممـ ظٍممٚن ٚ ، وروايتممف صممٚذة: إذ خممٚفػ مج

 بًد افسقرة ظْد افرـقع، وهؿ: اإلمٚم أمحد، وابـ أ  صٔبٜ، وافدارمل. افسُتٜ افثٕٜٚٔ بجًؾ
                                       

 (.4471)افتَريٛ، ٓبـ حجر (1)
 (.2/7اجلرح وافتًديؾ، ٓبـ أ  حٚتؿ )  (4)
 (.137افتَريٛ، ٓبـ حجر ) (3)
 (.248ـتٚب افهالة، ٓبـ افَٔؿ )ص (2)
 (.4/814ٓبـ حجر ) ،افُْٝ (5)
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 ظبدإظذ، ومُل بـ إبراهٔؿ.

، وهؿ حمّد بمـ جًٍمر، وظبمٚد بمـ افًمقام، افقجف افثٚفٞ: مـ مل يًغ مُٚن افسُتتغ -

 وادىًؿ بـ ادَدام.

وأرجث هذه افقجقه هق افقجمف إول افَٚئمؾ ب٘ثبمٚت افسمُتٜ إوػ ظْمد اؾتتمٚح اإلممٚم 

افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد ؿراءة شقرة ظْد افرـقع: ؾَد رواهٚ يزيد بـ زريع، وهق مممـ روى ظمـ 

 ،(2)وصٍف ابـ ظدي بٖٕف أثبٝ افْمٚس ظمـ شمًٔد ، وؿد(1)شًٔد بـ أ  ظروبٜ ؿبؾ آختالط
 وروايٜ يزيد هذه مقاؾَٜ فٍِظ افثَٚت افذيـ رووه ظـ احلسـ ـام شٖٔ  بٕٔٚف ب٘ذن اهلل.

وأمٚ رواة افقجف افثٚين، وهؿ ظبمدإظذ بمـ ظبمدإظذ، ومُمل بمـ إبمراهٔؿ، ؾمروايتٓؿ 

أ  ظروبٜ، فُْف فٔس إثبٝ،  بٚفروايٜ ظـ شًٔد بـا مرجقحٜ، ؾًبدإظذ وإن ـٚن منٓقرً 

وذـمر  شأرواهمؿ ظمـ شمًٔد ظبمدإظذ بمـ ظبمدإظذ»وؿد أؾٚد هذا ابـ ظدي حٔٞ يَقل: 

 .(3)ش وأثبٝ افْٚس ظْف يزيد بـ ُزريع..»ثؿ ؿٚل:  مجٚظٜ،
 .(4)ومُل بـ إبراهٔؿ ممـ روى ظـ شًٔد بًد آختالط

بمـ ادَمدام بمـ افًمقام، وادىًمؿ وأمٚ رواة افقجف افثٚفٞ، وهؿ حمّمد بمـ جًٍمر، وظبمٚد 

 .(5): ؾّحّد بـ جًٍر ممـ روى ظـ شًٔد بًد آختالطٚؾروايتٓؿ مرجقحٜ أيًو 
 .(6)وظبٚد بـ افًقام ٕص اإلمٚم أمحد ظذ إٔف موىرب احلديٞ ظـ شًٔد بـ أ  ظروبٜ

، ويزيمد أثبمٝ افْممٚس ذم (7)وادىًمؿ بمـ ادَمدام ٓ يَمٚرن بٔزيمد ذم شممًٔد، ؾٓمق صمدوق

 د، وادىًؿ صٚمل، ويزيد وشًٔد بكيٚن، وافرجؾ أظرف بٖهؾ بِده.شًٔ

ؾٚخلالصٜ أن افثٚبمٝ ظمـ شمًٔد بمـ أ  ظروبمٜ همق إثبمٚت افسمُتتغ، بجًمؾ إوػ ذم  

                                       
 (.23(، وـتٚب ادختِىغ، فًِالئل )ص4/124يْير: ادًرؾٜ، فًَٔقب افٍسقي )  (1)
 (.2/251افُٚمؾ، ٓبـ ظدي )  (4)
 ادرجع افسٚبؼ. (3)
 (.1/585ؾتث افبٚري، ٓبـ حجر ) (2)
 (.4/722ٓبـ رجٛ ) ،ذح ظِؾ افسمذي (5)
 (.1/245) ٓبـ أ  حٚتؿ ،اجلرح وافتًديؾ (1)
 (.1748افتَريٛ، ٓبـ حجر ) (7)
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 اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد افسقرة ظْد افرـقع. 

 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ڄ ڄ﴿ شًٔد بـ بنر، وؿد رواه بجًؾ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد الثاين:
قء، ممُْر احلمديٞ، وفمٔس بم»، ؿٚل ابـ ّٕر: (1)وهذه افروايٜ ضًٍٜٔ: ؾسًٔد ضًٔػ

 .(2)شفٔس بَقي احلديٞ: يروى ظـ ؿتٚدة ادُْرات
ْٔز، وؿد رواه بجًؾ افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد الثالث: ـُ  .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ﴿ بحر بـ 

ْٔز ضًٔػ  ٚ:وهذه افروايٜ ضًٍٜٔ أيًو  ـُ  .(3)ؾبحر بـ 
ف الصحيح عن قتادة، عن احلسن ىػو إببػات السػكتتجب، جبعػل األوىل يف فاخلالصة أ

، وظمذ ؾمرض ثبمقت افسمُتٜ افثٕٚٔمٜ بًمد افتتاح الصالة، والثانية بعػد السػورة عنػد الر ػوع

أرجمث ممـ روايمٜ  -وافتمل مل خيتِمػ ؾٔٓمٚ-افٍٚحتٜ ظـ ؿتٚدة، ؾٚفروايٚت إخرى ظـ احلسـ

اتٍَمٝ إحٚديمٞ أهنمام شمُتتٚن ؾَمط، »ٜ ابمـ افَمٔؿ: ؿتٚدة ادختِػ ؾٔٓٚ ظِٔمف، ؿمٚل افًالمم

إحدامهٚ: شُتٜ آؾتتٚح، وافثٕٜٚٔ: خمتِػ ؾٔٓٚ، ؾٚفذي ؿٚل: إهنٚ بًد ؿراءة افٍٚحتمٜ همق ؿتمٚدة. 

وؿد اختِػ ظِٔف، ؾّرة ؿٚل ذفؽ، ومرة ؿٚل بًد افٍراغ ممـ افَمراءة، ومل خيتِمػ ظمذ يمقٕس 

  .(4)شوهذا أرجث افروايتغوأصًٞ أهنٚ بًد ؾراؽف مـ افَراءة ـِٓٚ، 
أصمث ممـ حمديٞ  ..ؾحديٞ مل خيتِػ ؾٔف ظذ راويف أصاًل »وؿد ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر: 

 .(5) شاختِػ ؾٔف ذم اجلِّٜ، وإن ـٚن آختالف ذم ٍٕسف يرجع إػ أمر ٓ يستِزم افَدح
ة ظـ ، وؿد رواهٚ ظْف محٚد بـ شِّٜ، واتٍؼ افرواطريق محيد الطويل، عن احلسن ا:اثلثً 

محٚد ظذ روايتٓٚ بجًؾ افسُتٜ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًمد افسمقرة ظْمد افرـمقع، 

  شممقى ظٍممٚن ذم روايممٜ جًٍممر بممـ حمّممد بممـ صممٚـر ظْممف: إذ جًممؾ افسممُتٜ إوػ بًممد ؿممراءة
مم﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ﴿ ًً مممـ إئّممٜ رووه ظممـ ظٍممٚن ٚ ، وروايتممف صممٚذة: إذ خممٚفػ مج

 بًد افسقرة ظْد افرـقع، وهؿ: اإلمٚم أمحد، وابـ أ  صٔبٜ، وافدارمل. افسُتٜ افثٕٜٚٔ بجًؾ
                                       

 (.4471)افتَريٛ، ٓبـ حجر (1)
 (.2/7اجلرح وافتًديؾ، ٓبـ أ  حٚتؿ )  (4)
 (.137افتَريٛ، ٓبـ حجر ) (3)
 (.248ـتٚب افهالة، ٓبـ افَٔؿ )ص (2)
 (.4/814ٓبـ حجر ) ،افُْٝ (5)
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 ـام خٚفػ مجٔع افرواة افذيـ رووه ظـ محٚد، وظددهؿ ثامٕٜٔ.
، وؿمد رواهمٚ بتًٔمغ افسمُتتغ، بجًمؾ طريق أشعث بن عبدادللك، عػن احلسػن ا:رابعً 

 إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد افسقرة ظْد افرـقع.
 .(1)شحيدث ظـ احلسـ أثبٝ مـ أصًٞا مٚ رأيٝ أحدً »ًٞ ؿٚل ظْف حئك افَىٚن: وأص
 ڄ﴿ ، وؿمد رواهمٚ بجًمؾ افسمُتٜ افثٕٚٔمٜ بًمد:منصور بن زاذاف، عن احلسػن ا:خامسً 

 .[7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ
، وؿممد رواهممٚ بجًِٓممٚ ثممالث شممُتٚت إذا اؾتممتث عمػػرو بػػن عبيػػد، عػػن احلسػػن ا:سادًسػ

 ذا ؾرغ مـ احلّد حتك يَرأ افسقرة، وإذا ؾرغ مـ افسقرة حتك يرـع.افتُبر حتك يَرأ احلّد، وإ

وهذه افىريؼ صديدة افوًػ: ٕن ظّرو بـ ظبٔد مسوك احلمديٞ ظْمد أهمؾ احلمديٞ، 

   .(2)وهق متٓؿ بٚفُذب ظذ احلسـ
، بتًٔممغ افسممُتتغ، بجًممؾ إوػ ذم عػػوؼ بػػن أمج ليلػػة، بلغػػ  عػػن احلسػػن ا:سػػابعً 

 فثٕٜٚٔ بًد افسقرة ظْد افرـقع، وهذه افىريؼ ضًٍٜٔ: ٕهنٚ بالغ.اؾتتٚح افهالة، وا
، وؿد رواه هبذه افهٌٜٔ مًّر،  وابـ جريٟ، بجًمؾ إوػ غري واحد عن احلسػن ا:اثمنً 

ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًمد افسمقرة ظْمد افرـمقع ذم روايمٜ ابمـ جمريٟ، وبجًمؾ افسمُتٜ 
 ايمٜ مًّمر، وهمذان افىريَمٚن ضمًٍٔٚن: إلهبمٚمذم رو [7]افٍٚحتمٜ: ﴾ڄ ڄ﴿افثٕٜٚٔ بًمد: 

  افراوي ظـ احلسـ.
كي، تبمغ إٔمف ثبمٝ احلمديٞ موبًد هذه افدراشٜ فىرق احلديٞ افقاردة ظـ احلسـ افبم

ظـ مخسٜ مْٓؿ، وهؿ: )يمقٕس بمـ ظبٔمد، وؿتمٚدة، ومحٔمد افىقيمؾ، وأصمًٞ بمـ ظبمدادِؽ، 

 تًٔمغ افسمُتتغ بجًمؾ إوػ ذم ومْهقر بـ زاذان( وؿد اتٍَقا شقى مْهقر بروايتمف ظمذ

 اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد افسقرة ظْد افرـقع.

 ﴾ڄ ڄ﴿ وؿممد جممٚءت روايممٜ مْهممقر بجًممؾ افسممُتٜ افثٕٚٔممٜ بًممد ؿممراءة اإلمممٚم:

  ، وهل روايٜ صٚذة دخٚفٍتٓٚ روايٜ اجلامظٜ ظـ احلسـ.[7]افٍٚحتٜ:
                                       

 (.1/14افثَٚت، ٓبـ حبٚن ) (1)
 (.44/141ل، فِّزي )يْير: هتذيٛ افُام (4)
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 :(1)ن مسرةماحلسن  مساعحجية : ادلسألة الثالثة
 ختِػ أهؾ افًِؿ ذم شامع احلسـ افبكي مـ شّرة بـ جْدب ظذ أؿقال:ؿد ا

وإٕام يروي أحٚديٞ شّرة مـ ـتٚب، وهذا  ٚ،أن احلسـ مل يسّع مـ شّرة صٔئً  .1

 .(5)، وابـ حبٚن(4)، وابـ مًغ(3)، وحئك افَىٚن(2)مذهٛ صًبٜ

وهذا  أن احلسـ مل يسّع مـ شّرة إٓ حديٞ افًََٜٔ، وافبٚؿل يرويف مـ ـتٚب، .4

 .(9)، وافبَٔٓل(8)، وافدارؿىْل(7)، وافبزار(6)مذهٛ افْسٚئل

3.  ًَ  ،(11)، وافبخٚري(10)وهق مذهٛ ابـ ادديْل ٚ،أن احلسـ شّع مـ شّرة مىِ

، ؾَد ورد تكيث احلسـ بسامظف مـ شّرة ذم حديٞ افًََٜٔ، (13)، واحلٚـؿ(12)وافسمذي

ذم ظٓد ظثامن ابـ أربع ظؼة وأصٓر، احلسـ ؿد شّع مـ شّرة: ٕٕف ـٚن »ؿٚل ابـ ادديْل: 

 . (14)شومٚت شّرة ذم ظٓد زيٚد

وفًؾ إطٓر أن احلسـ مل يسّع مـ شّرة إٓ حديٞ افًََٜٔ، وافبٚؿل ـتٚب ؽر 

                                       
وأوشع مـ ـتٛ ؾٔٓٚ: أ. د. حٚتؿ افًقين ذم  ا،هذه ادسٖفٜ مسٖفٜ صٓرة، ومل أصٖ أن أضٔؾ ؾٔٓٚ: ٕٕف ؿد ـتٛ ؾٔٓٚ ـثرً  (1)

افتٚبًقن افثَٚت ادتُِؿ ذم شامظٓؿ مـ »(، وأ.د. مبٚرك اهلٚجري ذم ـتٚبف: 1275 -3/1172ش )ادرشؾ اخلٍل»ـتٚبف 
 (.455-438)صش افهحٚبٜ

 (.4/114) -روايٜ افدوري -تٚريخ ابـ مًغ  (4)
 (.2/517فِذهبل ) ،شر أظالم افْبالء (3)
 (.111) -روايٜ أمحد بـ حمّد بـ حمرز-مًرؾٜ افرجٚل ظـ حئك بـ مًغ   (2)
 (.5/114صحٔث ابـ حبٚن ) (5)
 (.3/92شْـ افْسٚئل ) (1)
 (.14/399مسْد افبزار ) (7)
 (.1/331شْـ افدارؿىْل ) (8)
 (. 8/35فِبَٔٓل ) ،افسْـ افُزى (9)
 (.53ٓبـ ادديْل )ص ،افًِؾ (14)
 (.4/913فِسمذي ) ،افًِؾ افُبر( 11)
 (.4/534جٚمع افسمذي ) (14)
 (.1/415فِحٚـؿ ) ،ادستدرك (13)
 (.53افًِؾ ٓبـ ادديْل )ص( 12)
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 (.44/141ل، فِّزي )يْير: هتذيٛ افُام (4)
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ؿٚل حئك بـ شًٔد افَىٚن ومجٚظٜ »مسّقع، وفُْف مـ ضرق افتحّؾ ادًتزة، ؿٚل افًالئل: 

 .(1)شـثرون: هل ـتٚب: وذفؽ ٓ يَتيض إَٓىٚع

وؿد صث شامع احلسـ مـ شمّرة، وؽٚيمٜ همذا إٔمف ـتمٚب، ومل »وؿٚل افًالمٜ ابـ افَٔؿ:  

وأمجع افهحٚبٜ ظذ افًّؾ بٚفُتٛ، وـذفؽ اخلٍِمٚء  ٚ،وحديثً  تزل إمٜ تًّؾ بٚفُتٛ ؿدياًم 

 .(2)شبًدهؿ، وفٔس اظتامد افْٚس ذم افًِؿ إٓ ظذ افُتٛ، ؾ٘ن مل يًّؾ هبٚ تًىِٝ افؼيًٜ..

 :(3)تدليس احلسن البصريالرابعة:  ألة ادلس
ـَ بٚفتدفٔس مجٚظٜ، مْٓؿ افْسٚئل  ، وؽرهؿ.(6)، وافذهبل(5)، وابـ حبٚن(4)وصػ احلس

وفُـ افتحَٔؼ ذم تدفٔسف أن ادَهقد بمف همق اإلرشمٚل، وؿمد بمغ ذفمؽ احلمٚـؿ ذم ـتٚبمف 

م رووا ظمـ صمٔقخ مل ؿمق»، ؾٕ٘ف دٚ ذـر اجلْس افسمٚدس ممـ اددفسمغ، ؿمٚل ظمْٓؿ: (7)ادًرؾٜ

إن احلسـ مل يسّع مـ أ  هريمرة وٓ ممـ »ومثؾ فذفؽ بَقفف:  شيروهؿ ؿط ومل يسًّقا مْٓؿ

 .شجٚبر وٓ مـ ابـ ظّر وٓ مـ ابـ ظبٚس صًٔئٚ ؿط

ؾ٘ذا ـٚن ذفؽ ـذفؽ ؾٕ٘ف ٓ يْير ؾٔف إػ افًًْْٜ وٓ افتحديٞ، وإٕمام يْيمر ؾٔمف إػ ـتمٛ 

 مْف حُؿ ظِٔف بَٕٚٓىٚع، وإٓ ؾٕٚصؾ هق آتهٚل.  ادراشٔؾ، ؾّـ ثبٝ ظدم شامظف

أمٚ اددفس ؾَْٔسؿ إػ ؿسّغ: أحدمهٚ حٚؾظ ظدل، ربام أرشمؾ حديثمف، »ؿٚل ابـ حزم:  

وربام  ا،وربام أشْده، وربام حدث بف ظذ شبٔؾ ادذاـرة، أو افٍتٔٚ أو ادْٚطرة، ؾِؿ يذـر فف شْدً 

ٕن هذا فمٔس  ٚ:ذا ٓ يرض ذفؽ شٚئر روايٚتف صٔئً اؿتك ظذ ذـر بًض رواتف دون بًض، ؾٓ

ًٜ جرحًٜ  ًٚ إٔف أرشِف، ومٚ ظِّْٚ إٔف أشمَط بًمض ، وٓ ؽٍِ ، فُْٚ ٕسك مـ حديثف مٚ ظِّْٚ ئَْ

مـ ذفؽ، وشقاء ؿمٚل: أخزٕمٚ ؾمالن، أو ٚ مـ ذم إشْٚده، وٕٖخذ مـ حديثف مٚ مل ٕقؿـ ؾٔف صٔئً 

                                       
 (.115جٚمع افتحهٔؾ، فًِالئل )ص (1)
 (.4/111ؿ )إظالم ادقؿًغ، ٓبـ افَٔ (4)
 .(518 -1/257أ. د. حٚتؿ افًقين ) مفش ادرشؾ اخلٍل»ـتٚب : يْير  (3)
 (.1ذـر اددفسغ، فِْسٚئل ) (2)
 (.2/143افثَٚت، ٓبـ حبٚن  ) (5)
 (.1/547مٔزان آظتدال، فِذهبل ) (1)
 (.173مًرؾٜ ظِقم احلديٞ، فِحٚـؿ )ص (7)
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ٚ ذفؽ واجمٛ ؿبقفمف ممٚ مل يتمَٔـ إٔمف أورد حمديثً  ؿٚل: ظـ ؾالن، أو ؿٚل: ؾالن ظـ ؾالن. ـؾ

ؽممر مسممْد، ؾمم٘ن أيَْممٚ ذفممؽ ترـْممٚ ذفممؽ احلممديٞ وحممده ؾَممط، وأخممذٕٚ شممٚئر ا بًْٔممف إيممرادً 

روايٚتف...وهممذا افْممقع مممْٓؿ ـمممٚن جِممٜ أصممحٚب احلمممديٞ، وأئّممٜ ادسممِّغ ـٚحلسمممـ 

 . (1)شافبكي...

، وؿمد ؿمٚل (2)ممـ مراتمٛ اددفسمغوؿد أورد احلٚؾظ ابـ حجر احلسمـ ذم ادرتبمٜ افثٕٚٔمٜ 

مـ احتّؾ إئّٜ تدفٔسف، وأخرجقا فف ذم افهحٔث إلمٚمتف وؿِٜ تدفٔسف ذم جْٛ ممٚ »ظْٓٚ: 

 .  (3)شروى ـٚفثقري، أو ـٚن ٓ يدفس إٓ ظـ ثَٜ ـٚبـ ظْٜٔٔ

وبدراشٜ هذه ادسٚئؾ افثالثٜ يتبغ بٖن حديٞ شّرة بـ جْدب حديٞ صمحٔث: وذفمؽ 

بجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد افسمقرة ظْمد افرـمقع، واهلل و   بتًٔغ افسُتتغ

 افتقؾٔؼ. 
 
 

 
 
 
 

                                       
 (.1/124اإلحُٚم، ٓبـ حزم ) (1)
 (.24صهؾ افتَديس، ٓبـ حجر )تًريػ أ (4)
 (.13)ص ادرجع افسٚبؼ (3)
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ؿٚل حئك بـ شًٔد افَىٚن ومجٚظٜ »مسّقع، وفُْف مـ ضرق افتحّؾ ادًتزة، ؿٚل افًالئل: 

 .(1)شـثرون: هل ـتٚب: وذفؽ ٓ يَتيض إَٓىٚع
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إن احلسـ مل يسّع مـ أ  هريمرة وٓ ممـ »ومثؾ فذفؽ بَقفف:  شيروهؿ ؿط ومل يسًّقا مْٓؿ

 .شجٚبر وٓ مـ ابـ ظّر وٓ مـ ابـ ظبٚس صًٔئٚ ؿط

ؾ٘ذا ـٚن ذفؽ ـذفؽ ؾٕ٘ف ٓ يْير ؾٔف إػ افًًْْٜ وٓ افتحديٞ، وإٕمام يْيمر ؾٔمف إػ ـتمٛ 

 مْف حُؿ ظِٔف بَٕٚٓىٚع، وإٓ ؾٕٚصؾ هق آتهٚل.  ادراشٔؾ، ؾّـ ثبٝ ظدم شامظف

أمٚ اددفس ؾَْٔسؿ إػ ؿسّغ: أحدمهٚ حٚؾظ ظدل، ربام أرشمؾ حديثمف، »ؿٚل ابـ حزم:  

وربام  ا،وربام أشْده، وربام حدث بف ظذ شبٔؾ ادذاـرة، أو افٍتٔٚ أو ادْٚطرة، ؾِؿ يذـر فف شْدً 

ٕن هذا فمٔس  ٚ:ذا ٓ يرض ذفؽ شٚئر روايٚتف صٔئً اؿتك ظذ ذـر بًض رواتف دون بًض، ؾٓ

ًٜ جرحًٜ  ًٚ إٔف أرشِف، ومٚ ظِّْٚ إٔف أشمَط بًمض ، وٓ ؽٍِ ، فُْٚ ٕسك مـ حديثف مٚ ظِّْٚ ئَْ

مـ ذفؽ، وشقاء ؿمٚل: أخزٕمٚ ؾمالن، أو ٚ مـ ذم إشْٚده، وٕٖخذ مـ حديثف مٚ مل ٕقؿـ ؾٔف صٔئً 

                                       
 (.115جٚمع افتحهٔؾ، فًِالئل )ص (1)
 (.4/111ؿ )إظالم ادقؿًغ، ٓبـ افَٔ (4)
 .(518 -1/257أ. د. حٚتؿ افًقين ) مفش ادرشؾ اخلٍل»ـتٚب : يْير  (3)
 (.1ذـر اددفسغ، فِْسٚئل ) (2)
 (.2/143افثَٚت، ٓبـ حبٚن  ) (5)
 (.1/547مٔزان آظتدال، فِذهبل ) (1)
 (.173مًرؾٜ ظِقم احلديٞ، فِحٚـؿ )ص (7)

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

24 

 

ٚ ذفؽ واجمٛ ؿبقفمف ممٚ مل يتمَٔـ إٔمف أورد حمديثً  ؿٚل: ظـ ؾالن، أو ؿٚل: ؾالن ظـ ؾالن. ـؾ

ؽممر مسممْد، ؾمم٘ن أيَْممٚ ذفممؽ ترـْممٚ ذفممؽ احلممديٞ وحممده ؾَممط، وأخممذٕٚ شممٚئر ا بًْٔممف إيممرادً 

روايٚتف...وهممذا افْممقع مممْٓؿ ـمممٚن جِممٜ أصممحٚب احلمممديٞ، وأئّممٜ ادسممِّغ ـٚحلسمممـ 

 . (1)شافبكي...

، وؿمد ؿمٚل (2)ممـ مراتمٛ اددفسمغوؿد أورد احلٚؾظ ابـ حجر احلسمـ ذم ادرتبمٜ افثٕٚٔمٜ 

مـ احتّؾ إئّٜ تدفٔسف، وأخرجقا فف ذم افهحٔث إلمٚمتف وؿِٜ تدفٔسف ذم جْٛ ممٚ »ظْٓٚ: 

 .  (3)شروى ـٚفثقري، أو ـٚن ٓ يدفس إٓ ظـ ثَٜ ـٚبـ ظْٜٔٔ

وبدراشٜ هذه ادسٚئؾ افثالثٜ يتبغ بٖن حديٞ شّرة بـ جْدب حديٞ صمحٔث: وذفمؽ 

بجًؾ إوػ ذم اؾتتٚح افهالة، وافثٕٜٚٔ بًد افسمقرة ظْمد افرـمقع، واهلل و   بتًٔغ افسُتتغ

 افتقؾٔؼ. 
 
 

 
 
 
 

                                       
 (.1/124اإلحُٚم، ٓبـ حزم ) (1)
 (.24صهؾ افتَديس، ٓبـ حجر )تًريػ أ (4)
 (.13)ص ادرجع افسٚبؼ (3)
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 املبحث الثاني      
 ادراسة احلديث فقهيًّ

 وؾٔف أربًٜ مىٚفٛ: 

 السكتة األوىل: سكتة اإلماـ حجب افتتاح الصالة: ادلطلب األوؿ
 ؿقفغ:اختِػ أهؾ افًِؿ ذم هذه افسُتٜ ظذ 

: إٔف يؼع افسُقت ذم هذا ادقضع ٕجؾ دظمٚء آشمتٍتٚح، وهمق ممذهٛ القػوؿ األوؿ

 .(3)، وأمحد(2)، وافنٚؾًل(1)أ  حٍْٜٔ
ًَ القوؿ الثاين  .(4)وهق مذهٛ مٚفؽ ٚ،: إٔف  ٓ يؼع افسُقت ذم افهالة مىِ

 أدلة القوؿ األوؿ:
 حديٞ شّرة بـ جْدب. -1

إذا ـمز ذم افهمالة شمُٝ هْٔمٜ ؿبمؾ أن  ×قل اهلل حديٞ أ  هريرة ؿٚل: ـمٚن رشم -4

يَرأ، ؾَِٝ: يٚ رشقل اهلل، بٖ  إٔٝ وأمل، أرأيٝ شُقتؽ بغ افتُبمر وافَمراءة ممٚ تَمقل؟ 

اللهم ابعد بي  وبجب خطاايي  ما ابعدت بجب ادلشرؽ وادلغرب، اللهم نق  »ؿٚل: أؿقل: 
اغسػل  مػن خطػاايي ابلػػثلج مػن خطػاايي  مػا ينقػى الثػػوب األبػيد مػن الػدنس، اللهػػم 

شوادلاء والربد
(5) . 

 أدلة القوؿ الثاين:
 :بممم ـممٕٚقا يٍتتحممقن افهممالة ¶، وأبممٚ بُممر، وظّممر ×حممديٞ إٔممس أن افْبممل  -

                                       
 .43/478، جمّقع ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ(3/393) فًِْٔل ،ذح شْـ أ  داود (1)

 .(3/395)فِْقوي  ،ادجّقع (4)

 .(4/54)ٓبـ مٍِث  ،ادبدع (3)

 .(1/219) فزٓبـ ظبدا ،، وآشتذـٚر(1/14) -مٚفؽ بـ إٔسروايٜ شحْقن ظـ اإلمٚم -اددوٕٜ  (2)

 وافْسٚئل (،781) (1/483) (، وأبق داود598) (1/219) (، ومسِؿ722) (1/324) أخرجف افبخٚري (5)

 (.845) (1/412) (، وابـ مٚجف14) (1/54)

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

25 

 

   .(1)[4]افٍٚحتٜ: ﴾پ  پ  پ  پ﴿
ٕدفٜ، وتُقن هذه افسُتٜ حتك يَرأ اإلممٚم اوافراجث هق افَقل إول: وذفؽ فكاحٜ 

 ل ظِٔف حديٞ أ  هريرة.، ـام يد(2)وادٖمقم دظٚء آشتٍتٚح
 ×محِف آخرون ظذ أن افْبمل »جيٚب ظـ دفٔؾ أصحٚب افَقل افثٚين بام ؿٚفف ابـ رجٛ: 

ـٚن يبدأ  ×فٔبغ إٔف ؽر واجٛ، ومحِف آخرون ظذ أن ادراد بف: أن افْبل  ٚ:ـٚن يسـف أحًٕٔٚ 

اشمتٍتٚح  -حْٔئمذ-د بمف بَراءة افٍٚحتٜ ؿبؾ افسقرة، ومل يرد بف ٍٕل آشتٍتٚح وافتًمقذ، ؾمٚدرا

خمرج  (3)ؿراءة افهالة بٚفٍٚحتٜ، وظذ هذا محِف افنٚؾًل وأصحٚبف، ويدل ظِٔف: أن افسمذي

، وأبمق بُمر، ×هذا احلديٞ مـ روايٜ أ  ظقإٜ، ظـ ؿتٚدة، ظـ إٔس، ؿٚل: ـٚن رشمقل اهلل 

، وفمق ـٕٚمٝ [4]افٍٚحتمٜ: ﴾پ  پ  پ  پ﴿وظّر، وظثامن يٍتتحقن افَراءة بم

صًبٜ افتل خرجٓٚ افبخٚري ظذ طٚهرهٚ ذم اؾتتٚح افهالة فدفٝ ظذ أن افهالة تٍتتث  روايٜ

دون افتُبر، ومل يَؾ أحد: إن هذا همق  [4]افٍٚحتٜ: ﴾پ  پ  پ  پ﴿بُِّٜ: 

 .(4)شادراد مـ هذا احلديٞ
 

 

                                       
(،  وافسمذي 784( )1/482(، وأبق داود )1844( )3/1253(، ومسِؿ )723( ) 1/321أخرجف افبخٚري ) (1)

(1/349.) 
، وهق بحٞ شأحٚديٞ آشتٍتٚح روايٜ ودرايٜ»ٜٔ آشتٍتٚح ظذ بحٞ افدـتقر ظبدافرمحـ افزيد: وأحٔؾ ذم أدظ (4)

 هم.14/1242مىبقع ذم جمِٜ جٚمًٜ اإلمٚم حمّد بـ شًقد ذم 
 أخرجف افسمذي ذم جٚمًف، ـام أخرجف هبذا افٍِظ أبق داود، وابـ مٚجف، وؿد شبؼ افًزو إفٔٓؿ ذم احلٚصٜٔ افسٚبَٜ. (3)
(، وذح شْـ أ  داود، فًِْٔل 1/324ادٌْل، ٓبـ ؿدامٜ ) ٚ:(، ويْير أيًو 1/388تث افبٚري، ٓبـ رجٛ )ؾ (2)

(3/244.) 

المبحث الثاني : 
دراسة الحذيث فقهيًا

المطلب األول : السكتة األولى ) سكتة االمام حين افتتاح الصالة (
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23 

 

 املبحث الثاني      
 ادراسة احلديث فقهيًّ

 وؾٔف أربًٜ مىٚفٛ: 

 السكتة األوىل: سكتة اإلماـ حجب افتتاح الصالة: ادلطلب األوؿ
 ؿقفغ:اختِػ أهؾ افًِؿ ذم هذه افسُتٜ ظذ 

: إٔف يؼع افسُقت ذم هذا ادقضع ٕجؾ دظمٚء آشمتٍتٚح، وهمق ممذهٛ القػوؿ األوؿ

 .(3)، وأمحد(2)، وافنٚؾًل(1)أ  حٍْٜٔ
ًَ القوؿ الثاين  .(4)وهق مذهٛ مٚفؽ ٚ،: إٔف  ٓ يؼع افسُقت ذم افهالة مىِ

 أدلة القوؿ األوؿ:
 حديٞ شّرة بـ جْدب. -1

إذا ـمز ذم افهمالة شمُٝ هْٔمٜ ؿبمؾ أن  ×قل اهلل حديٞ أ  هريرة ؿٚل: ـمٚن رشم -4

يَرأ، ؾَِٝ: يٚ رشقل اهلل، بٖ  إٔٝ وأمل، أرأيٝ شُقتؽ بغ افتُبمر وافَمراءة ممٚ تَمقل؟ 

اللهم ابعد بي  وبجب خطاايي  ما ابعدت بجب ادلشرؽ وادلغرب، اللهم نق  »ؿٚل: أؿقل: 
اغسػل  مػن خطػاايي ابلػػثلج مػن خطػاايي  مػا ينقػى الثػػوب األبػيد مػن الػدنس، اللهػػم 

شوادلاء والربد
(5) . 

 أدلة القوؿ الثاين:
 :بممم ـممٕٚقا يٍتتحممقن افهممالة ¶، وأبممٚ بُممر، وظّممر ×حممديٞ إٔممس أن افْبممل  -

                                       
 .43/478، جمّقع ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ(3/393) فًِْٔل ،ذح شْـ أ  داود (1)

 .(3/395)فِْقوي  ،ادجّقع (4)

 .(4/54)ٓبـ مٍِث  ،ادبدع (3)

 .(1/219) فزٓبـ ظبدا ،، وآشتذـٚر(1/14) -مٚفؽ بـ إٔسروايٜ شحْقن ظـ اإلمٚم -اددوٕٜ  (2)

 وافْسٚئل (،781) (1/483) (، وأبق داود598) (1/219) (، ومسِؿ722) (1/324) أخرجف افبخٚري (5)

 (.845) (1/412) (، وابـ مٚجف14) (1/54)

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

25 

 

   .(1)[4]افٍٚحتٜ: ﴾پ  پ  پ  پ﴿
ٕدفٜ، وتُقن هذه افسُتٜ حتك يَرأ اإلممٚم اوافراجث هق افَقل إول: وذفؽ فكاحٜ 

 ل ظِٔف حديٞ أ  هريرة.، ـام يد(2)وادٖمقم دظٚء آشتٍتٚح
 ×محِف آخرون ظذ أن افْبمل »جيٚب ظـ دفٔؾ أصحٚب افَقل افثٚين بام ؿٚفف ابـ رجٛ: 

ـٚن يبدأ  ×فٔبغ إٔف ؽر واجٛ، ومحِف آخرون ظذ أن ادراد بف: أن افْبل  ٚ:ـٚن يسـف أحًٕٔٚ 

اشمتٍتٚح  -حْٔئمذ-د بمف بَراءة افٍٚحتٜ ؿبؾ افسقرة، ومل يرد بف ٍٕل آشتٍتٚح وافتًمقذ، ؾمٚدرا

خمرج  (3)ؿراءة افهالة بٚفٍٚحتٜ، وظذ هذا محِف افنٚؾًل وأصحٚبف، ويدل ظِٔف: أن افسمذي

، وأبمق بُمر، ×هذا احلديٞ مـ روايٜ أ  ظقإٜ، ظـ ؿتٚدة، ظـ إٔس، ؿٚل: ـٚن رشمقل اهلل 

، وفمق ـٕٚمٝ [4]افٍٚحتمٜ: ﴾پ  پ  پ  پ﴿وظّر، وظثامن يٍتتحقن افَراءة بم

صًبٜ افتل خرجٓٚ افبخٚري ظذ طٚهرهٚ ذم اؾتتٚح افهالة فدفٝ ظذ أن افهالة تٍتتث  روايٜ

دون افتُبر، ومل يَؾ أحد: إن هذا همق  [4]افٍٚحتٜ: ﴾پ  پ  پ  پ﴿بُِّٜ: 

 .(4)شادراد مـ هذا احلديٞ
 

 

                                       
(،  وافسمذي 784( )1/482(، وأبق داود )1844( )3/1253(، ومسِؿ )723( ) 1/321أخرجف افبخٚري ) (1)

(1/349.) 
، وهق بحٞ شأحٚديٞ آشتٍتٚح روايٜ ودرايٜ»ٜٔ آشتٍتٚح ظذ بحٞ افدـتقر ظبدافرمحـ افزيد: وأحٔؾ ذم أدظ (4)

 هم.14/1242مىبقع ذم جمِٜ جٚمًٜ اإلمٚم حمّد بـ شًقد ذم 
 أخرجف افسمذي ذم جٚمًف، ـام أخرجف هبذا افٍِظ أبق داود، وابـ مٚجف، وؿد شبؼ افًزو إفٔٓؿ ذم احلٚصٜٔ افسٚبَٜ. (3)
(، وذح شْـ أ  داود، فًِْٔل 1/324ادٌْل، ٓبـ ؿدامٜ ) ٚ:(، ويْير أيًو 1/388تث افبٚري، ٓبـ رجٛ )ؾ (2)

(3/244.) 
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 سكتة اإلماـ بعد قراءة الفاحتة: ادلطلب الثاين
 وؾٔف ثالث مسٚئؾ:

 : حكم ىذه السكتة: ة األوىلادلسأل
اتٍؼ أهؾ افًِؿ ظذ إٔف ٓ جيٛ ظذ اإلمٚم أن يسُٝ ذم هذا ادقضع، ؿٚل صٔخ اإلشالم 

بغ افًِامء إٔف ٓ جيٛ ظذ اإلمٚم أن يسُٝ فَمراءة ادمٖمقم بٚفٍٚحتمٜ ٚ مل ًِٕؿ ٕزاظً »ابـ تّٜٔٔ: 

 ظذ ؿقفغ: ، وؿد اختِػ أهؾ افًِؿ ذم اشتحبٚب هذه افسُتٜ(1)شوٓ ؽرهٚ
وس ؤأهنٚ ؽر مستحبٜ، وأن هذه افسُتٜ مـ جْس افسُتٚت افتل ظْمد ر القػوؿ األوؿ:

وهمل  روايمٜ ظمـ  ،(3)، وادٚفُٔمٜ(2)وهذا مذهٛ احلٍْٔمٜ ٚ:أي، ومثؾ هذا ٓ يسّك شُقتً 

: بمؾ وصمػ (6)، وابـ افَٔؿ ذم أحد ؿقفٔف(5)، اختٚرهٚ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ(4)اإلمٚم أمحد

 . (7)تّٜٔٔ افسُقت ذم هذا ادقضع بٖٕف بدظٜابـ 
أهنممٚ مسممتحبٜ، وتُممقن بَممدر ؿمراءة ادممٖمقم شممقرة افٍٚحتممٜ، وهممذا مممذهٛ   القػوؿ الثػاين:

 .(10)، وهق اختٔٚر ابـ افَٔؿ ذم أحد ؿقفٔف(9)، وافهحٔث مـ مذهٛ احلْٚبِٜ(8)افنٚؾًٜٔ
 أدلة القوؿ األوؿ:
قم وافِِٔمٜ ثمالث فهالة اجلٓريٜ تتُرر ذم افٔإٔف ـٚن يسُٝ: ؾٚ ×إٔف مل يَْؾ ظـ افْبل 

 بًد افٍٚحتٜ، ثؿ ٓ يَْؾ افهحٚبٜ شُقتف.  ×أن يسُٝ افْبل  امرات، ويبًد جد  

                                       
 (.43/471جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (1)
 (.1/445بدائع افهْٚئع، فُِٚشٚين ) (4)
(، ؾٚدٚفُٜٔ ٓ 1/219بدافز )(، وآشتذـٚر، ٓبـ ظ1/14) -روايٜ شحْقن ظـ اإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس-اددوٕٜ  (3)

 ًَ  ـام شبؼ بٕٔٚف.ٚ يرون افسُقت ذم افهالة مىِ
 (.4/434اإلٕهٚف فِّرداوي ) (2)
 (.378-43/377جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (5)
 (. 248ـتٚب افهالة، ٓبـ افَٔؿ )ص (1)
 (.43/479جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (7)
 (.3/395ادجّقع، فِْقوي )( 8)
 (.4/434(، واإلٕهٚف، فِّرداوي )1/491ادٌْل، ٓبـ ؿدامٜ ) (9)
 (.1/441زاد ادًٚد، ٓبـ افَٔؿ ) (14)
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27 

 

شمُتٜ تتسمع فَمراءة فمق ـمٚن يسمُٝ  ×مًِقم أن افْبل »ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: 

افٍٚحتمٜ فُممٚن هممذا ممممٚ تتممقؾر اهلّممؿ وافممدواظل ظمذ َِٕممف، ؾِممام مل يَْممؾ هممذا أحممد ظِممؿ إٔممف مل 

 .(1)شيُـ

ون افٍٚحتٜ خٍِف، إمٚ ذم افسُتٜ إوػ وإمٚ ذم ؤوفق ـٚن افهحٚبٜ ـِٓؿ يَر» ٚ:وؿٚل أيًو 

َْؾ هذا أحمد ظمـ أحمد ممـ افثٕٜٚٔ فُٚن هذا ممٚ تتقؾر اهلّؿ وافدواظل ظذ َِٕف، ؾُٔػ ومل ي

ٚ ؼوظً مون افٍٚحتمٜ، ممع أن ذفمؽ فمق ـمٚن ممؤافهحٚبٜ أهنؿ ـٕٚقا ذم افسُتٜ افثٕٜٚٔ خٍِف يَمر

 .(2)شفُٚن افهحٚبٜ أحؼ افْٚس بًِّف، وظِّف

فق ـٚن يسُٝ هْٚ شُتٜ ضقيِمٜ يمدرك ؾٔٓمٚ ؿمراءة افٍٚحتمٜ، دمٚ اختٍمك »وؿٚل ابـ افَٔؿ: 

 .(3)شبف وَِٕٓؿ أهؿ مـ شُتٜ آؾتتٚح ذفؽ ظذ افهحٚبٜ، وفُٚن مًرؾتٓؿ

 أدلة القوؿ الثاين:
 افروايٜ إخرى حلديٞ شّرة بـ جْدب، وافتل ؾٔٓٚ إٔف يسُٝ بًد افٍٚحتٜ. -1

ؿٚل: إذا ؿٚل  ×حديٞ ظّرو بـ صًٔٛ ظـ أبٔف، ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو، ظـ افْبل  -4

 .(4)يٍرغؿرأت بٖم افَرآن، أو بًد مٚ  [7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ﴿اإلمٚم: 

وافراجث هق افَقل إول: فَقة مٚ اشتدفقا بف، وجيٚب ظـ أدفٜ افَقل افثٚين بمٖن حمديٞ 

شّرة ب٘ثبٚت افسُتٜ بًد افٍٚحتٜ صٚذ ـام شبؼ، وأمٚ حديٞ ظّمرو بمـ صمًٔٛ ؾٍٔمف افمراوي 

 .(5)ظـ ظّرو بـ صًٔٛ، وهق ادثْك بـ افهبٚح ضًٔػ اختِط بٖخرة

 يصنع ادلأمـو وقت ىذه السكتة؟ ذااـ يسكت، فماإذا  اف اإلم: ادلسألة الثانية
 إٓ فسبٛ ـٚٓشتامع فَراءة اإلمٚم.ا ٕص أهؾ افًِؿ ظذ إٔف فٔس ذم افهالة شُقت أبدً 

يتسمع ٚ إذا ـٚن اإلممٚم مممـ يسمُٝ ظَٔمٛ افٍٚحتمٜ شمُقتً »ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: 

                                       
 (.43/478جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (1)
 (.43/479) ادرجع افسٚبؼ (4)
 (.248ـتٚب افهالة، ٓبـ افَٔؿ )ص (3)
 (.4/135أخرجف ظبدافرزاق ذم مهٍْف ) (2)
 (.1271) افتَريٛ، ٓبـ حجر (5)

المطلب  الثاني : سكتة اإلمام بعد قراءة الفاتحة
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 سكتة اإلماـ بعد قراءة الفاحتة: ادلطلب الثاين
 وؾٔف ثالث مسٚئؾ:

 : حكم ىذه السكتة: ة األوىلادلسأل
اتٍؼ أهؾ افًِؿ ظذ إٔف ٓ جيٛ ظذ اإلمٚم أن يسُٝ ذم هذا ادقضع، ؿٚل صٔخ اإلشالم 

بغ افًِامء إٔف ٓ جيٛ ظذ اإلمٚم أن يسُٝ فَمراءة ادمٖمقم بٚفٍٚحتمٜ ٚ مل ًِٕؿ ٕزاظً »ابـ تّٜٔٔ: 

 ظذ ؿقفغ: ، وؿد اختِػ أهؾ افًِؿ ذم اشتحبٚب هذه افسُتٜ(1)شوٓ ؽرهٚ
وس ؤأهنٚ ؽر مستحبٜ، وأن هذه افسُتٜ مـ جْس افسُتٚت افتل ظْمد ر القػوؿ األوؿ:

وهمل  روايمٜ ظمـ  ،(3)، وادٚفُٔمٜ(2)وهذا مذهٛ احلٍْٔمٜ ٚ:أي، ومثؾ هذا ٓ يسّك شُقتً 

: بمؾ وصمػ (6)، وابـ افَٔؿ ذم أحد ؿقفٔف(5)، اختٚرهٚ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ(4)اإلمٚم أمحد

 . (7)تّٜٔٔ افسُقت ذم هذا ادقضع بٖٕف بدظٜابـ 
أهنممٚ مسممتحبٜ، وتُممقن بَممدر ؿمراءة ادممٖمقم شممقرة افٍٚحتممٜ، وهممذا مممذهٛ   القػوؿ الثػاين:

 .(10)، وهق اختٔٚر ابـ افَٔؿ ذم أحد ؿقفٔف(9)، وافهحٔث مـ مذهٛ احلْٚبِٜ(8)افنٚؾًٜٔ
 أدلة القوؿ األوؿ:
قم وافِِٔمٜ ثمالث فهالة اجلٓريٜ تتُرر ذم افٔإٔف ـٚن يسُٝ: ؾٚ ×إٔف مل يَْؾ ظـ افْبل 

 بًد افٍٚحتٜ، ثؿ ٓ يَْؾ افهحٚبٜ شُقتف.  ×أن يسُٝ افْبل  امرات، ويبًد جد  

                                       
 (.43/471جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (1)
 (.1/445بدائع افهْٚئع، فُِٚشٚين ) (4)
(، ؾٚدٚفُٜٔ ٓ 1/219بدافز )(، وآشتذـٚر، ٓبـ ظ1/14) -روايٜ شحْقن ظـ اإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس-اددوٕٜ  (3)

 ًَ  ـام شبؼ بٕٔٚف.ٚ يرون افسُقت ذم افهالة مىِ
 (.4/434اإلٕهٚف فِّرداوي ) (2)
 (.378-43/377جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (5)
 (. 248ـتٚب افهالة، ٓبـ افَٔؿ )ص (1)
 (.43/479جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (7)
 (.3/395ادجّقع، فِْقوي )( 8)
 (.4/434(، واإلٕهٚف، فِّرداوي )1/491ادٌْل، ٓبـ ؿدامٜ ) (9)
 (.1/441زاد ادًٚد، ٓبـ افَٔؿ ) (14)
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27 

 

شمُتٜ تتسمع فَمراءة فمق ـمٚن يسمُٝ  ×مًِقم أن افْبل »ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: 

افٍٚحتمٜ فُممٚن هممذا ممممٚ تتممقؾر اهلّممؿ وافممدواظل ظمذ َِٕممف، ؾِممام مل يَْممؾ هممذا أحممد ظِممؿ إٔممف مل 

 .(1)شيُـ

ون افٍٚحتٜ خٍِف، إمٚ ذم افسُتٜ إوػ وإمٚ ذم ؤوفق ـٚن افهحٚبٜ ـِٓؿ يَر» ٚ:وؿٚل أيًو 

َْؾ هذا أحمد ظمـ أحمد ممـ افثٕٜٚٔ فُٚن هذا ممٚ تتقؾر اهلّؿ وافدواظل ظذ َِٕف، ؾُٔػ ومل ي

ٚ ؼوظً مون افٍٚحتمٜ، ممع أن ذفمؽ فمق ـمٚن ممؤافهحٚبٜ أهنؿ ـٕٚقا ذم افسُتٜ افثٕٜٚٔ خٍِف يَمر

 .(2)شفُٚن افهحٚبٜ أحؼ افْٚس بًِّف، وظِّف

فق ـٚن يسُٝ هْٚ شُتٜ ضقيِمٜ يمدرك ؾٔٓمٚ ؿمراءة افٍٚحتمٜ، دمٚ اختٍمك »وؿٚل ابـ افَٔؿ: 

 .(3)شبف وَِٕٓؿ أهؿ مـ شُتٜ آؾتتٚح ذفؽ ظذ افهحٚبٜ، وفُٚن مًرؾتٓؿ

 أدلة القوؿ الثاين:
 افروايٜ إخرى حلديٞ شّرة بـ جْدب، وافتل ؾٔٓٚ إٔف يسُٝ بًد افٍٚحتٜ. -1

ؿٚل: إذا ؿٚل  ×حديٞ ظّرو بـ صًٔٛ ظـ أبٔف، ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو، ظـ افْبل  -4

 .(4)يٍرغؿرأت بٖم افَرآن، أو بًد مٚ  [7]افٍٚحتٜ: ﴾ ڄ ڄ﴿اإلمٚم: 

وافراجث هق افَقل إول: فَقة مٚ اشتدفقا بف، وجيٚب ظـ أدفٜ افَقل افثٚين بمٖن حمديٞ 

شّرة ب٘ثبٚت افسُتٜ بًد افٍٚحتٜ صٚذ ـام شبؼ، وأمٚ حديٞ ظّمرو بمـ صمًٔٛ ؾٍٔمف افمراوي 

 .(5)ظـ ظّرو بـ صًٔٛ، وهق ادثْك بـ افهبٚح ضًٔػ اختِط بٖخرة

 يصنع ادلأمـو وقت ىذه السكتة؟ ذااـ يسكت، فماإذا  اف اإلم: ادلسألة الثانية
 إٓ فسبٛ ـٚٓشتامع فَراءة اإلمٚم.ا ٕص أهؾ افًِؿ ظذ إٔف فٔس ذم افهالة شُقت أبدً 

يتسمع ٚ إذا ـٚن اإلممٚم مممـ يسمُٝ ظَٔمٛ افٍٚحتمٜ شمُقتً »ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: 

                                       
 (.43/478جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (1)
 (.43/479) ادرجع افسٚبؼ (4)
 (.248ـتٚب افهالة، ٓبـ افَٔؿ )ص (3)
 (.4/135أخرجف ظبدافرزاق ذم مهٍْف ) (2)
 (.1271) افتَريٛ، ٓبـ حجر (5)
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 .(1)شفَِراءة، ؾٚفَراءة ؾٔف أؾوؾ مـ ظدم افَراءة

إذا شُٝ اإلمٚم ؾَِٔرأ: ؾ٘ن افَراءة خر مـ افسُقت افمذي ٓ اشمتامع »: -ًٚو أي-وؿٚل 

ؾال يٍقت همذا إجمر  ،×مًف، ومـ ؿرأ افَرآن ؾِف بُؾ حرف ظؼ حسْٚت ـام ؿٚل افْبل 

ًً  بال ؾٚئدة،  .(2)شٚوإمٚ ؿٚرئً ٚ بؾ يُقن إمٚ مستّ

 مٚذا يَرأ؟ ظذ ؿقفغ:وفُـ أهؾ افًِؿ اختٍِقا 

وؿمد شمبؼ -ٕف يَرأ شقرة افٍٚحتٜ، وهذا رأي ممـ اشمتحٛ همذه افسمُتٜ أ القػوؿ األوؿ:

 .(3)بٔٚهنؿ

أن افَمراءة بٌمر افٍٚحتمٜ أؾومؾ، وإٔمف ٓ يسمتحٛ أن يَمرأ بٚفٍٚحتمٜ، وهمذا  القوؿ الثاين:

 .(4)مَتٙ ٕهقص أمحد وأـثر أصحٚبف

 دليل القوؿ األوؿ:
 قب ؿراءهتٚ ؾٔام جيٓر بف اإلمٚم.هق وجقب ؿراءة افٍٚحتٜ ظذ ادٖمقم: بْٚء ظذ ؿقهلؿ بقج

 دليل القوؿ الثاين:
 إٔف ؿد اشتّع افٍٚحتٜ، وآشتامع حيهؾ فمف مهمِحٜ افَمراءة: ؾم٘ن ادسمتّع فمف مثمؾ أجمر

 .(5)افَٚرئ: ؾجًّف بغ آشتامع فٍِٚحتٜ وؿراءهتٚ مجع بغ افبدل وادبدل
 م.وأصحٚب هذا افَقل ٓ يرون ؿراءة افٍٚحتٜ ؾٔام جيٓر بف اإلمٚ

وآحتٔٚط فًِبٚدة أن يٗخذ بٚفَقل إول، ؾٖصحٚبف يٗثّمقن، أو يبىِمقن صمالة ممـ مل 

 ، بخالف أصحٚب افَقل افثٚين ؾٚدسٖفٜ ظْدهؿ مسٖفٜ أؾؤِٜ.(6)يَرأ بٚفٍٚحتٜ
                                       

(، وـنػ افِثٚم، فِسٍٚريْل 3/72)ؾتث افبٚري، ٓبـ حجر ٚ:ْير أيًو (، وي44/349ٓبـ تّٜٔٔ ) جمّقع افٍتٚوى،( 1)
 (.5/148(، وؾتٚوى ابـ ظثّٔغ )3/488)

 (.43/334جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (4)
(، وزاد 4/434) ٕهٚف، فِّرداوي(، واإل1/491(، وادٌْل، ٓبـ ؿدامٜ )3/395يْير: ادجّقع، فِْقوي ) (3)

 (.1/441ادًٚد، ٓبـ افَٔؿ )
 (.349-44/491ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ ) (2)
 (.349-44/491) ادرجع افسٚبؼ (5)
                                                   ( ومٚ بًدهٚ.43/347، 324 -338-348 -44/492) ادرجع افسٚبؼيْير:  (1)

 =اءة ادٖمقم افٍٚحتٜ ذم افهالة اجلٓريٜ مسٖفٜ صٓرة مـ ـزيٚت مسٚئؾ افٍَف، واخلالف ؾٔٓٚ مـ أصُؾ إٔقاعومسٖفٜ ؿر       
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 ادلسألة الثالثة: ماذا يقوؿ اإلماـ يف ىذه السكتة عند من يراىا؟
ٛ أن يدظق ذم هذه افسُتٜ بام ذـرٕمٚه ذم ؿٚل افرسخز ذم إمٚ : ويستح»ؿٚل افْقوي: 

 .ش(إػ آخره ...ي اللهم ابعد بيىن وبجب خطاايحديٞ أ  هريرة ذم دظٚء آشتٍتٚح )

يستدل فمف بمٖن افهمالة فمٔس ا وخمتٚر افذـر وافدظٚء وافَراءة س  »ثؿ زاد افْقوي، ؾَٚل: 

ره ذم صمالة اخلمقف، وٓ ؾٔٓٚ شُقت حََٔل ذم حؼ اإلمٚم، وبٚفَٔٚس ظمذ ؿراءتمف ذم إتيمٚ

مع افذـر ؾٔف، ـام ذم افسُتٜ بًد تُبرة اإلحرام، وٕٕمف شمُقت بٚفْسمبٜ  ٚمتْع تسّٔتف شُقتً 

 . (1)شإػ اجلٓر ؿبِف وبًده

وينتٌؾ ذم شمُقتف همذا بمذـر، أو ؿمرآن، وهمق أوػ: فُمـ ييٓمر إٔمف إذا »وؿٚل اهلٔثّل: 

ظمذ ترتٔمٛ ادهمحػ، وـقٕمف  اؿمرأه س  ممٚ  ـقٕف ممعا  اصتٌؾ بٚفَرآن راظك ؾٔام يَرؤه جٓرً 

 . (2)شظَبف: ٕن ذفؽ مْدوب

تٔمٚر افمذـر تًٔمغ همذه افسمُتٜ هبمذا ادَمدار، واخ»وتًَٛ همٗٓء ادبمٚرـٍقري، ؾَمٚل: 

 .(3)شذم هذه افسُتٜ فإلمٚم حمتٚج إػ افدفٔؾ اوافدظٚء وافَراءة س  

فسُتٜ، وهذا همق افهمقاب ـمام ظذ ظدم مؼوظٜٔ هذه ا لؿِٝ: تًَٛ ادبٚرـٍقري مبْ

رع أن ينمٌِٓٚ مروظٜٔ همذه افسمُتٜ فإلممٚم، وإٔمف ينممشبؼ، وفُـ بْٚء ظذ رأي مـ ؿٚل بّن

ك ظممذ افَممراءة دون افممذـر: ٕن افَممراءة ذـممر افَٔممٚم، مقء ؾمم٘ن إطٓممر فإلمممٚم أن يَتمممبمم

 .(4)ومَهقدهٚ إظيؿ

                                       
(: وذفؽ ٕن بًض أهؾ افًِؿ يقجٛ ؿراءهتٚ، 44/492اخلالف ـام ذـر صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ذم افٍتٚوى)=

يبىؾ صالة مـ يَرأ هبٚ، وفٔس مـ مَهقد  وبًوٓؿ حيرم ؿراءهتٚ، وبًوٓؿ يبىؾ صالة مـ ٓ يَرأ هبٚ، وبًوٓؿ

 هذا افبحٞ بحثٓٚ. يْير: ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ ذم ادراجع افَريبٜ ادٚضٜٔ.
 (.3/312ادجّقع، فِْقوي ) (1)

 (.1/98ادْٓٚج افَقيؿ ذح ادَدمٜ احلرضمٜٔ، ٓبـ حجر اهلٔتّل ) (4)

 (.4/84حتٍٜ إحقذي، فِّبٚرـٍقري ) (3)

 1/182) مقاضـ ظذ أن افَراءة ذـر افَٔٚم، ومَهقدهٚ إظيؿ، يْير: جمّقع افٍتٚوى ٕص ابـ تّٜٔٔ ذم (2)

 .(43/72، 44/522و
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 .(1)شفَِراءة، ؾٚفَراءة ؾٔف أؾوؾ مـ ظدم افَراءة

إذا شُٝ اإلمٚم ؾَِٔرأ: ؾ٘ن افَراءة خر مـ افسُقت افمذي ٓ اشمتامع »: -ًٚو أي-وؿٚل 

ؾال يٍقت همذا إجمر  ،×مًف، ومـ ؿرأ افَرآن ؾِف بُؾ حرف ظؼ حسْٚت ـام ؿٚل افْبل 

ًً  بال ؾٚئدة،  .(2)شٚوإمٚ ؿٚرئً ٚ بؾ يُقن إمٚ مستّ

 مٚذا يَرأ؟ ظذ ؿقفغ:وفُـ أهؾ افًِؿ اختٍِقا 

وؿمد شمبؼ -ٕف يَرأ شقرة افٍٚحتٜ، وهذا رأي ممـ اشمتحٛ همذه افسمُتٜ أ القػوؿ األوؿ:

 .(3)بٔٚهنؿ

أن افَمراءة بٌمر افٍٚحتمٜ أؾومؾ، وإٔمف ٓ يسمتحٛ أن يَمرأ بٚفٍٚحتمٜ، وهمذا  القوؿ الثاين:

 .(4)مَتٙ ٕهقص أمحد وأـثر أصحٚبف

 دليل القوؿ األوؿ:
 قب ؿراءهتٚ ؾٔام جيٓر بف اإلمٚم.هق وجقب ؿراءة افٍٚحتٜ ظذ ادٖمقم: بْٚء ظذ ؿقهلؿ بقج

 دليل القوؿ الثاين:
 إٔف ؿد اشتّع افٍٚحتٜ، وآشتامع حيهؾ فمف مهمِحٜ افَمراءة: ؾم٘ن ادسمتّع فمف مثمؾ أجمر

 .(5)افَٚرئ: ؾجًّف بغ آشتامع فٍِٚحتٜ وؿراءهتٚ مجع بغ افبدل وادبدل
 م.وأصحٚب هذا افَقل ٓ يرون ؿراءة افٍٚحتٜ ؾٔام جيٓر بف اإلمٚ

وآحتٔٚط فًِبٚدة أن يٗخذ بٚفَقل إول، ؾٖصحٚبف يٗثّمقن، أو يبىِمقن صمالة ممـ مل 

 ، بخالف أصحٚب افَقل افثٚين ؾٚدسٖفٜ ظْدهؿ مسٖفٜ أؾؤِٜ.(6)يَرأ بٚفٍٚحتٜ
                                       

(، وـنػ افِثٚم، فِسٍٚريْل 3/72)ؾتث افبٚري، ٓبـ حجر ٚ:ْير أيًو (، وي44/349ٓبـ تّٜٔٔ ) جمّقع افٍتٚوى،( 1)
 (.5/148(، وؾتٚوى ابـ ظثّٔغ )3/488)

 (.43/334جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (4)
(، وزاد 4/434) ٕهٚف، فِّرداوي(، واإل1/491(، وادٌْل، ٓبـ ؿدامٜ )3/395يْير: ادجّقع، فِْقوي ) (3)

 (.1/441ادًٚد، ٓبـ افَٔؿ )
 (.349-44/491ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ ) (2)
 (.349-44/491) ادرجع افسٚبؼ (5)
                                                   ( ومٚ بًدهٚ.43/347، 324 -338-348 -44/492) ادرجع افسٚبؼيْير:  (1)

 =اءة ادٖمقم افٍٚحتٜ ذم افهالة اجلٓريٜ مسٖفٜ صٓرة مـ ـزيٚت مسٚئؾ افٍَف، واخلالف ؾٔٓٚ مـ أصُؾ إٔقاعومسٖفٜ ؿر       
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 ادلسألة الثالثة: ماذا يقوؿ اإلماـ يف ىذه السكتة عند من يراىا؟
ٛ أن يدظق ذم هذه افسُتٜ بام ذـرٕمٚه ذم ؿٚل افرسخز ذم إمٚ : ويستح»ؿٚل افْقوي: 

 .ش(إػ آخره ...ي اللهم ابعد بيىن وبجب خطاايحديٞ أ  هريرة ذم دظٚء آشتٍتٚح )

يستدل فمف بمٖن افهمالة فمٔس ا وخمتٚر افذـر وافدظٚء وافَراءة س  »ثؿ زاد افْقوي، ؾَٚل: 

ره ذم صمالة اخلمقف، وٓ ؾٔٓٚ شُقت حََٔل ذم حؼ اإلمٚم، وبٚفَٔٚس ظمذ ؿراءتمف ذم إتيمٚ

مع افذـر ؾٔف، ـام ذم افسُتٜ بًد تُبرة اإلحرام، وٕٕمف شمُقت بٚفْسمبٜ  ٚمتْع تسّٔتف شُقتً 

 . (1)شإػ اجلٓر ؿبِف وبًده

وينتٌؾ ذم شمُقتف همذا بمذـر، أو ؿمرآن، وهمق أوػ: فُمـ ييٓمر إٔمف إذا »وؿٚل اهلٔثّل: 

ظمذ ترتٔمٛ ادهمحػ، وـقٕمف  اؿمرأه س  ممٚ  ـقٕف ممعا  اصتٌؾ بٚفَرآن راظك ؾٔام يَرؤه جٓرً 

 . (2)شظَبف: ٕن ذفؽ مْدوب

تٔمٚر افمذـر تًٔمغ همذه افسمُتٜ هبمذا ادَمدار، واخ»وتًَٛ همٗٓء ادبمٚرـٍقري، ؾَمٚل: 

 .(3)شذم هذه افسُتٜ فإلمٚم حمتٚج إػ افدفٔؾ اوافدظٚء وافَراءة س  

فسُتٜ، وهذا همق افهمقاب ـمام ظذ ظدم مؼوظٜٔ هذه ا لؿِٝ: تًَٛ ادبٚرـٍقري مبْ

رع أن ينمٌِٓٚ مروظٜٔ همذه افسمُتٜ فإلممٚم، وإٔمف ينممشبؼ، وفُـ بْٚء ظذ رأي مـ ؿٚل بّن

ك ظممذ افَممراءة دون افممذـر: ٕن افَممراءة ذـممر افَٔممٚم، مقء ؾمم٘ن إطٓممر فإلمممٚم أن يَتمممبمم

 .(4)ومَهقدهٚ إظيؿ

                                       
(: وذفؽ ٕن بًض أهؾ افًِؿ يقجٛ ؿراءهتٚ، 44/492اخلالف ـام ذـر صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ذم افٍتٚوى)=

يبىؾ صالة مـ يَرأ هبٚ، وفٔس مـ مَهقد  وبًوٓؿ حيرم ؿراءهتٚ، وبًوٓؿ يبىؾ صالة مـ ٓ يَرأ هبٚ، وبًوٓؿ

 هذا افبحٞ بحثٓٚ. يْير: ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ ذم ادراجع افَريبٜ ادٚضٜٔ.
 (.3/312ادجّقع، فِْقوي ) (1)

 (.1/98ادْٓٚج افَقيؿ ذح ادَدمٜ احلرضمٜٔ، ٓبـ حجر اهلٔتّل ) (4)

 (.4/84حتٍٜ إحقذي، فِّبٚرـٍقري ) (3)

 1/182) مقاضـ ظذ أن افَراءة ذـر افَٔٚم، ومَهقدهٚ إظيؿ، يْير: جمّقع افٍتٚوى ٕص ابـ تّٜٔٔ ذم (2)

 .(43/72، 44/522و
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  لها عند الر وع  سكتة اإلماـ بعد الفراغ من القراءة: ادلطلب الثالث

 اختِػ أهؾ افًِؿ ذم هذه افسُتٜ ظذ ؿقفغ:

 .(2)، وأمحد(1)افنٚؾًلمذهٛ أهنٚ مستحبٜ، وهق  القوؿ األوؿ:

 .(4)مٚفؽ، (3)مذهٛ أ  حٍْٜٔ هقأهنٚ ؽر مستحبٜ، و القوؿ الثاين:

 دليل القوؿ األوؿ:
راءة ـِٓمٚ ظْمد مٚ صث ممـ حمديٞ شمّرة ذم إثبمٚت افسمُتٜ افثٕٚٔمٜ بًمد افٍمراغ ممـ افَم

 افرـقع.

 دليل القوؿ الثاين: 
 ظدم ثبقت رء ذم ذفؽ.

، وبمٚهلل (5)وافراجث هق افَقل إول، ؾَد شبؼ افتمدفٔؾ ظمذ صمحٜ همذه افسمُتٜ افثٕٚٔمٜ

 افتقؾٔؼ. 

ا: ٕجؾ تراد افٍْس، وفُل يٍهمؾ هبمٚ بمغ وأمجع مـ اشتحبٓٚ ظذ أهنٚ شُتٜ فىٍٜٔ جد  

 .(6)هنٚ فٔسٝ فَراءة افٍٚحتٜافَراءة وتُبرة افرـقع، وأ
 

 

                                       
 (.3/329ادجّقع، فِْقوي ) (1)
 (.4/434اإلٕهٚف، فِّرداوي ) (4)
 (.43/478ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ ) (3)
 (.43/478(، ويْير: ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ )1/219آشتذـٚر، ٓبـ ظبدافز ) (2)
ٔ  يْير: ادىِٛ افثٚين: احلُؿ ظذ احلديٞ، مـ اد (5)  .ٚبحٞ إول: دراشٜ احلديٞ حديث
زاد ، و(44/339(، وؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ )1/573ٓبـ ؿدامٜ ) ،ادٌْل ٚ:يْير: مراجع افَقل بٚٓشتحبٚب، وأيًو  (1)

 (.1/444ٓبـ افَٔؿ ) ،ادًٚد
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 بعد الفاحتة؟ من أخذ أبحد القولجب يف السكوتىل ينكر على : ادلطلب الرابع
 هذه ادسٖفٜ مـ مسٚئؾ آجتٓٚد، ومسٚئؾ آجتٓٚد ٓ يُْر ظذ مـ أخذ بٖحد افَقفغ.

 .(1)شاين أن يٖخذ بفمٚ اختِػ ؾٔف افٍَٓٚء، ؾال أهنك أحدًا مـ إخق»ؿٚل شٍٔٚن افثقري: 

 .(2)شوإن خٚفٍْٚه ،فف وجفٚ ٓ أظْػ مـ ؿٚل صٔئً »وؿٚل اإلمٚم أمحد: 

مسٚئؾ آجتٓمٚد ممـ ظّمؾ ؾٔٓمٚ بَمقل بًمض افًِمامء مل »وؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: 

يُْر ظِٔف ومل هيجر، ومـ ظّؾ بٖحد افَقفغ مل يُْر ظِٔمف، وإذا ـمٚن ذم ادسمٖفٜ ؿمقٓن: ؾم٘ن 

ٚن ييٓر فف رجحٚن أحد افَمقفغ ظّمؾ بمف، وإٓ ؿِمد بًمض افًِمامء افمذيـ يًتّمد ـٚن اإلٕس

 . (3)شظِٔٓؿ ذم بٔٚن أرجث افَقفغ

ٓ إُٕٚر ؾٔام يسقغ ؾٔف اختالف مـ افٍروع ظذ مـ اجتٓد ؾٔمف، أو ؿِمد »وؿٚل ابـ مٍِث: 

 .(4)شؾٔفا جمتٓدً 

 وبخهقص هذه ادسٖفٜ شئؾ شامحٜ افنٔخ ابـ بٚز هذا افسٗال:

  مٚ حُؿ شُتٜ اإلمٚم بًد افٍٚحتٜ، وؿد شًّٝ أهنٚ بدظٜ؟

افثٚبٝ ذم إحٚديمٞ شمُتتٚن: إحمدامهٚ: بًمد افتُبمرة إوػ، وهمذه تسمّك »ؾٖجٚب: 

شُتٜ آشتٍتٚح، وافثٕٜٚٔ: ظْد آخر افَراءة ؿبؾ أن يرـع اإلممٚم، وهمل شمُتٜ فىٍٔمٜ تٍهمؾ 

 .بغ افَراءة وافرـقع

افٍٚحتمٜ، وفُمـ احلمديٞ ؾٔٓمٚ ضمًٔػ، وفمٔس ظِٔٓمٚ دفٔمؾ  وروي شُتٜ ثٚفثٜ بًد ؿراءة

واضث ؾٕٚؾوؾ ترـٓٚ، أمٚ تسّٔتٓٚ بدظٜ ؾال وجف فمف: ٕن اخلمالف ؾٔٓمٚ منمٓقر بمغ أهمؾ 

بُالم بًض أهؾ افًِؿ ا افًِؿ، ودـ اشتحبٓٚ صبٜٓ ؾال يْبٌل افتنديد ؾٔٓٚ، ومـ ؾًِٓٚ أخذً 

 .(5)شٚ، ؾال حرج ذم ذفؽدٚ ورد ذم بًض إحٚديٞ ممٚ يدل ظذ اشتحبٚهب

                                       
 (.4/135) أخرجف اخلىٔٛ افبٌدادي ذم افٍَٔف وادتٍَف (1)
 (.1/154افٍروع، ٓبـ مٍِث ) (4)
 (.44/447جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (3)
 (.44/447جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (2)
 (.11/82ؾتٚوى افنٔخ ابـ بٚز ) (5)

المطلب  الثالث : سكتة اإلمام بعدا الفراغ من القراءة كلها عند الركوع
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  لها عند الر وع  سكتة اإلماـ بعد الفراغ من القراءة: ادلطلب الثالث

 اختِػ أهؾ افًِؿ ذم هذه افسُتٜ ظذ ؿقفغ:

 .(2)، وأمحد(1)افنٚؾًلمذهٛ أهنٚ مستحبٜ، وهق  القوؿ األوؿ:

 .(4)مٚفؽ، (3)مذهٛ أ  حٍْٜٔ هقأهنٚ ؽر مستحبٜ، و القوؿ الثاين:

 دليل القوؿ األوؿ:
راءة ـِٓمٚ ظْمد مٚ صث ممـ حمديٞ شمّرة ذم إثبمٚت افسمُتٜ افثٕٚٔمٜ بًمد افٍمراغ ممـ افَم

 افرـقع.

 دليل القوؿ الثاين: 
 ظدم ثبقت رء ذم ذفؽ.

، وبمٚهلل (5)وافراجث هق افَقل إول، ؾَد شبؼ افتمدفٔؾ ظمذ صمحٜ همذه افسمُتٜ افثٕٚٔمٜ

 افتقؾٔؼ. 

ا: ٕجؾ تراد افٍْس، وفُل يٍهمؾ هبمٚ بمغ وأمجع مـ اشتحبٓٚ ظذ أهنٚ شُتٜ فىٍٜٔ جد  

 .(6)هنٚ فٔسٝ فَراءة افٍٚحتٜافَراءة وتُبرة افرـقع، وأ
 

 

                                       
 (.3/329ادجّقع، فِْقوي ) (1)
 (.4/434اإلٕهٚف، فِّرداوي ) (4)
 (.43/478ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ ) (3)
 (.43/478(، ويْير: ؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ )1/219آشتذـٚر، ٓبـ ظبدافز ) (2)
ٔ  يْير: ادىِٛ افثٚين: احلُؿ ظذ احلديٞ، مـ اد (5)  .ٚبحٞ إول: دراشٜ احلديٞ حديث
زاد ، و(44/339(، وؾتٚوى ابـ تّٜٔٔ )1/573ٓبـ ؿدامٜ ) ،ادٌْل ٚ:يْير: مراجع افَقل بٚٓشتحبٚب، وأيًو  (1)

 (.1/444ٓبـ افَٔؿ ) ،ادًٚد
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 بعد الفاحتة؟ من أخذ أبحد القولجب يف السكوتىل ينكر على : ادلطلب الرابع
 هذه ادسٖفٜ مـ مسٚئؾ آجتٓٚد، ومسٚئؾ آجتٓٚد ٓ يُْر ظذ مـ أخذ بٖحد افَقفغ.

 .(1)شاين أن يٖخذ بفمٚ اختِػ ؾٔف افٍَٓٚء، ؾال أهنك أحدًا مـ إخق»ؿٚل شٍٔٚن افثقري: 

 .(2)شوإن خٚفٍْٚه ،فف وجفٚ ٓ أظْػ مـ ؿٚل صٔئً »وؿٚل اإلمٚم أمحد: 

مسٚئؾ آجتٓمٚد ممـ ظّمؾ ؾٔٓمٚ بَمقل بًمض افًِمامء مل »وؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: 

يُْر ظِٔف ومل هيجر، ومـ ظّؾ بٖحد افَقفغ مل يُْر ظِٔمف، وإذا ـمٚن ذم ادسمٖفٜ ؿمقٓن: ؾم٘ن 

ٚن ييٓر فف رجحٚن أحد افَمقفغ ظّمؾ بمف، وإٓ ؿِمد بًمض افًِمامء افمذيـ يًتّمد ـٚن اإلٕس

 . (3)شظِٔٓؿ ذم بٔٚن أرجث افَقفغ

ٓ إُٕٚر ؾٔام يسقغ ؾٔف اختالف مـ افٍروع ظذ مـ اجتٓد ؾٔمف، أو ؿِمد »وؿٚل ابـ مٍِث: 

 .(4)شؾٔفا جمتٓدً 

 وبخهقص هذه ادسٖفٜ شئؾ شامحٜ افنٔخ ابـ بٚز هذا افسٗال:

  مٚ حُؿ شُتٜ اإلمٚم بًد افٍٚحتٜ، وؿد شًّٝ أهنٚ بدظٜ؟

افثٚبٝ ذم إحٚديمٞ شمُتتٚن: إحمدامهٚ: بًمد افتُبمرة إوػ، وهمذه تسمّك »ؾٖجٚب: 

شُتٜ آشتٍتٚح، وافثٕٜٚٔ: ظْد آخر افَراءة ؿبؾ أن يرـع اإلممٚم، وهمل شمُتٜ فىٍٔمٜ تٍهمؾ 

 .بغ افَراءة وافرـقع

افٍٚحتمٜ، وفُمـ احلمديٞ ؾٔٓمٚ ضمًٔػ، وفمٔس ظِٔٓمٚ دفٔمؾ  وروي شُتٜ ثٚفثٜ بًد ؿراءة

واضث ؾٕٚؾوؾ ترـٓٚ، أمٚ تسّٔتٓٚ بدظٜ ؾال وجف فمف: ٕن اخلمالف ؾٔٓمٚ منمٓقر بمغ أهمؾ 

بُالم بًض أهؾ افًِؿ ا افًِؿ، ودـ اشتحبٓٚ صبٜٓ ؾال يْبٌل افتنديد ؾٔٓٚ، ومـ ؾًِٓٚ أخذً 

 .(5)شٚ، ؾال حرج ذم ذفؽدٚ ورد ذم بًض إحٚديٞ ممٚ يدل ظذ اشتحبٚهب

                                       
 (.4/135) أخرجف اخلىٔٛ افبٌدادي ذم افٍَٔف وادتٍَف (1)
 (.1/154افٍروع، ٓبـ مٍِث ) (4)
 (.44/447جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (3)
 (.44/447جمّقع افٍتٚوى، ٓبـ تّٜٔٔ ) (2)
 (.11/82ؾتٚوى افنٔخ ابـ بٚز ) (5)

المطلب  الرابع : هل ينكر على من أخذ بأحد القولين في السكوت بعد الفاتحة
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 اخلامتة

 افتٚفٜٔ: النتاجج احلّد هلل افذي بًّْتف تتؿ افهٚحلٚت، تقصِٝ ذم ختٚم هذا افبحٞ إػ

 أن حديٞ شّرة بـ جْدب ذم شُتٚت اإلمٚم ذم افهالة حديٞ صحٔث ثٚبٝ. -1

 أن افهحٔث ذم متْف هق إثبٚت افسُتٜ إول ظْد اؾتتٚح افهالة: وافثٕٜٚٔ بًد افَراءة -4

 ـِٓٚ ظْد افرـقع.

 أن مٚ ورد ذم حديٞ شّرة مـ إثبٚت افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد افٍٚحتٜ ٓ يهث. -3

ذظٝ افسُتٜ إوػ حتك يتُّـ ادهع مـ دظمٚء آشمتٍتٚح، وذظمٝ افسمُتٜ  -2

مـ أجؾ تراد افٍْس، وفُل يٍهؾ هبمٚ بمغ افَمراءة وتُبمرة  -وهل افتل بًد افٍراغ-افثٕٜٚٔ 

 افرـقع.

ؼوظٜٔ شمُتٜ اإلممٚم بًمد ؿمراءة افٍٚحتمٜ يمرى أن يَمرأ ادمٖمقم ؾٔٓمٚ مأن مـ ؿمٚل بّم -5

ؼوظٜٔ هذه افسمُتٜ، وصمحٜ مافٍٚحتٜ، وأن ينتٌؾ اإلمٚم ؾٔٓٚ بٚفَراءة، وهذا ـِف بْٚء ظذ م

 افٍِظ افقارد ؾٔٓٚ.

 مسٖفٜ افسُتٜ بًد افٍٚحتٜ مـ مسٚئؾ آجتٓٚد افتل ٓ يثرب ظذ مـ ؾًِٓٚ. -1

 التوصيات:
تخههغ ذم افسْٜ أن ُيًْقا بّثؾ هذا افْقع مـ افدراشٚت، وافمذي جيّمع ُأهٔٛ بٚد -1

افبٚحٞ ؾٔف بغ احلديٞ، وافٍَف وؿد ـٕٚٝ هذه وصٜٔ اإلمٚم مٚفؽ: حٔٞ ؿٚل ٓبْمل أختمف: 

إن »ؿٚٓ: ًٕؿ، ؿٚل :  شأراـام حتبٚن هذا افنٖن، وتىِبٕٚف»أ  بُر، وإشامظٔؾ ابْل أ  أويس : 

 .(1)شف، ويٍْع اهلل بُام، ؾِٖؿالا مْف وتٍَٓٚأحببتام أن تْتًٍٚ ب

ٍٜ واحدة، ورضًٔٚ فِبٍٚن واحد.     ؾًِؿ افٍَف واحلديٞ ؽهْٚ دوح

تبغ   أثْٚء دراشٜ ادسٚئؾ افٍَٜٓٔ أمهٜٔ ظِؿ احلديٞ ذم مًرؾٜ افمراجث ؾٔٓمٚ، ؾُمؿ  -4

حٚديثٓمٚ، مـ مسٖفٜ أصُؾ ؾٔٓٚ إمر واشتًجؿ، وحٚر ؾٔٓٚ افبٚحٞ واشتًِؿ، ؾم٘ذا مُجًمٝ أ

 وُأظّؾ ظِؿ احلديٞ ؾٔٓٚ حهحص احلؼ، وصٚرت واضحٜ ادًٚمل، طٚهرة افرشقم.

                                       
 (.111-4/159) أخرجف ظْف اخلىٔٛ افبٌدادي ذم افٍَٔف وادتٍَف (1)
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44 

 

ظُِٔؿ بٖصحٚب احلديٞ: ؾ٘هنؿ أـثمر افْمٚس »وؿد ؿٚل ؾِٔسقف افٍَف اإلمٚم افنٚؾًل : 

 ًٚ  . (1)شصقاب

ُٖهٔٛ بٚدٗشسٚت وادجٚمع افٍَٜٓٔ أن يقجد ؾٔٓمٚ خمتهمقن ذم افسمْٜ، ُيًْمقن  بدراشمٜ  ؾ

 ظذ َوْؾؼ مهىِث أئّٜ هذا افنٖن.  إحٚديٞ،

 واهلل أظِؿ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف.

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                       
 (.14/74شر أظالم افْبالء، فِذهبل ) (1)

الخاتمة
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 اخلامتة

 افتٚفٜٔ: النتاجج احلّد هلل افذي بًّْتف تتؿ افهٚحلٚت، تقصِٝ ذم ختٚم هذا افبحٞ إػ

 أن حديٞ شّرة بـ جْدب ذم شُتٚت اإلمٚم ذم افهالة حديٞ صحٔث ثٚبٝ. -1

 أن افهحٔث ذم متْف هق إثبٚت افسُتٜ إول ظْد اؾتتٚح افهالة: وافثٕٜٚٔ بًد افَراءة -4

 ـِٓٚ ظْد افرـقع.

 أن مٚ ورد ذم حديٞ شّرة مـ إثبٚت افسُتٜ افثٕٜٚٔ بًد افٍٚحتٜ ٓ يهث. -3

ذظٝ افسُتٜ إوػ حتك يتُّـ ادهع مـ دظمٚء آشمتٍتٚح، وذظمٝ افسمُتٜ  -2

مـ أجؾ تراد افٍْس، وفُل يٍهؾ هبمٚ بمغ افَمراءة وتُبمرة  -وهل افتل بًد افٍراغ-افثٕٜٚٔ 

 افرـقع.

ؼوظٜٔ شمُتٜ اإلممٚم بًمد ؿمراءة افٍٚحتمٜ يمرى أن يَمرأ ادمٖمقم ؾٔٓمٚ مأن مـ ؿمٚل بّم -5

ؼوظٜٔ هذه افسمُتٜ، وصمحٜ مافٍٚحتٜ، وأن ينتٌؾ اإلمٚم ؾٔٓٚ بٚفَراءة، وهذا ـِف بْٚء ظذ م

 افٍِظ افقارد ؾٔٓٚ.

 مسٖفٜ افسُتٜ بًد افٍٚحتٜ مـ مسٚئؾ آجتٓٚد افتل ٓ يثرب ظذ مـ ؾًِٓٚ. -1

 التوصيات:
تخههغ ذم افسْٜ أن ُيًْقا بّثؾ هذا افْقع مـ افدراشٚت، وافمذي جيّمع ُأهٔٛ بٚد -1

افبٚحٞ ؾٔف بغ احلديٞ، وافٍَف وؿد ـٕٚٝ هذه وصٜٔ اإلمٚم مٚفؽ: حٔٞ ؿٚل ٓبْمل أختمف: 

إن »ؿٚٓ: ًٕؿ، ؿٚل :  شأراـام حتبٚن هذا افنٖن، وتىِبٕٚف»أ  بُر، وإشامظٔؾ ابْل أ  أويس : 

 .(1)شف، ويٍْع اهلل بُام، ؾِٖؿالا مْف وتٍَٓٚأحببتام أن تْتًٍٚ ب

ٍٜ واحدة، ورضًٔٚ فِبٍٚن واحد.     ؾًِؿ افٍَف واحلديٞ ؽهْٚ دوح

تبغ   أثْٚء دراشٜ ادسٚئؾ افٍَٜٓٔ أمهٜٔ ظِؿ احلديٞ ذم مًرؾٜ افمراجث ؾٔٓمٚ، ؾُمؿ  -4

حٚديثٓمٚ، مـ مسٖفٜ أصُؾ ؾٔٓٚ إمر واشتًجؿ، وحٚر ؾٔٓٚ افبٚحٞ واشتًِؿ، ؾم٘ذا مُجًمٝ أ

 وُأظّؾ ظِؿ احلديٞ ؾٔٓٚ حهحص احلؼ، وصٚرت واضحٜ ادًٚمل، طٚهرة افرشقم.

                                       
 (.111-4/159) أخرجف ظْف اخلىٔٛ افبٌدادي ذم افٍَٔف وادتٍَف (1)

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

44 

 

ظُِٔؿ بٖصحٚب احلديٞ: ؾ٘هنؿ أـثمر افْمٚس »وؿد ؿٚل ؾِٔسقف افٍَف اإلمٚم افنٚؾًل : 

 ًٚ  . (1)شصقاب

ُٖهٔٛ بٚدٗشسٚت وادجٚمع افٍَٜٓٔ أن يقجد ؾٔٓمٚ خمتهمقن ذم افسمْٜ، ُيًْمقن  بدراشمٜ  ؾ

 ظذ َوْؾؼ مهىِث أئّٜ هذا افنٖن.  إحٚديٞ،

 واهلل أظِؿ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف.

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                       
 (.14/74شر أظالم افْبالء، فِذهبل ) (1)
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 فهرس املصادر واملراجع
، دار 1244، 1، ابـ حزم، ظع بـ أمحد، ؿدم هلمٚ: إحسمٚن ظبمٚس، طاإلحكاـ يف أصوؿ األحكػاـ -1

 أؾٚق اجلديدة، بروت.  
هم، 1215 -1، اجلهٚص أ  بُر ، ضبط ٕهف، وخرج آيٚتف: ظبدافسالم صٚهغ، طأحكاـ القػرنف -4

 دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت. 
، إفبمٚين، حمّمد ٕمٚس افمديـ، ادُتمٛ اإلشمالمل، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منػار السػبيل -3

 هم. 1245 بروت،
قشمػ بمـ ظبمداهلل، حتَٔمؼ: شمٚمل ز، يم، ابـ ظبمد افمز إٕدفمالستذ ار اجلامع دلذاىب األمصار -2

 هم.1241، 1ظىٚ، وحمّد مًقض، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، ط
، ابممـ ؿممٔؿ اجلقزيممٜ، حمّممد بممـ أ  بُممر أيممقب، راجًممف: ضممف إعػػالـ ادلػػوقعجب عػػن رب العػػادلجب -5

 هم.1388، 1ظبدافرؤوف شًد، مُتبٜ افُِٔٚت إزهريٜ، ط 
، ادمرداوي، ظمع بمـ شمِٔامن، ب اإلمػاـ أمحػداإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ على مذى -1

 هم. 1371حتَٔؼ: حمّد افٍَل، مىبًٜ افسْٜ ادحّديٜ، 
 هم.  1244، 4، افُٚشٚين، ظالء افديـ، دار افُتٚب افًر ، طبداجع الصناجع يف ترتيب الشراجع -7
افَمٔؿ  مبٚرك بـ شمٔػ ، مُتبمٜ ابمـ ،، اهلٚجريالتابعوف الثقات ادلتكلم يف مساعهم من الصحابة -8
 هم.  1245، 1ط
حتَٔمؼ د. أمحمد شمٔػ، افْمٚذ، مرـمز افبحمٞ افًِّمل، وإحٔمٚء  ،(رواية الدوري)اتريخ ابن معجب  -9

 هم.1399، 1افساث، مُٜ ادُرمٜ، ط
 هم. 1245، 4، طق بُر، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، اخلىٔٛ افبٌدادي، أباتريخ بغداد -14
ٍقري، حمّمد ظبمد افمرمحـ، دار افُتمٛ افًِّٔمٜ، ادبمٚرـ ،حتفة األحوذي بشػرح جػامع الذمػذي -11

 بروت. 
، 1، ابـ حجر افًسَالين، أمحمد بمـ ظمع، حتَٔمؼ: حمّمد ظقاممٜ، دار افرصمٔد، طتقريب التهػذيب -14

 هم.1241
، ابـ حجر افًسَالين، أمحد بـ ظع، حتَٔؼ: تعريف أىل التقديس مبراتب ادلوصوفجب ابلتػدليس -13

 هم. 1243، 1، طردنظٚصؿ افَريق ، مُتبٜ ادْٚر، إ
، ابـ ظبدافز إٕدفز، يقشػ بمـ ظبمداهلل، جمّقظمٜ التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد -12

 هم.1245حمََغ، وزارة إوؿٚف ذم ادُِّٜ ادٌربٜٔ، 
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، ادزي، يقشػ بـ افزـمل ظبمدافرمحـ، حتَٔمؼ: د. بنمٚر ظمقاد، هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ -15
 هم.1247، 1ط مٗشسٜ افرشٚفٜ،

 هم1395، 1ٓبـ حبٚن، حمّد بـ حبٚن، حتَٔؼ: ذف افديـ أمحد، دار افٍُر، ط  ،الثقات -11
، افًالئل، أبق شًٔد بـ خِٔؾ بـ ـُِٔدي، حتَٔؼ: محدي افسٍِل، ظٚمل افُتمٛ، جامع التحصيل -17

 هم.1247، 4بروت، ط
دار افٌمرب اإلشمالمل م ، افسمذي، حمّد بـ ظٔسك، حتَٔؼ: بنمٚر ظمقاد مًمروف، اجلامع الكبػري -18

 م. 1998، 4بروت، ط
، ابـ أ  حٚتؿ، ظبدافرمحـ بـ حمّد، مىبًٜ جمِس دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ، حٔمدر اجلرح والتعػديل -19

 هم.1473، 1آبٚد، اهلْد، ط 
همم، دار 1243 ،1، افْسٚئل، أمحد بـ صًٔٛ، اظتْك هبٚ: افؼيػ حٚتؿ افًمقين، طذ ر ادلدلسجب -44

 ٜ ادُرمٜ.ظٚمل افٍقائد، مُ
، ابممـ ؿممٔؿ اجلقزيممٜ، حمّممد بممـ أ  بُممر أيممقب، حتَٔممؼ: صممًٔٛ زاد ادلعػػاد يف ىػػدي خػػري العبػػاد -41
 هم، مٗشسٜ افرشٚفٜ، بروت.1241 ،13ؤوط، طٚؤوط وظبدافَٚدر إرٕٚإرٕ
همم، دار 1248 ،1، حتَٔؼ: ظع حسـ ظبداحلّٔمد، طسؤالت ابن بكري ألمج احلسن الػدارقط  -44

 ظامر، إردن.
 ، )د.ت.ط(. ،  حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿلإحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ،  حمّد بـ يزيد، دار بن ماجوسنن ا -43
 ،  شِٔامن بـ إصًٞ، دار افُتٚب افًر ، بروت.)د.ت.ط( .سنن أمج داود -42
، 1ط ، أمحد بـ احلسغ، جمِمس دائمرة ادًمٚرف افُٚئْمٜ بٚهلْمد، حٔمدر أبمٚد،سنن البيهقي الكػرب  -45

 هم. 1322
، ظممع بممـ ظّممر، حتَٔممؼ: ظبممد اهلل يممامين، دار إحٔممٚء افممساث افًممر ، ببممروت، الػػدارقط سػػنن  -41

 هم.1213
، ظبداهلل بـ ظبدافرمحـ، حتَٔمؼ: ؾمقاز زممر ، وخٚفمد افسمبع، دار افُتمٚب افًمر ، سنن الػدارمي -47

 هم. 1247، 1بروت، ط
بقظمٚت اإلشمالمٜٔ، ، أمحمد بمـ صمًٔٛ، حتَٔمؼ: ظبمد افٍتمٚح أبمق ؽمدة، مُتمٛ ادىسنن النساجي -48

 هم. 1241، 4حِٛ، ط
، 1افذهبل، حمّد بـ أمحد، حتَٔؼ: صمًٔٛ إرٕمٚؤوط، مٗشسمٜ افرشمٚفٜ، ط ،سري أعالـ النػبالء -49

 هم.1243
ري، مُتبمٜ م، افًْٔل، حمّقد بـ أمحد، حتَٔؼ: أ  ادْذر خٚفد بـ إبراهٔؿ ادهشرح سنن أمج داود -34

 .1244، 1افرصد،  افريٚض، ط

قائمة  المصادر والمراجع
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 فهرس املصادر واملراجع
، دار 1244، 1، ابـ حزم، ظع بـ أمحد، ؿدم هلمٚ: إحسمٚن ظبمٚس، طاإلحكاـ يف أصوؿ األحكػاـ -1

 أؾٚق اجلديدة، بروت.  
هم، 1215 -1، اجلهٚص أ  بُر ، ضبط ٕهف، وخرج آيٚتف: ظبدافسالم صٚهغ، طأحكاـ القػرنف -4

 دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت. 
، إفبمٚين، حمّمد ٕمٚس افمديـ، ادُتمٛ اإلشمالمل، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منػار السػبيل -3

 هم. 1245 بروت،
قشمػ بمـ ظبمداهلل، حتَٔمؼ: شمٚمل ز، يم، ابـ ظبمد افمز إٕدفمالستذ ار اجلامع دلذاىب األمصار -2

 هم.1241، 1ظىٚ، وحمّد مًقض، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، ط
، ابممـ ؿممٔؿ اجلقزيممٜ، حمّممد بممـ أ  بُممر أيممقب، راجًممف: ضممف إعػػالـ ادلػػوقعجب عػػن رب العػػادلجب -5

 هم.1388، 1ظبدافرؤوف شًد، مُتبٜ افُِٔٚت إزهريٜ، ط 
، ادمرداوي، ظمع بمـ شمِٔامن، ب اإلمػاـ أمحػداإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ على مذى -1

 هم. 1371حتَٔؼ: حمّد افٍَل، مىبًٜ افسْٜ ادحّديٜ، 
 هم.  1244، 4، افُٚشٚين، ظالء افديـ، دار افُتٚب افًر ، طبداجع الصناجع يف ترتيب الشراجع -7
افَمٔؿ  مبٚرك بـ شمٔػ ، مُتبمٜ ابمـ ،، اهلٚجريالتابعوف الثقات ادلتكلم يف مساعهم من الصحابة -8
 هم.  1245، 1ط
حتَٔمؼ د. أمحمد شمٔػ، افْمٚذ، مرـمز افبحمٞ افًِّمل، وإحٔمٚء  ،(رواية الدوري)اتريخ ابن معجب  -9

 هم.1399، 1افساث، مُٜ ادُرمٜ، ط
 هم. 1245، 4، طق بُر، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، اخلىٔٛ افبٌدادي، أباتريخ بغداد -14
ٍقري، حمّمد ظبمد افمرمحـ، دار افُتمٛ افًِّٔمٜ، ادبمٚرـ ،حتفة األحوذي بشػرح جػامع الذمػذي -11

 بروت. 
، 1، ابـ حجر افًسَالين، أمحمد بمـ ظمع، حتَٔمؼ: حمّمد ظقاممٜ، دار افرصمٔد، طتقريب التهػذيب -14

 هم.1241
، ابـ حجر افًسَالين، أمحد بـ ظع، حتَٔؼ: تعريف أىل التقديس مبراتب ادلوصوفجب ابلتػدليس -13

 هم. 1243، 1، طردنظٚصؿ افَريق ، مُتبٜ ادْٚر، إ
، ابـ ظبدافز إٕدفز، يقشػ بمـ ظبمداهلل، جمّقظمٜ التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد -12

 هم.1245حمََغ، وزارة إوؿٚف ذم ادُِّٜ ادٌربٜٔ، 
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، ادزي، يقشػ بـ افزـمل ظبمدافرمحـ، حتَٔمؼ: د. بنمٚر ظمقاد، هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ -15
 هم.1247، 1ط مٗشسٜ افرشٚفٜ،

 هم1395، 1ٓبـ حبٚن، حمّد بـ حبٚن، حتَٔؼ: ذف افديـ أمحد، دار افٍُر، ط  ،الثقات -11
، افًالئل، أبق شًٔد بـ خِٔؾ بـ ـُِٔدي، حتَٔؼ: محدي افسٍِل، ظٚمل افُتمٛ، جامع التحصيل -17

 هم.1247، 4بروت، ط
دار افٌمرب اإلشمالمل م ، افسمذي، حمّد بـ ظٔسك، حتَٔؼ: بنمٚر ظمقاد مًمروف، اجلامع الكبػري -18

 م. 1998، 4بروت، ط
، ابـ أ  حٚتؿ، ظبدافرمحـ بـ حمّد، مىبًٜ جمِس دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ، حٔمدر اجلرح والتعػديل -19

 هم.1473، 1آبٚد، اهلْد، ط 
همم، دار 1243 ،1، افْسٚئل، أمحد بـ صًٔٛ، اظتْك هبٚ: افؼيػ حٚتؿ افًمقين، طذ ر ادلدلسجب -44

 ٜ ادُرمٜ.ظٚمل افٍقائد، مُ
، ابممـ ؿممٔؿ اجلقزيممٜ، حمّممد بممـ أ  بُممر أيممقب، حتَٔممؼ: صممًٔٛ زاد ادلعػػاد يف ىػػدي خػػري العبػػاد -41
 هم، مٗشسٜ افرشٚفٜ، بروت.1241 ،13ؤوط، طٚؤوط وظبدافَٚدر إرٕٚإرٕ
همم، دار 1248 ،1، حتَٔؼ: ظع حسـ ظبداحلّٔمد، طسؤالت ابن بكري ألمج احلسن الػدارقط  -44

 ظامر، إردن.
 ، )د.ت.ط(. ،  حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿلإحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ،  حمّد بـ يزيد، دار بن ماجوسنن ا -43
 ،  شِٔامن بـ إصًٞ، دار افُتٚب افًر ، بروت.)د.ت.ط( .سنن أمج داود -42
، 1ط ، أمحد بـ احلسغ، جمِمس دائمرة ادًمٚرف افُٚئْمٜ بٚهلْمد، حٔمدر أبمٚد،سنن البيهقي الكػرب  -45

 هم. 1322
، ظممع بممـ ظّممر، حتَٔممؼ: ظبممد اهلل يممامين، دار إحٔممٚء افممساث افًممر ، ببممروت، الػػدارقط سػػنن  -41

 هم.1213
، ظبداهلل بـ ظبدافرمحـ، حتَٔمؼ: ؾمقاز زممر ، وخٚفمد افسمبع، دار افُتمٚب افًمر ، سنن الػدارمي -47

 هم. 1247، 1بروت، ط
بقظمٚت اإلشمالمٜٔ، ، أمحمد بمـ صمًٔٛ، حتَٔمؼ: ظبمد افٍتمٚح أبمق ؽمدة، مُتمٛ ادىسنن النساجي -48

 هم. 1241، 4حِٛ، ط
، 1افذهبل، حمّد بـ أمحد، حتَٔؼ: صمًٔٛ إرٕمٚؤوط، مٗشسمٜ افرشمٚفٜ، ط ،سري أعالـ النػبالء -49

 هم.1243
ري، مُتبمٜ م، افًْٔل، حمّقد بـ أمحد، حتَٔؼ: أ  ادْذر خٚفد بـ إبراهٔؿ ادهشرح سنن أمج داود -34

 .1244، 1افرصد،  افريٚض، ط
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، ابـ رجٛ، ظبد افرمحـ بـ صٓٚب،  حتَٔمؼ: د. مهمٚم شمًٔد، مُتبمٜ افرصمد، شرح علل الذمذي -31
 هم.1241، 4ط
، حمّممد بممـ حبممٚن، حتَٔممؼ: صممًٔٛ إرٕممٚؤوط، مٗشسممٜ صػػحيح ابػػن حبػػاف بذتيػػب ابػػن بلبػػاف -34

 هم.1212، 1افرشٚفٜ، ط
، حمّد بـ إشحٚق، حتَٔمؼ: د. حمّمد إظيّمل، ادُتمٛ اإلشمالمل، بمروت، صحيح ابن خزمية -33
 هم.1391 ،1ط
 )د.ت.ط(. ، حمّد بـ إشامظٔؾ، حتَٔؼ: أمحد صٚـر، افىبًٜ افسِىٕٜٚٔ.صحيح البخاري -32
، مسِؿ بمـ احلجمٚج، حتَٔمؼ: حمّمد ؾمٗاد ظبمد افبمٚؿل، دار إحٔمٚء افمساث افًمر ، صحيح مسػلم -35

 )د.ت.ط(. بروت.
همم، 1245 -1افدارؿىْل، ظع بـ ظّمر، حتَٔمؼ: ظبمدافًزيز افسمروان، ط ،الضعفاء وادلذو ػوف -31

 دار افَِؿ، بروت. 
، ابـ ادديْل، ظع بـ ظبداهلل، حتَٔؼ: حمّد إظيّل، ادُتٛ اإلشالمل، بمروت، دمنمؼ، لعلػلا -37
 م. 1984، 4ط
ل، م، ترتٔٛ: أ  ضٚفٛ افَٚيض، حتَٔؼ: محزة ديمٛ مهمىٍك، مُتبمٜ إؿمعلل الذمذي الكبري -38

 هم. 1241، 1ظامن، ط
افًْٔل، حمّقد بـ أمحد، تهحٔث: ظبمد اهلل حمّمقد حمّمد،  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري -39

 هم.1241، 1دار افُتٛ افًِّٜٔ، ط
، ابـ حجر افًسَالين، أمحمد بمـ ظمع، دار ادًرؾمٜ، بمروت، فتح الباري شرح صحيح البخػاري -24

 هم.1379
، ابـ رجٛ، ظبد افمرمحـ بمـ صمٓٚب حتَٔمؼ: حمّمقد صمًبٚن فتح الباري شرح صحيح البخاري -21

 هم. 1217، 1مُتبٜ افٌربٚء إثريٜ، ادديْٜ، طومجٚظٜ، 
، 3، ادَممدد، حمّممد بممـ مٍِممث، ظممٚمل افُتممٛ، بممروت، مراجًممٜ: ظبممد افسممتٚر ؾممراج، طالفػػروع -24

 هم.1388
، اخلىٔٛ افبٌدادي، أمحد بمـ ظمع، حتَٔمؼ: ظمٚدل بمـ يقشمػ افٌمرازي،  دار ابمـ الفقيو وادلتفقو -23

 هم. 1241، 4اجلقزي،  افسًقديٜ، ط
، حمّممد بممـ إشممامظٔؾ، حتَٔممؼ: ؾوممؾ افممرمحـ افثممقري، راجًممف: خلػػف اإلمػػاـ البخػػاري القػػراءة -22

 م.ه1244،  1ٜ، طٚين، ادُتبٜ افسٍِٔإشتٚذ حمّد ظىٚ اهلل خِٔػ افٍقحب
، افبَٔٓل، أمحد بـ احلسغ، حتَٔؼ:  حمّمد افسمًٔد بمـ بسمٔقين زؽِمقل، دار القراءة خلف اإلمػاـ -25

 هم. 1245، 1افُتٛ افًِّٜٔ،  بروت، ط
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 هم، دار افٍُر، بروت. 1242 ،1، ابـ ظدي، أبق أمحد اجلرجٚين، طالكامل يف ضعفاء الرجاؿ -21
، ابمـ ؿمٔؿ اجلقزيمٜ، حمّمد بمـ أ  بُمر أيمقب، حتَٔمؼ: ظمدٕٚن افبخمٚري، دار ظمٚمل  تاب الصالة -27

 هم.  1231، 1افٍقائد، ط
ٕقر افديـ ضٚفٛ، وزارة ، افسٍٚريْل، حمّد بـ أمحد، حتَٔؼ:  شف اللثاـ شرح عمدة األحكػاـ -28

 هم. 1248، 1إوؿٚف وافنٗون اإلشالمٜٔ، افسًقديٜ، ط
، اخلىٔٛ افبٌدادي، أمحد بـ ظع، ادُتبٜ افًِّٜٔ،  ادديْٜ ادْقرة، حتَٔمؼ: الكفاية يف علم الروايػة -29

 . )د.ت.ط(.  افسقرؿل، وإبراهٔؿ محدي اددينأ  ظبداهلل
ادْبجل، مجٚل افديـ، حتَٔؼ:  د. حمّد ؾوؾ ظبمد افًزيمز ، اللباب يف اجلمع بجب السنة والكتػاب -54

 هم.1212، 4ادراد، دار افَِؿ، افدار افنٚمٜٔ، شقريٚ، ط
، ابـ حجر افًسَالين، أمحد بـ ظع، ظْٚيمٜ: دائمرة ادًرؾمٜ افْيٚمٔمٜ، اهلْمد، افْمٚذ: لساف ادليػزاف -51

 هم. 1241، 3مٗشسٜ إظِّل، بروت، ط
 هم. 1244بروت ، 1طـ مٍِث، إبراهٔؿ بـ حمّد، ادُتٛ اإلشالمل، ، ابادلبدع يف شرح ادلقنع -54
 ، افْقوي، حئك بـ ذف، دار افٍُر، )د.ت.ط( .اجملموع شرح ادلهذب -53
، أمحممد بممـ ظبممداحلِٔؿ، مجممع وترتٔممٛ: ظبممد افممرمحـ بممـ جممػوع فتػاو  شػػيخ اإلسػالـ ابػػن تيميػة -52

 هم.1214 ؿٚشؿ، وابْف حمّد، دار ظٚمل افُتٛ فِىبٚظٜ،
  ، فسامحٜ افنٔخ ظبد افًزيز بمـ بمٚز، أذف ظمذ دمًّٔمف وضبًمفوع فتاو  ومقالت متنوعةجمم -55
 هم. 1248، 1حمّد افنقيًر، طد.
، مجع وترتٔٛ: ؾٓد بمـ ٕمٚس بمـ جمموع فتاو  ورساجل فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمػجب -51

 هم. 1231، 1إبراهٔؿ افسِٔامن،  دار افقضـ، ط
 هم، مُتبٜ اخلٕٚجل، افَٚهرة. 1217 ،1ح افديـ، ط، افًالئل، صالدلختلطجبا -57
ن اإلشممالمٜٔ، افسممًقديٜ، ، روايممٜ شممحْقن ظممـ اإلمممٚم مٚفممؽ بممـ إٔممس،  وزارة افنممٗوادلدونػػة -58

 ، )د.ط(. هم1231
، ادلرسػػل اخلفػػي وعالقتػػو ابلتػػدليس، دراسػػة نقريػػة وتطبيقيػػة علػػى مػػروايت احلسػػن البصػػري -59

 هم. 1218، 1ٜ، افسًقديٜ، طافؼيػ: حٚتؿ افًقين، دار اهلجرة، افثَب
، احلممٚـؿ، حمّممد بممـ ظبممداهلل، حتَٔممؼ: مهممىٍك ظىممٚ، دار افُتممٛ ادلسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحجب -14

 هم.1211، 1افًِّٜٔ، بروت، ط
 هم.1217، 1، حتَٔؼ: صًٔٛ إرٕٚؤوط ومجٚظٜ، مٗشسٜ افرشٚفٜ، طمسند أمحد بن حنبل -11
َٔمؼ: حمٍمقظ افمرمحـ زيمـ اهلل، ادديْمٜ ، أمحمد بمـ ظّمرو، مُتبمٜ افًِمقم واحلُمؿ، حتمسند البزار -14

 م.4449م ، وإتٓٝ 1988، بدأت 1افْبقيٜ، ط
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، ابـ رجٛ، ظبد افرمحـ بـ صٓٚب،  حتَٔمؼ: د. مهمٚم شمًٔد، مُتبمٜ افرصمد، شرح علل الذمذي -31
 هم.1241، 4ط
، حمّممد بممـ حبممٚن، حتَٔممؼ: صممًٔٛ إرٕممٚؤوط، مٗشسممٜ صػػحيح ابػػن حبػػاف بذتيػػب ابػػن بلبػػاف -34

 هم.1212، 1افرشٚفٜ، ط
، حمّد بـ إشحٚق، حتَٔمؼ: د. حمّمد إظيّمل، ادُتمٛ اإلشمالمل، بمروت، صحيح ابن خزمية -33
 هم.1391 ،1ط
 )د.ت.ط(. ، حمّد بـ إشامظٔؾ، حتَٔؼ: أمحد صٚـر، افىبًٜ افسِىٕٜٚٔ.صحيح البخاري -32
، مسِؿ بمـ احلجمٚج، حتَٔمؼ: حمّمد ؾمٗاد ظبمد افبمٚؿل، دار إحٔمٚء افمساث افًمر ، صحيح مسػلم -35

 )د.ت.ط(. بروت.
همم، 1245 -1افدارؿىْل، ظع بـ ظّمر، حتَٔمؼ: ظبمدافًزيز افسمروان، ط ،الضعفاء وادلذو ػوف -31

 دار افَِؿ، بروت. 
، ابـ ادديْل، ظع بـ ظبداهلل، حتَٔؼ: حمّد إظيّل، ادُتٛ اإلشالمل، بمروت، دمنمؼ، لعلػلا -37
 م. 1984، 4ط
ل، م، ترتٔٛ: أ  ضٚفٛ افَٚيض، حتَٔؼ: محزة ديمٛ مهمىٍك، مُتبمٜ إؿمعلل الذمذي الكبري -38

 هم. 1241، 1ظامن، ط
افًْٔل، حمّقد بـ أمحد، تهحٔث: ظبمد اهلل حمّمقد حمّمد،  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري -39

 هم.1241، 1دار افُتٛ افًِّٜٔ، ط
، ابـ حجر افًسَالين، أمحمد بمـ ظمع، دار ادًرؾمٜ، بمروت، فتح الباري شرح صحيح البخػاري -24

 هم.1379
، ابـ رجٛ، ظبد افمرمحـ بمـ صمٓٚب حتَٔمؼ: حمّمقد صمًبٚن فتح الباري شرح صحيح البخاري -21

 هم. 1217، 1مُتبٜ افٌربٚء إثريٜ، ادديْٜ، طومجٚظٜ، 
، 3، ادَممدد، حمّممد بممـ مٍِممث، ظممٚمل افُتممٛ، بممروت، مراجًممٜ: ظبممد افسممتٚر ؾممراج، طالفػػروع -24

 هم.1388
، اخلىٔٛ افبٌدادي، أمحد بمـ ظمع، حتَٔمؼ: ظمٚدل بمـ يقشمػ افٌمرازي،  دار ابمـ الفقيو وادلتفقو -23

 هم. 1241، 4اجلقزي،  افسًقديٜ، ط
، حمّممد بممـ إشممامظٔؾ، حتَٔممؼ: ؾوممؾ افممرمحـ افثممقري، راجًممف: خلػػف اإلمػػاـ البخػػاري القػػراءة -22

 م.ه1244،  1ٜ، طٚين، ادُتبٜ افسٍِٔإشتٚذ حمّد ظىٚ اهلل خِٔػ افٍقحب
، افبَٔٓل، أمحد بـ احلسغ، حتَٔؼ:  حمّمد افسمًٔد بمـ بسمٔقين زؽِمقل، دار القراءة خلف اإلمػاـ -25

 هم. 1245، 1افُتٛ افًِّٜٔ،  بروت، ط

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             جملة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

47 

 

 هم، دار افٍُر، بروت. 1242 ،1، ابـ ظدي، أبق أمحد اجلرجٚين، طالكامل يف ضعفاء الرجاؿ -21
، ابمـ ؿمٔؿ اجلقزيمٜ، حمّمد بمـ أ  بُمر أيمقب، حتَٔمؼ: ظمدٕٚن افبخمٚري، دار ظمٚمل  تاب الصالة -27

 هم.  1231، 1افٍقائد، ط
ٕقر افديـ ضٚفٛ، وزارة ، افسٍٚريْل، حمّد بـ أمحد، حتَٔؼ:  شف اللثاـ شرح عمدة األحكػاـ -28

 هم. 1248، 1إوؿٚف وافنٗون اإلشالمٜٔ، افسًقديٜ، ط
، اخلىٔٛ افبٌدادي، أمحد بـ ظع، ادُتبٜ افًِّٜٔ،  ادديْٜ ادْقرة، حتَٔمؼ: الكفاية يف علم الروايػة -29

 . )د.ت.ط(.  افسقرؿل، وإبراهٔؿ محدي اددينأ  ظبداهلل
ادْبجل، مجٚل افديـ، حتَٔؼ:  د. حمّد ؾوؾ ظبمد افًزيمز ، اللباب يف اجلمع بجب السنة والكتػاب -54

 هم.1212، 4ادراد، دار افَِؿ، افدار افنٚمٜٔ، شقريٚ، ط
، ابـ حجر افًسَالين، أمحد بـ ظع، ظْٚيمٜ: دائمرة ادًرؾمٜ افْيٚمٔمٜ، اهلْمد، افْمٚذ: لساف ادليػزاف -51

 هم. 1241، 3مٗشسٜ إظِّل، بروت، ط
 هم. 1244بروت ، 1طـ مٍِث، إبراهٔؿ بـ حمّد، ادُتٛ اإلشالمل، ، ابادلبدع يف شرح ادلقنع -54
 ، افْقوي، حئك بـ ذف، دار افٍُر، )د.ت.ط( .اجملموع شرح ادلهذب -53
، أمحممد بممـ ظبممداحلِٔؿ، مجممع وترتٔممٛ: ظبممد افممرمحـ بممـ جممػوع فتػاو  شػػيخ اإلسػالـ ابػػن تيميػة -52

 هم.1214 ؿٚشؿ، وابْف حمّد، دار ظٚمل افُتٛ فِىبٚظٜ،
  ، فسامحٜ افنٔخ ظبد افًزيز بمـ بمٚز، أذف ظمذ دمًّٔمف وضبًمفوع فتاو  ومقالت متنوعةجمم -55
 هم. 1248، 1حمّد افنقيًر، طد.
، مجع وترتٔٛ: ؾٓد بمـ ٕمٚس بمـ جمموع فتاو  ورساجل فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمػجب -51

 هم. 1231، 1إبراهٔؿ افسِٔامن،  دار افقضـ، ط
 هم، مُتبٜ اخلٕٚجل، افَٚهرة. 1217 ،1ح افديـ، ط، افًالئل، صالدلختلطجبا -57
ن اإلشممالمٜٔ، افسممًقديٜ، ، روايممٜ شممحْقن ظممـ اإلمممٚم مٚفممؽ بممـ إٔممس،  وزارة افنممٗوادلدونػػة -58

 ، )د.ط(. هم1231
، ادلرسػػل اخلفػػي وعالقتػػو ابلتػػدليس، دراسػػة نقريػػة وتطبيقيػػة علػػى مػػروايت احلسػػن البصػػري -59

 هم. 1218، 1ٜ، افسًقديٜ، طافؼيػ: حٚتؿ افًقين، دار اهلجرة، افثَب
، احلممٚـؿ، حمّممد بممـ ظبممداهلل، حتَٔممؼ: مهممىٍك ظىممٚ، دار افُتممٛ ادلسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحجب -14

 هم.1211، 1افًِّٜٔ، بروت، ط
 هم.1217، 1، حتَٔؼ: صًٔٛ إرٕٚؤوط ومجٚظٜ، مٗشسٜ افرشٚفٜ، طمسند أمحد بن حنبل -11
َٔمؼ: حمٍمقظ افمرمحـ زيمـ اهلل، ادديْمٜ ، أمحمد بمـ ظّمرو، مُتبمٜ افًِمقم واحلُمؿ، حتمسند البزار -14

 م.4449م ، وإتٓٝ 1988، بدأت 1افْبقيٜ، ط
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 هم.1211، 1، حمّد بـ هٚرون، ضبط وتًِٔؼ: أيّـ أبق يامين، مٗشسٜ ؿرضبٜ، طمسند الروايين -13
، افىزاين، شِٔامن بـ أمحد، حتَٔمؼ: محمدي افسمٍِل، مٗشسمٜ افرشمٚفٜ، بمروت، مسند الشاميجب -12

 هم.  1249، 1ط
، 1، ظبممداهلل بممـ حمّممد، حتَٔممؼ: ـممامل يقشممػ احلممقت، مُتبممٜ افرصممد، طمصػػنف ابػػن أمج شػػيبة -15

 هم. 1249
، ظبدافرزاق بمـ مهمٚم، حتَٔمؼ: حبٔمٛ افمرمحـ إظيّمل، ادُتمٛ اإلشمالمل، مصنف الصػنعاين -11

 هم.1243، 4بروت، ط
حسمـ احلسمْٔل، افىزاين، شِٔامن بـ أمحد، حتَٔؼ: ضٚرق ظمقض اهلل، وظبمد اد ،ادلعجم األوسػ  -17

 هم.1215، 1دار احلرمغ، افَٚهرة، ط
، افىمزاين، شممِٔامن بمـ أمحمد، حتَٔممؼ: حمّمد صمُقر حمّممقد، ادُتمٛ اإلشممالمل، ادلعجػم الصػغري -18

 هم. 1245، 1بروت، ط
، افىممزاين، شممِٔامن بممـ أمحممد، حتَٔممؼ: محممدي افسممٍِل، مُتبممٜ افًِممقم واحلُممؿ، ادلعجػػم الكبػػري -19

 ادقصؾ.
 هم. 1219، 1حتَٔؼ:  ظٚدل بـ شًد، مُتبٜ افرصد، ط، معجم ابن ادلقرئ -74
، روايٜ: أمحد بـ حمّد بمـ حممرز، حتَٔمؼ: حمّمد افَهمٚر وحمّمد معرفة الرجاؿ عن حيىي بن معػجب -71

 هم، جمّع افٌِٜ افًربٜٔ، دمنؼ. 1245، 1احلٚؾظ وؽزوة بدر، ط
دار افقؾمٚء،  ؿًِجمل،، حتَٔمؼ : د. ظبمدادًىل  ، افبَٔٓل، أمحد بـ احلسمغمعرفة السػنن وااثاثر -74

 هم .1214 -1ط ادْهقرة، 
، ٔممؼ: زهممر صممٍٔؼ، دار إحٔممٚء افًِممقم، احلممٚـؿ، حمّممد بممـ ظبممداهلل، حتَمعرفػػة علػػـو احلػػديث -73

 )د.ت.ط(.
 هم. 1245، 1، ابـ ؿدامٜ، ظبداهلل بـ أمحد، دار افٍُر، بروت، طغ دلا -72
 هم. 1244، 1ر افُتٛ افًِّٜٔ، ط، اهلٔتّل، ابـ حجر، داادلنهاج القومي شرح ادلقدمة احلضرمية -75
 هم.  1244، 1، ٕٚس افٍٓد، أضقاء افسِػ، طمنهج ادلتقدمجب يف التدليس -71
، اخلىٔٛ افبٌدادي، أمحد بـ ظع، حتَٔؼ د. ظبد ادًىمل ؿًِجمل، موضح أوىاـ اجلمع والتفريػق -77

 هم. 1247، 1دار ادًرؾٜ، بروت، ط
ظمع افبجمٚوي، دار ادًرؾمٜ، د بمـ أمحمد، حتَٔمؼ: ، افذهبل، حمّميزاف العتداؿ يف أمساء الرجػاؿ -78

 هم. 1384، 1، طبروت
، ابـ حجر افًسَالين، أمحمد بمـ ظمع، حتَٔمؼ: ربٔمع بمـ همٚدي النكت على  تاب ابن الصالح -79

 هم. 1242، 1ظّر اددخع،  ظامدة افبحٞ افًِّل بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ، ادديْٜ ادْقرة،  ط
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 هم.1211، 1، حمّد بـ هٚرون، ضبط وتًِٔؼ: أيّـ أبق يامين، مٗشسٜ ؿرضبٜ، طمسند الروايين -13
، افىزاين، شِٔامن بـ أمحد، حتَٔمؼ: محمدي افسمٍِل، مٗشسمٜ افرشمٚفٜ، بمروت، مسند الشاميجب -12

 هم.  1249، 1ط
، 1، ظبممداهلل بممـ حمّممد، حتَٔممؼ: ـممامل يقشممػ احلممقت، مُتبممٜ افرصممد، طمصػػنف ابػػن أمج شػػيبة -15

 هم. 1249
، ظبدافرزاق بمـ مهمٚم، حتَٔمؼ: حبٔمٛ افمرمحـ إظيّمل، ادُتمٛ اإلشمالمل، مصنف الصػنعاين -11

 هم.1243، 4بروت، ط
حسمـ احلسمْٔل، افىزاين، شِٔامن بـ أمحد، حتَٔؼ: ضٚرق ظمقض اهلل، وظبمد اد ،ادلعجم األوسػ  -17

 هم.1215، 1دار احلرمغ، افَٚهرة، ط
، افىمزاين، شممِٔامن بمـ أمحمد، حتَٔممؼ: حمّمد صمُقر حمّممقد، ادُتمٛ اإلشممالمل، ادلعجػم الصػغري -18

 هم. 1245، 1بروت، ط
، افىممزاين، شممِٔامن بممـ أمحممد، حتَٔممؼ: محممدي افسممٍِل، مُتبممٜ افًِممقم واحلُممؿ، ادلعجػػم الكبػػري -19

 ادقصؾ.
 هم. 1219، 1حتَٔؼ:  ظٚدل بـ شًد، مُتبٜ افرصد، ط، معجم ابن ادلقرئ -74
، روايٜ: أمحد بـ حمّد بمـ حممرز، حتَٔمؼ: حمّمد افَهمٚر وحمّمد معرفة الرجاؿ عن حيىي بن معػجب -71

 هم، جمّع افٌِٜ افًربٜٔ، دمنؼ. 1245، 1احلٚؾظ وؽزوة بدر، ط
دار افقؾمٚء،  ؿًِجمل،، حتَٔمؼ : د. ظبمدادًىل  ، افبَٔٓل، أمحد بـ احلسمغمعرفة السػنن وااثاثر -74

 هم .1214 -1ط ادْهقرة، 
، ٔممؼ: زهممر صممٍٔؼ، دار إحٔممٚء افًِممقم، احلممٚـؿ، حمّممد بممـ ظبممداهلل، حتَمعرفػػة علػػـو احلػػديث -73
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