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 ومدط البحح
موَوع افبحث إحاديث ادرؾوظة افواردة ذم فَامن ، وهيدف 

هذا افبحث بدراشة إحاديث ادرؾوظة ذم فَامن وتْاول ادسائل افتي 

اختِف ؾٔٓا افًِامء وـان احلديث افْبوي جزًءا مما اشتدفوا به ، 

 ائج من أمهٓا :وخِهت إػ ظدة ٕت

ظدم ثبوت ٕبوة فَامن ، واحلديث افوارد ذم ٍٕي ٕبوته مل أٔاًل : 

 . يثبت ظن افْبي 

 ذـر موضن فَامن . مل يثبت ظن افْبي  ثاًٌٗا :

 ذم حتديد افزمن افذي ظاش ؾٔه فَامن. مل يثبت ظن افْبي ثالًجا :

 ذم ؾول ؿراءة شورة فَامن . مل يثبت ظن افْبي  زابًعا :

مل يثبت ذم افسْة افْبوية من أؿوال فَامن إٓ ما أخرجه  اوًطا :خ

ىَهُم  فَول اهلل :  افبخاري ذم تٍسر افْبي  ٱلَِّذيَه َءاَمىُىاْ َولَۡم يَۡلبُِسٓىاْ إِيَمَٰ

، وؿول فَامن : إن اهلل ظز وجل إذا اشُتودع  [ 82إًٕام :  ]  بِظُۡلم  

 صًٔئا حٍيه .
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 حٔمبسم اهلل افرمحن افر

 املكدوٛ
إن احلّد هلل ، ٕحّده وٕستًْٔه وٕستٌٍره ، وًٕوذ باهلل من 

ذور إٍٔسْا ، ومن شٔئات أظامفْا ، من هيده اهلل ؾال مول فه ، ومن 

اهلل وحده ٓ ذيك فه ،  يوِل ؾال هادي فه ، وأصٓد أن ٓ إفه إٓ

م وأصٓد أن حمًّدا ظبده ورشوفه ، صذ اهلل ظِٔه وظذ آفه وصحبه وشِ

ًٔا ـثًرا إػ يوم افدين ... أما بًد  : تسِّ

ْتٖمِٓا ؾَد ذـر اهلل ظز وجل ذم ـتابه وصايا فَامن احلُٔم ٓبْه ف

ل اهلل  وٕتدبرها ، وًّٕل بَّتواها ، ؾٓي وصايا ظئّة افَدر ، ومل يٍهِّ

َُٕل ظن  ذم ـتابه ظن جإب هذه افنخهٔة افًئّة ، ظز وجل  وؿد 

نف فْا جابًْا من صخهٔته ، ـام تُِم بًض ظدة أحاديث تُ افْبي 

افًِامء ذم تٍاصِٔٓا ، وؿد رؽبت ذم دراشة جوإب هذه افنخهٔة 

افًئّة ، ؾٖحببت أن أبحث هذا ادوَوع بدراشة حديثٔة موَوظٔة 

 حتى تُنف فْا بًًوا من جوإب فَامن احلُٔم .

 أِىٗٛ املٕضٕع ٔأضباب اختٗازٓ :
من أحوال  بام أخز به افْبي  تًِق هذا ادوَوع باإليامن  -1

 إمم افسابَة .

ظدم وجود بحث اشتَل إحاديث ادرؾوظة افواردة ذم   -2

مما حيوج إػ دراشة أحاديث هذا ادوَوع دراشة متٔز فَامن 

 . افثابت من ؽره
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 أِداف املٕضٕع :

ذم  مجع إحاديث ادرؾوظة افتي وردت ظن افْبي  -1

 فَامن .

اردة ذم هذا ادوَوع ، ودراشة ختريج إحاديث افو -2

 أشإٔدها ، واحلُم ظِٔٓا .
دراشة هذه إحاديث دراشة موَوظٔة ، وذفك بتْاول  -3

ادسائل افتي اختِف ؾٔٓا افًِامء ، وـان احلديث افْبوي 

 جزًءا مما اشتدفوا به .
 حدٔد البحح :

ادرؾوظة افتي وردت ذم أؿهد ذم هذا افبحث مجع إحاديث 

ؿٔدهتا بادرؾوظة احساًزا من إحاديث افتي تٖخذ حُم فَامن ، وؿد 

افرؾع مما ؿاهلا افهحايب ظن فَامن ومل يًرف هذا افهحايب بٖخذه من 

 أهل افُتاب .

 : الدزاضات الطابكٛ
مل أؿف بًد افبحث وافتحري ظذ دراشة حديثٔة متًَِة 

ه ادرؾوظة افواردة ذم فَامن ، وافدراشات افتي وردت ؾٔبإحاديث 

 دراشات تربوية ووظئة وفٔست حديثٔة .

 خطٛ البحح :
تنتّل خىة افبحث ظذ مَدمة ، ومتٓٔد ، وأربًة مباحث ، 

 وخامتة ، وؾٓارس ، وتٍهٔل ذفك ظذ افْحو أيت :
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 ترمجة خمتكة ظن فَامن . التىّٗد :

 احلديث ادرؾوع افوارد ذم ٕبوة فَامن ، وؾٔه مىِبان:املبحح األٔه:

 احلديث ادرؾوع افوارد ذم ٍٕي ٕبوة فَامن . ٔه :املطمب األ

 مذاهب افًِامء ذم ٕبوة فَامن وافراجح مْٓا .  املطمب الجاٌ٘ :

 موضن فَامن ، وؾٔه مىِبان : املبحح الجاٌ٘ :

 إحاديث ادرؾوظة افواردة ذم موضن فَامن . املطمب األٔه :

 مذاهب افًِامء ذم موضن فَامن . املطمب الجاٌ٘ :

 افًك افذي ظاش ؾٔه فَامن ، وؾٔه مىِبان : بحح الجالح :امل

إحاديث ادرؾوظة افواردة ذم افًك افذي ظاش  املطمب األٔه :

 ؾٔه فَامن .

 حتديد افًك افذي ظاش ؾٔه فَامن . املطمب الجاٌ٘ :

 صٍاظته يوم افَٔامة فِّسِّغ . املبحح السابع :

رد ذم حُّة وأؿوال فَامن ، احلديث ادرؾوع افوا املبحح ارتاوظ :

 وؾٔه مىِبان :

 احلديث ادرؾوع افوارد ذم حُّة فَامن . املطمب األٔه :

 إحاديث ادرؾوظة افواردة ذم أؿوال فَامن . املطمب الجاٌ٘ :

 وؾٔٓا أذـر أبرز ٕتائج هذه افدراشة . ارتامتٛ :

 : وٍّج البحح
 يُّن أن أمجل هذا ادْٓج ذم افَْاط افتافٔة :

 ٔاًل : وٍّج ختسٖج األحادٖح ، ٔدزاضٛ أضاٌٗدِا ، ٔاذتكي عمّٗا :أ
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أــتٍي ذم ختريج أحاديث افهحٔحغ هبام إٓ فزيادة مٗثرة ذم   -1

 ادًْى .
 أتوشع ذم ختريج أحاديث ؽر افهحٔحغ .  -2
إذا ـان احلديث ذم افهحٔحغ ؾ٘ين أـتٍي بًزوه إفٔٓام ظن   -3

ًحا أو حسًْا ؾ٘ين أدرس دراشة إشْاده ، وإذا ـان احلديث صحٔ

آشْاد ، وأما احلديث افؤًف ؾ٘ين أذـر ظِة ًٍَه ذم َوء 

 أؿوال افًِامء مع افسجٔح وافتًِٔل .
 ثاًٌٗا : وٍّج الدزاضٛ املٕضٕعٗٛ :

أمجع أحاديث ادوَوع ، وأرتبٓا حسب دٓفتٓا اتٍاًؿا   -1

 واختالًؾا .

 منُِه . أظتْي بخدمة ادتن وافتًِٔق ظِٔه وحتريره وَبط  -2
 . أـتٍي بدراشة ادسائل اخلالؾٔة افتي اصتّل ظِٔٓا احلديث -3

م خافص افنُر وأوؾاه وأجزفه وأظاله إػ  وذم ختام ادَدمة ُأؿـدِّ

ويل افنُر ، ؾٖمحد اهلل أوًٓ وآخًرا ، طاهًرا وباضًْا ـام حيب شبحإه 

فك ويرُ ، ؾِوٓه دا تٌٔ هذا افبحث ، وٓ تم هذا افًّل ، افِٓم 

 . احلّد ـام يْبٌي جلالل وجٓك وظئم شِىإك

دن هلام افٍول ظعَّ بًد اهلل ، إػ وأوجه صُري وتَديري 

، أشٖل اهلل  وافِـَدّي افُريّغ افَِذْين أرخٔا ظعَّ ـــْـٍٓام صًٌرا وــبـًرا

وأن يىٔل ذم أظامرمها ظذ افىاظة وافهحة أن جيزهيام خر اجلزاء ، 

 . وافسالمة
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جه صُري اجلزيل ، وظرؾاين افُبر فوٓة أمرٕا ذم بالدٕا وأو

ادبارـة ظذ ما بذفوه من جٓد ذم تٔسر افًِم ، وحث افىالب ظذ 

 . مواصِة دراشتٓم افًِٔا ذم ـاؾة افتخههات

أشال اهلل أن جيًل ظّع هذا ـِه خافًها فوجٓه افُريم ، وصذ 

 أمجًغ .اهلل وشِم ظذ ٕبْٔا حمّد ، وظذ آفه وصحبه 
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 التىّٗد : تسمجٛ خمتضسٚ عَ لكىاُ .
اختِف ذم ٕسبه ، ؿٔل : اشّه فَامن بن باظوراء بن ٕاحور بن 

، وؿٔل : هو فَامن بن ظَْاء بن  (1) ، ـذا ٕسبه حمّد بن إشحاق تارح

هو فَامن بن باظورا  "، وؿال افزخمؼي :  (2)ٍون ، ـذا حُاه افسٓٔع 

 . (3) ": ـان من أوٓد آزر  ، وؿٔل ابن أخت أيوب أو ابن خافته

،  (4) "ـان خّٔاًضا  "، ؿال شًٔد بن ادسٔب :  اختمف يف صٍعتْ

، وؿال ظبد  (5) "ـان حيتىب ـل يوم دوٓه حزمة حىب  "وؿٔل : 

ًٔا "افرمحن بن زيد بن جابر :   ":  ،  وؿال خافد افّربًي (6) " ـان راظ

ًٔا  "، وؿال جماهد :  (7) "ـان ٕجاًرا   . (8) "ـان ؿاَ

                                                           
اهٔم افْٔسابوري افثًِبي إير : ؿهص إٕبٔاء ، ٕيب إشحاق أمحد بن حمّد بن إبر -1

 ( .388، مُتبة اجلّٓورية افًربٔة ، مك ، بدون تاريخ افىبع )ص
اهلل حمّد بن أمحد بن أيب بُر افَرضبي ، حتَٔق :  ظبد إير : تٍسر افَرضبي ، ٕيب -2

ادحسن افسـي وآخرون ، مٗشسة افرشافة ، افىبًة إوػ ،  د. ظبد اهلل بن ظبد
 ( .16/467م )2006 -هـ 1427

افُناف ظن حَائق افتْزيل وظٔون إؿاويل ذم وجوه افتٖويل ، ٕيب افَاشم  -3
بن ظّر افزخمؼي ، حتَٔق وتًِٔق : ظادل أمحد ظبد ادوجود وظع حمّد  حمّود

 (.5/10م )1998 –ه  1418مًوض ، مُتبة افًبُٔان ، افرياض ، افىبًة إوػ ، 
أمحد بن حمّد بن حْبل افنٔباين ، دار افُتب افًِّٔة ، ٕيب ظبد اهلل  افزهد ٕمحد ، -4

 ( .64)ص  م1983 –ه 1403بروت ، فبْان ، افىبًة إوػ ، 
 ( .16/469تٍسر افَرضبي ) -5
تٍسر اداوردي ، ٕيب احلسن ظع بن حمّد بن حبٔب اداوردي افبكي ، راجًه  -6

 –، دار افُتب افًِّٔة ، بروت  افرحٔم وظِق ظِٔه : افسٔد بن ظبد ادَهود بن ظبد
 ( .4/331فبْان )

تٍسر افىزي ، ٕيب جًٍر حمّد بن جرير افىزي ، حتَٔق : د. ظبد اهلل بن ظبد  -7
ادحسن افسـي بافتًاون مع مرـز افبحوث وافدراشات افًربٔة واإلشالمٔة بدار 

 -هـ  1422ػ ، هجر ، دار هجر فِىباظة وافْؼ وافتوزيع واإلظالن ، افىبًة إو
 ( .18/548م ) 2001

 ( .64افزهد ٕمحد )ص -8
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َقاَه  ۡۡ َوِإذ واختِف ذم اشم ابن فَامن افذي حُى اهلل ذم ـتابه 
ِإنَّ  ۡ  لمَِّهٱِب ۡۡ ِركۡۡ ُبَهيَّ َلا ُتشَٰۡ َي ۥَوُهَو َيِعُظُه ِۦنِهۡۡ بٱُن ِهَٰۡ َمۡۡ ُلق
[ ؿٔل اشّه : ثاران ، وؿٔل :  13] فَامن :  ۡ  ٌم َعِظيمۡۡ َك َلُظنۡۡ لشِّرٱ

 . (1)، وؿٔل : اشّه ماتان  م، وؿٔل : اشّه إًٔ اشّه منُم

 أما افًك افذي ظاش ؾٔه ، وافُالم ظذ ٕبوته شٖٔيت ب٘ذن اهلل .

                                                           

إير : ادًارف ٓبن ؿتٔبة ٕيب حمّد ظبد اهلل بن مسِم بن ؿتٔبة ، حتَٔق : د. ثروت  -1

( ، تٍسر اداوردي 55ظُاصة ، دار ادًارف ، افَاهرة ، افىبًة افرابًة )ص

ين ، دحّد بن ظع بن ( ، تٍسر افنوـا16/471( ، تٍسر افَرضبي )4/333)

 ( .4/312: د. ظبد افرمحن ظّرة ، دار افوؾاء ) حمّد افنوـاين ، حتَٔق
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 املبحح األٔه : اذتدٖح املسفٕع الٕازد يف ٌبٕٚ لكىاُ ، ٔفْٗ وطمباُ :
 املطمب األٔه : اذتدٖح املسفٕع الٕازد يف ٌف٘ ٌبٕٚ لكىاُ .

ا مل يَول  ظن ابن ظّر ؿال : شًّت رشول اهلل  -1 ًَ : )) ح

ًّٔا ، وفُن ـان ظبًدا صّهامة  ، ـثر افتٍُر ، حسن  (1)يُن فَامن ٕب

، ـان ٕائاًم ٕهف افْٓار  افين ، أحب اهلل ؾٖحبه ، وَّن ظِٔه باحلُّة

إذ جاءه ٕداء : يا فَامن ، هل فك أن جيًِك اهلل خٍِٔة ذم إرض حتُم 

: إن خيرين ريب ؟ ؾإتبه ، ؾٖجاب افهوت ، ؾَال  بغ افْاس باحلق

، ؾ٘ين أظِم إن ؾًل ذفك يب أظإْي وظِّْي وظهّْي ، وإن  ؿبِت

خرين ريب ؿبُِت افًاؾٔة ، ومل أؿبل افبالء ، ؾَافت ادالئُة بهوت ٓ 

يراهم : فِـَم يا فَامن ؟ ؿال : ٕن احلاـم بٖصد ادْازل وأـدرها ، يٌناه 

يْجو وإن أخىٖ أخىٖ افيِم من ـل مُان ، يْجو وُيًان ، وباحلري أن 

ا ، ومن  ًٍ ضريق اجلْة ، ومن يُن ذم افدٕٔا ذفٔاًل خر من أن يُون ذي

خيس افدٕٔا ظذ أخرة تٍتْه افدٕٔا وٓ يهٔب مِك أخرة ، ؿال : 

ؾًجبت ادالئُة من حسن مْىَه ، ؾْام ٕومة ؾٌط باحلُّة ؽًىا ؾإتبه ، 

ينسط ذط فَامن ؾٓوى ذم ؾتُِم هبا ثم ٕودي داود بًده ؾَبِٓا ، ومل 

                                                           

أي : صارم ٓ يْثْي ، إير : ادحُم ، ٕيب احلسن ظع بن إشامظٔل بن شٔده ادرد  -1

فبْان ، افىبًة  -: د. ظبد احلّٔد هْداوي ، دار افُـــتب افًِّٔة ، بروت  ، حتَٔق

( ، فسان افًرب ، ٕيب افٍول مجال افدين 8/280م )2000 -هـ 1421 إوػ ،

 ه1414ابن مْيور إٕهاري اإلؾريَي ، دار صادر ، بروت ، افىبًة افثافثة ، 

(12/347. ) 
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اخلىٔئة ؽر مرة ، وـل ذفك يهٍح اهلل ويتجاوز ويٌٍر فه ، وـان فَامن 

يٗازره باحلُّة وظِّه ، ؾَال فه داود : ضوبى فك يا فَامن أوتٔت 

احلُّة وسؾت ظْك افبِٔة ، وأويت داود اخلالؾة وابتع بافرزية أو 

 افٍتْة (( .

............................................... 
 : ختسٖج اذتدٖح 

أخزٕا أبو  "( ، ؾَال : 17/85أخرجه ابن ظساـر ذم تارخيه )

بن حمّد ادَدد إٔا أبو حمّد ظبد اهلل بن  ظبد اهلل حمّد بن برـات

احلسن بن ظّر بن رداد افتْٔز ادَرئ ؿدم بٔت ادَدس ٕا أبو ذر ظبد 

بن أمحد  أبو إشحاق إبراهٔمبن أمحد احلاؾظ بَراءته ظِْٔا بُّة إٔا 

ادستّع ببِخ ٕا ظبد اهلل بن حمّد بن ديْار افّساوي بساوة ٕا أبو ظع 

بن حمّد بن احلارث افّساوي ٕا أبو احلسغ أمحد بن حمّد ٕا أيب ظن  أمحد

 "ٕوؾل بن شِٔامن اهلْاين ظن ظبٔد اهلل بن ظّر ظن ٕاؾع ظن ابن ظّر 

 وذـر احلديث .
  اذتدٖح : اذتكي عمٜ اضٍاد 

: ٕن اشْاده مسِسل بادجاهٔل ، ؾٍي اشْاده  غدٖد الضعٗف

بن احلسن بن ظّر بن رداد افتْٔز وظبد اهلل بن حمّد بن ديْار  اهلل ظبد

بن حمّد بن احلارث افّساوي ـِٓم جماهٔل مل  افّساوي وأبو ظع أمحد

ٍه أظثر هلم ظذ ترمجة ، وٕوؾل بن شِٔامن اهلْاين ًَٔف احلديث ، ًَ
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بن  وحيدث حمّد "، وؿال ابن ظدي :  (2) ، وافدارؿىْي (1)أبو حاتم 

ا  ًٍ ، وؿال  (3) "ٕوؾل هذا بٖحاديث ؽر حمٍوطة ، وينبه أن يُون ًَٔ

يروي ظن ظبٔد اهلل بن ظّر أحاديث ٓ يتابع ظِٔٓا ، يروي  "اخلِٔع : 

 (4) "ظْه أهل بِخ ، وحمّد بن أمٔة افساوي ، وأحاديثه تدل ظذ ًٍَه 

 ... واهلل تًاػ أظِم .

                                                           

اجلرح وافتًديل ، ٕيب حمّد ظبد افرمحن افرازي ابن أيب حاتم ، اظتْى بـتـهحٔحه  -1

بن حئى ادًِّي افٔامين ، افْاذ : افٍاروق وافتًِٔق ظِٔه : افنٔخ ظبد افرمحن 

احلديثه فِىباظة وافْؼ ، ٕسخة مهورة من ضبًة جمِس دائرة ادًارف افًـثامٕٔة ، 

 ( .8/488م )1952 -هـ 1371، افىبًة إوػ ،  اهلْد –حٔدر أباد افدـن 

ًوض مٔزان آظتدال ، فنّس افدين حمّد بن أمحد افذهبي وحتَٔق : ظع حمّد م -2

افٍتاح أبو شّْة ، دار افُـــتب  وظادل أمحد ظبد ادوجود ، صارك ذم حتََٔه : أ.د. ظبد

 ( .7/57م )1995 -هـ 1416فبْان ، افىبًة إوػ ،  -افًِّٔة ، بروت 

افُامل ذم ًٍَاء افرجال ، ٕيب أمحد ظبد اهلل بن َظدي اجلرجاين ، حتَٔق وتًِٔق :  -3

افٍتاح أبو  ظبد ظع حمّد مًّوض وصارك ذم حتََٔه أ.د.ظادل أمحد ظبد ادوجود و

 ( .8/330فبْان ) -شّْة ، دار افُـــتـب افًِّٔة ، بروت 

اهلل بن أمحد بن اخلِٔل اخلِٔع افَزويْي  بن ظبد اإلرصاد فِخِٔع ، ٕيب يًذ اخلِٔل -4

افرياض ،  بن ظّر إدريس ، مُتبة افرصد ، ، دراشة وحتَٔق وختريج : د. حمّد شًٔد

 ( .950-3/949م ) 1989 -هـ  1409افىبًة إوػ ، 
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 املطمب الجاٌ٘ : وراِب العمىاٞ يف ٌبٕٚ لكىاُ ٔالساجح وٍّا .
 اختِف افًِامء ذم هذه ادسٖفة ظذ ؿوفغ :

ًّٔا ، بل ظبًدا صاحلًا حُٔاًم ، وهو  الكٕه األٔه : أن فَامن مل يُن ٕب

 . (1)رأي شًٔد بن ادسٔب ، وجماهد ، وؿتادة ، واجلّٓور 

ًٔا ، وهو رأي ظُرمة موػ ابن  الجاٌ٘ : الكٕه أن فَامن ـان ٕب

 . (2)ظباس

ًٔا إٓ  "ؿال افثًِبي :  اتٍق افًِامء إٔه ـان حُٔاًم ، ومل يُن ٕب

 . (3) "ظُرمة ؾٕ٘ه يَول : إن فَامن ـان ٕبٔا . تٍرد هبذا افَول 

هو ما ذهب إفٔه مجٓور ادٌٍين  –واهلل تًاػ أظِم  –وافراجح 

ًّٔا : ؾِم تثبت ٕبوته ، وؿد ورد ظن مجاظة من إػ أن  فَامن مل يُن ٕب

افتابًغ أن فَامن ـان ظبًدا وإٕبٔاء تبًث ذم ٕسب ؿومٓا ـام ذـر ذفك 

، ؾاهلل ظز وجل خيتار من إٕبٔاء من  (4)ومن مًه  هرؿل ٕيب شٍٔان 

                                                           

، مُتبة  إير : تٍسر ظبد افرزاق افهًْاين ، حتَٔق : د. مهىٍى مسِم حمّد -1

( ، مهْف ابن أيب 2/105)  م1989-ه1410افرصد ، افرياض ، افىبًة إوػ ، 

م 2006 -هـ 1427ػ ، صٔبة ، حتَٔق : حمّد ظوامة ، ذـة دار افَبِة ، افىبًة إو

 ( .18/546( ، تٍسر افىزي )19/43)

 ( .18/546تٍسر افىزي ) -2

 ( .389ؿهص إٕبٔاء فِثًِبي )ص -3

صحٔح افبخاري ، وظْاية حمّد زهر بن ٕاس افْاس ، دار ضوق افْجاة ، بروت  -4

ية ببوٓق هـ ، وهي ٕسخة مهورة من ادىبًة إمر1422فبْان ، افىبًة إوػ ،  -

 ( . 1/8/7ـتاب بدء افوحي ،  1) 
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ا ذم ؿومه ، أما احلديث افذي ورد ذم ٍٕي ٕبوة فَامن ؾٓو ًٍ  يُون ذي

 صديد افوًف ٓ يًول ظِٔه ... واهلل تًاػ أظِم .

ؿال ابن ـثر بًد أن َٕل جمّوظة من افروايات ظن افتابًغ أن 

ح ؾٔه بٍْي  ":  فَامن ـان ظبًدا ، ثم ؿال هذه أثار مْٓا ما هو مكَّ

ًٔا ، ومْٓا ما هو منًر بذفك : ٕن ـوٕه ظبًدا ؿد مسه افرق يْاذم  ـوٕه ٕب

ًّٔا : ٕن افرشل ـإت تبًث ذم أحساب ؿومٓا : وهلذا ـان مجٓور  ـوٕه ٕب

ًّٔا ، وإٕام يَْل ظن ظُرمة  إن صح افسْد إفٔه  –افسِف ظذ إٔه مل يُن ٕب

ؾٕ٘ه رواه ابن جرير ، وابن أيب حاتم من حديث وـٔع ظن إٍائٔل  –

ًّٔا ، وجابر هذا هو ابن يزيد  ظن جابر ظن ظُرمة ؾَال : ـان فَامن ٕب

 . (1) "، وهو ًَٔف واهلل أظِم اجلًٍي 

أما ما روي ظن ؿتادة أن فَامن ُظِرَت ظِٔه افْبوة ؾرؾض ؾال 

ؿال شًٔد : ؾسًّت ؿتادة يَول : ؿٔل  ":  ـثر يثبت ذفك ، ؿال ابن

فَِامن : ـٔف اخست احلُّة ظذ افْبوة وؿد خّرك ربك ؟ ؾَال : إٕه 

ٍوز مْه ، وفُْت أرجو أن فو ُأرشل إيّل بافْبوة ظزمًة ، فرجوُت ؾٔه اف

أؿوم هبا ، وفُْه خّرين ، ؾخٍُت أن أًَف ظن افْبوة ، ؾُإت احلُّة 

أحب إيّل . وهذا ؾٔه ٕير : ٕن شًٔد بن بؼ ظن ؿتادة ، ؿد تُِّوا ؾٔه . 

                                                           

، حتَٔق  تٍسر ابن ـثر ، ٕيب افٍداء إشامظٔل بن ظّر بن ـــثـر افَرر افدمنَي -1

،  : شامي بن حمّد افسالمة ، دار ضٔبة فِْؼ وافتوزيع ، افرياض ، افىبًة افثإٔة

 ( .6/334)  م1999 -هـ 1420
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َه  وافذي رواه شًٔد بن أيب ظروبة ظن ؿتادة ذم ؿوفه :  َولَقَۡد َءاتَۡيىَا لُۡقَمَٰ

ؿال : يًْي افٍَه ذم اإلشالم ، ومل يُن ٕبًٔا ،  [ 12امن : ] فَ ٱۡلِحۡكَمةَ 

ومل يوَح إفٔه . وهُذا ٕص ظذ هذا ؽر واحد من افسِف ، مْٓم : 

 . (1) "جماهد ، وشًٔد بن ادسٔب وابن ظباس واهلل أظِم 

                                                           

،  ين أيب افٍاء إشامظٔل بن ظّر بن ـثر افَرر افدمنَيافبداية وافْٓاية ، فًامد افد -1

حتَٔق : د. ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي بافتًاون مع مرـز افبحوث وافدراشات 

م 1997-ه1414افًربٔة واإلشالمٔة بدار هجر ، دار هجر ، افىبًة إوػ ، 

(3/21-22) . 
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 املبحح الجاٌ٘ : وٕطَ لكىاُ ، ٔفْٗ وطمباُ :
  وٕطَ لكىاُ .املطمب األٔه : األحادٖح املسفٕعٛ الٕازدٚ يف

: )) خر  ؿال: ؿال رشول اهلل  ظن واثِة بن إشَع  -2

َجع موػ رشول  ، وبالٌل  : فَامن ثالثة (1)افسودان  ْٓ  (( . ، وِم

 : ختسٖج اذتدٖح 
 "( ، ؾَال : 3/348/5308أخرجه احلاـم ذم ادستدرك )

ظن أخزين إشامظٔل بن حمّد بن افٍول افنًراين ثْا جدي ثْا احلاـم 

 " اهلَل بن زياد ظن إوزاظي حدثْي أبو ظامر ظن واثِة بن إشَع 

 وذـر احلديث .
 : اذتكي عمٜ اضٍاد اذتدٖح 

 ، فألشباب افتافٔة : ضعٗف ، ٔوتٍْ وٍكس
افٍول بن حمّد افنًراين متُِم ؾٔه ، ؿال ابن أيب حاتم :  أٔاًل :

 . (2) " ـتبت ظْه بافري ، وتُِّوا ؾٔه "

                                                           

د احلبنة وما جاورها ذم أؾرئَا ، ادراد بافسودان : إؾارؿة افزٕوج ، ومْٓا بال -1

ًٔا بحدودها افسٔاشٔة ، ؿال زـريا افَزويْي :   "وفٔست بالد افسودان ادًروؾة حاف

بالد افسودان : هي بالد ـثرة وأرض واشًة ، يْتٓي صامهلا إػ أرض افزبر ، 

وأخبار آثار افبالد  "وجْوهبا إػ افزاري ، وذؿٓا إػ احلبنة ، وؽرهبا إػ ادحٔط 

( ، وإير 24افًباد ، فزـرياء بن حمّد بن حمّود افَزويْي ، دار صادر ، بروت )ص

،  : ادسافك وادامفك ، ٕيب ظبٔد ظبد اهلل بن ظبد افًزيز بن حمّد افبُري إٕدفز

 ( .1/319) م1992دار افٌرب اإلشالمي ، 

 ( .7/69اجلرح وافتًديل ) -2
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ِِّم أيًوا ذم شامع إشامظٔل افنًراين من جده ، ؿال وت ثاًٌٗا : ُ

إشامظٔل افنًراين هذا أورده افذهبي ٍٕسه ذم ادٔزان وؿال :  "إفباين : 

) من صٔوخ احلاـم ، ؿال احلاـم : ارتبت ذم فَٔه بًض افنٔوخ . ثم 

: ؾذـر فه ب٘شْاد آخر  (1): حدثْا إشامظٔل : حدثْا جدي ... ( ؿِت  ؿال

ؿال :  2ضِب افًِم ؾريوة ظذ ـل مسِم ((  حديث ))ظن إٔس 

)ؽريب ؾرد( ؾُٖن احلاـم ينر هبذا إػ صُه ذم شامع إشامظٔل من جده 

 . (3) "افٍول 

متن احلديث مُْر ؾّٓجع موػ ظّر بن اخلىاب وفٔس  ثالًجا :

 .  (4)موػ افْبي 

 ظِم.مٓجع ظريب وفٔس من بالد افسودان ... واهلل تًاػ أ زابًعا :

                                                           

 أي : إفباين . -1

باب ؾوـل افًِـامء واحلـث ظـذ ضِـب افًِـم ،  17ادَدمة ،  1بن ماجه ) أخرجه ا -2

1/214/224 . ) 

شِسِة إحاديث افؤًٍة وادوَوظة وأثرها افزء ذم إمة ، دحّد ٕاس افدين  -3

 -هـ 1412إفباين ، مُــتــبة ادًارف ، افرياض ، افىبًة إوػ فِىبًة اجلديدة ، 

 ( .3/652) م1992

ر : اإلصابة ذم متٔـٔـز افهحابة ، فِحاؾظ أيب افٍول أمحد بن ظع بن حجر إي -4

، حتَٔق : د. ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي ، مرـز هجر فِبحوث  افًسَالين

 ( .10/350) م 2008 –ه  1429وافدراشات افًربٔة واإلشالمٔة ، افىبًة إوػ 
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وِمَٓجع موػ ظّر بن اخلىاب ، من أهل  "ؿال ابن هنام : 

افّٔن ، وـان أول ؿتٔل من ادسِّغ بغ افهٍغ يوم بدر ، ُرمي بسٓم 

 "شًد :  ، وؿال ابن (1) "ِمٓجع من ظك بن ظدٕان  "ؿال ابن هنام :  "

مٓجع بن صافح موػ ظّر بن اخلىاب ، ويَال : إٕه من أهل افّٔن ، 

ىاب ، وـان من ادٓاجرين بي ؾّن ظِٔه ظّر بن اخلأصابه ش

وٓ أظرف  ـذا ؿال : موػ رشول اهلل  "، وؿال افذهبي :  (2)"إوفغ

ا ظذ ؿول افذهبي :  (3) "ذا  ًَ ينر إػ ُٕارة هذا  "، ؿال إفباين مًِ

افَول ، وفُْه مل يتُِم ظذ اإلشْاد بقء ؾٖوهم شالمته من ؿادح ، 

ًّٔا موػ وفٔس ـذفك .. ا هذا حبن ًً . ؾَد أخىٖ افنًراين ؾجًل مٓج

 . (4) "، وهو ظُي ظريب موػ ظّر  رشول اهلل 

 . (5) "صحٔح اإلشْاد ومل خيرجاه  "ؿال احلاـم ظن احلديث : 

                                                           

: مهىٍى افسَا وإبراهٔم إبٔاري  إير : افسرة افْبوية ، ٓبن هنام ، حتَٔق -1

 ( .1/683احلٍٔظ صِبي ) وظبد

افىبَات افُزى ، دحّد بن شًد بن مْٔع افزهري ، حتَٔق : د. ظع حمّد    ظّر ،  -2

 ( .3/364مك ) -افْاذ : مُــتبة اخلإجي ، افَاهرة 

، ضبًة متوّْة إير : ادستدرك ظذ افهحٔحغ ، ٕيب ظبد اهلل احلاـم افْٔسابوري  -3

إتَادات افذهبي ، وبذيِه تتبع أوهام احلاـم افتي شُت ظِٔٓا افذهبي ، 

افرمحن مَبل بن هادي افوادظي ، دار احلرمغ فِىباظة وافْؼ وافتوزيع ،  ظبد ٕيب

 ( .3/348) م 1997 –ه  1417افىبًة إوػ ، 

 ( .653-3/652شِسِة إحاديث افؤًٍة وادوَوظة ) -4

 ( .3/348ستدرك ظذ افهحٔحغ )اد -5
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 . (1) "مُْر  "وؿال إفباين : 
: )) اخّتِذوا افسودان  ظن ابن ظباس ؿال : ؿال رشول اهلل  -3

من شادات أهل اجلْة : فَامن احلُٔم ، وافْجار ، ؾ٘ن ثالثًة مْٓم 

 وبالل ادٗذن (( .
 : ختسٖج اذتدٖح 

حدثْا حئى  "( ، ؾَال : 11/198/11482أخرجه افىزاين )

بن ظبد افرمحن احلراين ثْا ظثامن بن ظبد  بن ظبد افباؿي ادهٔيص ثْا أمحد

شالم ظن بن  افرمحن افىرائٍي ثْا أبغ بن شٍٔان ادَدد ظن خٍِٔة

أراد  "وذـر احلديث ، ثم ؿال :  "ظىاء بن أيب رباح ظن ابن ظباس 

 . "احلبش 
 ( به.10/462وأخرجه من ضريَه ابن ظساـر ذم تاريخ دمنق )

( ظن حمّد بن 1/203وأخرجه ابن حبان ذم ادجروحغ )

 ادسٔب به .

ـالمها : ) حئى بن ظبد افباؿي ، وحمّد بن ادسٔب ( ظن أمحد بن 

 به . افرمحن احلراين ظبد

 : اذتكي عمٜ اضٍاد اذتدٖح 
: ٕن ؾٔه َأْبَغ بن شٍٔان ادَدد ، وهو مسوك  ضعٗف جًدا

،  (1) "ٓ ُيُتب حديث أبغ بن شٍٔان  ":  ظدي احلديث ، ؿال ابن

                                                           

 ( .3/651شِسِة إحاديث افؤًٍة وادوَوظة ) -1
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صٔخ يَِب إخبار ، وأـثر رويته افوًٍاء ، جيب  "وؿال ابن حبان : 

وأبغ بن  "ظدي :  ، وؿال ابن (2) "افتُْب ظن أخباره ظذ أحوال 

شٍٔان فه ؽر ما ذـرت رء يسر ، ومَدار ما يرويه ؽر حمٍوظ ، وما 

ًَٔف ، فه  "، وؿال افدارؿىْي :  (3) "يرويه ظّن رواه مُْر ـِه 

، وذم اشْاد  (5) "مسوك احلديث  "حجر :  ، وؿال ابن (4) "مْاـر 

، مل أظثر فه ظذ ترمجة ...  احلديث أيًوا خٍِٔة بن شالم وهو جمٓول

 واهلل تًاػ أظِم .
 . (6) "هذا متن باضل ٓ أصل فه  "ؿال ابن حبان : 

وهذا حديث ؽريب بل  "وؿال ابن ـثر ظن هذا احلديث : 

 . (7) "مُْر 

 . (8) "ًَٔف جًدا  "وؿال إفباين : 

                                                                                                                                          

 ( .2/74افُامل ذم ًٍَاء افرجال ) -1

حتَٔق : محدي ظبد ادجٔد افسٍِي ، دار افهًّٔي ، ـتاب ادجروحغ ٓبن حبان  -2

 ( .1/203)  م2000 -هـ 1420فِْؼ وافتوزيع ، افىبًة إوػ ، 

 ( .2/75ًٍَاء افرجال ) افُامل ذم -3

 ( .1/208مٔزان آظتدال ) -4

 ( .3/283اإلصابة ذم متٔٔز افهحابة ) -5

 ( .1/203ـتاب ادجروحغ ٓبن حبان ) -6

 ( .3/16افبداية وافْٓاية ) -7

 ( .2/131شِسِة إحاديث افؤًٍة وادوَوظة ) -8
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 املطمب الجاٌ٘ : وراِب العمىاٞ يف وٕطَ لكىاُ .
موضن فَامن ، وؿد ذهب مجاظة مْٓم إػ إٔه ـان  تُِم افًِامء ذم

من افسودان ، وهي بالد احلبنة وما جاورها ، وبًوٓم حدد بالده بٖٕه 

أما إحاديث افواردة ذم إٔه من افسودان ؾال تثبت  (1)من شودان مك 

 ... واهلل تًاػ أظِم بافهواب .  (2)ظن افْبي 

 

                                                           

( ، افبداية وافْٓاية 16/468( ، تٍسر افَرضبي )18/547إير : تٍسر افىزي ) -1

(3/6. ) 

 ـام مرت ؿبل ؿِٔل . -2
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 لكىاُ ، ٔفْٗ وطمباُ : املبحح الجالح : العضس الرٙ عاش فْٗ
 املطمب األٔه : األحادٖح املسفٕعٛ الٕازدٚ يف العضس الرٙ عاش فْٗ لكىاُ .

يَول : )) حَا مل يُن  ظن ابن ظّر ؿال شًّت رشول اهلل  -4

فَامن ٕبٔا ، وفُن ـان ظبًدا صّهامة ـثر افتٍُر ، حسن افين 

افْٓار ، أحب اهلل ؾٖحبه وَّن ظِٔه باحلُّة ، ـان ٕائام ٕهف 

إذ جاءه ٕداء : يا فَامن هل فك أن جيًِك اهلل خٍِٔة ذم إرض 

حتُم بغ افْاس باحلق ؟ ؾإتبه ؾٖجاب افهوت ، ؾَال : إن 

خيرين ريب ؿبِت ؾ٘ين أظِم إن ؾًل ذفك يب أظإْي وظِّْي 

وظهّْي وإن خرين ريب ؿبِت افًاؾٔة ومل أؿبل افبالء ، ؾَافت 

فِـَم يا فَامن  ، ؿال : ٕن احلاـم بٖصد   ادالئُة بهوت ٓ يراهم :

ادْازل وأـدرها يٌناه افيِم من ـل مُان يْجو ويًان 

وباحلري أن يْجو وإن أخىٖ أخىٖ ضريق اجلْة ، ومن يُن ذم 

ا ومن خيس افدٕٔا ظذ أخرة  ًٍ افدٕٔا ذفٔاًل خر  من أن يُون ذي

ادالئُة من  تٍتْه افدٕٔا وٓ يهٔب مِك أخرة ، ؿال : ؾًجبت

حسن مْىَه ، ؾْام ٕومة ؾٌط باحلُّة ؽًىا ؾإتبه ، ؾتُِم هبا ثم 

ٕودي داود بًده ؾَبِٓا ، ومل ينسط ذط فَامن ؾٓوى ذم 

اخلىٔئة ؽر مرة ، وـل ذفك يهٍح اهلل ويتجاوز ويٌٍر فه ، 

وـان فَامن يٗازره باحلُّة وظِّه ، ؾَال فه داود : ضوبى فك يا 

ُّة وسؾت ظْك افبِٔة ، وأويت داود اخلالؾة فَامن أوتٔت احل

 وابتع بافرزية أو افٍتْة (( .

 : ختسٖج ٔدزاضٛ اضٍاد اذتدٖح 
 (.1،شبق خترجيه ودراشة اشْاده ذم حديث رؿم: )غدٖد الضعٗف
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 املطمب الجاٌ٘ : حتدٖد العضس الرٙ عاش فْٗ لكىاُ .
،   ذـر مجاظة من افًِامء أن فَامن ؿد ظاس ٕبي اهلل داود

ًٔا ذم زمن داود  ، وبًوٓم ؿال :  وبًوٓم ذهب إػ إٔه ـان ؿاَ

ًٔا ذم بْي إٍائٔل ومل حيدد ذفك بزمن داود  ، وذهب  إٔه ـان ؿاَ

... واهلل تًاػ أظِم   (1)بًوٓم إػ إٔه ابن أخت أو ابن خافة أيوب 

ٔه ذم حتديد افزمن افذي ظاش ؾ ، ؾِم ذم ـتاب اهلل ومل يثبت ظن افْبي 

 فَامن واهلل تًاػ أظِم .

                                                           

( ، تٍسر افَرضبي 5/10( ، افُناف )18/547إير : تٍسر افىزي ) -1

( ، افدر ادْثور ، جلالل افدين افسٔوضي ، حتَٔق 3/6(  افبداية وافْٓاية )16/467)

وافدراشات  بن ظبد ادحسن افسـي بافتًاون مع مرـز هجر فِبحوث اهلل ظبد : د.

م 2003-ه1424، افَاهرة ، افىبًة إوػ ،  افًربٔة واإلشالمٔة ، دار هجر

(11/631. ) 
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 املبحح السابع : غفاعتْ ًٖٕ الكٗاوٛ لمىطمىني .
: )) من ؿرأ  ظن ُأيب بن ـًب ؿال : ؿال يل رشول اهلل  -6

شورة فَامن ـان فه فَامن صًٍٔا يوم افَٔامة ، وُأظىي من احلسْات 

 ظًؼا ، بًدد من ظّل بادًروف وظّل بادُْر (( .
 : ختسٖج اذتدٖح 

( 3/440رجه افواحدي ذم افوشٔط ذم تٍسر افَرآن ادجٔد )أخ

بن حمّد بن إبراهٔم احلري إٔا أبو ظّرو بن  أخزٕا شًٔد "، ؾَال : 

مىر ٕا إبراهٔم بن ذيك ٕا أمحد بن يوٕس ٕا شالم بن شِٔم إٔا هارون 

 "بن ـًب  بن ـثر ظن زيد بن أشِم ظن أبٔه ظن أيب أمامة ظن أيب

 وذـر احلديث .
 : دزاضٛ اضٍاد اذتدٖح 

ٕن ؾٔه شالم بن شِٔم وهو مسوك ضعٗف جًدا ، ٔوتٍْ وٕضٕع ; 

، (2)"ترـوه"، ؿال افبخاري :  (1) " مُْر احلديث "احلديث، ؿال أمحد : 

، (4)، وؿال ابن خراش(3) " ترـوه ًَٔف احلديث،"وؿال أبو حاتم:

                                                           

 ( .4/306افُامل ذم ًٍَاء افرجال ) -1

افتاريخ افُبر ، ٕيب ظبد اهلل إشامظٔل بن إبراهٔم اجلًٍي افبخاري ، دار افُتب  -2

 ( .4/133)  م1986-ه1407فبْان ،  –افًِّٔة ، بروت 

 ( .4/260اجلرح وافتًديل ) -3

،  تاريخ مديْة افسالم وأخبار حمدثٔٓا وذـر ؿّىاهنا افًِامء من ؽر أهِٓا وواردهيا -4

، حتَٔق : د. بنار ظواد مًروف ،  ٕيب بُر أمحد بن ظع بن ثابت اخلىٔب افبٌدادي

 ( .10/271) م2001 -هـ 1422دار افٌرب اإلشالمي ، افىبًة إوػ ، 
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ـثر جمٓول ،  ، وهارون بن "مسوك  ":  (2)، وابن حجر  (1)وافْسائي 

 ... واهلل تًاػ أظِم . "جمٓول  ":  (4) ، وافذهبي (3)ؿال أبو حاتم 
هارون بن ـثر صٔخ فٔس بًّروف روى ظن  "ؿال ابن ظدي : 

زيد بن أشِم ظن أبٔه ظن أيب أمامة افباهع ظن أيب بن ـًب ظن افْبي 

  ؾوائل افَرآن شورة شورة ... وهارون ؽر مًروف ، ومل حيدث به

 . (5) "ظن زيد بن أشِم ؽره ، وهذا احلديث ؽر حمٍوظ ظن زيد 

: ذـر ؾوائل افسور ، وثواب من  (6)ومْٓا  "وؿال ابن افَٔم : 

ؿرأ شورة ـذا ؾِه ـذا ، من أول افَرآن إػ آخره . ـام يذـر ذفك افثًِبي 

 . (7) " ذم أول ـل شورة وافزخمؼي ذم آخرها

                                                           

 ( .4/306مل ذم ًٍَاء افرجال )افُا -1

تَريب افتٓذيب ، ٕمحد بن ظع بن حجر افًسَالين ، حََه وظِق ظِٔه ووَحه  -2

وأَاف إفٔه : أبو إصبال صٌر أمحد صاؽف افباـستاين ، دار افًاصّة فِْؼ 

 ( .425)ص هـ1423وافتوزيع ، افىبًة افثإٔة ، 

 ( .9/94اجلرح وافتًديل ) -3

 ( .7/65تدال )مٔزان آظ -4

 ( .8/440افُامل ذم ًٍَاء افرجال ) -5

 أي إحاديث افتي مل تثبت . -6

ادْار ادْٔف ، ٕيب ظبد اهلل حمّد بن أيب بُر بن أيوب ابن افَٔم اجلوزية ، حتَٔق :  -7

ه 1428حئى ظبد اهلل افثاميل ، دار ظامل افٍوائد ، مُة ادُرمة ، افىبًة إوػ ، 

 ( .105)ص
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افباضِة ظن أيب بن ـًب ذم  وذـر افسٔوضي جمّوظة من افىرق

ومن ضرؿه افباضِة ضريق هارون بن ـثر ظن  "ؾوائل افَرآن ثم ؿال : 

 .  (1) "زيد بن أشِم ظن أبٔه ظن أيب أمامة ظن أيب بن ـًب 

ٓ خالف بغ احلٍاظ بٖن حديث أيب بن  "وؿال افنوـاين : 

ـًب هذا موَوع . وؿد اؽس به مجاظة من ادٌٍين ؾذـروه ذم 

اشرهم : ـافثًِبي وافواحدي وافزخمؼي ، وٓ جرم ؾِٔسوا من تٍ

 . (2) " أهل هذا افنٖن

                                                           

افًفئ ادهْوظة ذم إحاديث ادوَوظة ، جلالل افدين افسٔوضي ، دار ادًرؾة ،  -1

 ( .1/227فبْان ) –بروت 

افٍوائد ادجّوظة ذم إحاديث ادوَوظة ، دحّد بن ظع افنوـاين ، حتَٔق :  -2

 م1987-ه1407افًالمة ظبد افرمحن ادًِّي ، ادُتب اإلشالمي ، افىبًة افثافثة ، 

 . (264)ص
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 املبحح ارتاوظ : اذتدٖح املسفٕع الٕازد يف حكىٛ ٔأقٕاه لكىاُ 
 : ، ٔفْٗ وطمباُ

 املطمب األٔه : اذتدٖح املسفٕع الٕازد يف حكىٛ لكىاُ .
ومه ، ظن ظاصم بن ظّر بن ؿتادة اددين ظن أصٔاخ من ؿ -6

ؿافوا : َؿِدم شويد بن صامت ، أخو بْي ظّرو بن ظوف مُة حاًجا أو 

َِِده  ٔه ؿومه ؾٔٓم افُامل : فـَج ّّ مًتًّرا . ؿال : وـان شويد إٕام ُيس

حغ شّع به ،  وِصًره وٕسبه وذؾه . ؿال : ؾتهدى فه رشول اهلل 

ًِل افذي ؾدظاه إػ اهلل ظز وجل وإػ اإلشالم ، ؿال : ؾَال فه شويد : ؾ

:))وما افذي مًك؟(( مًك مثل افذي مًي . ؿال : ؾَال رشول اهلل 

:  ؾَال فه رشول اهلل  –يًْي حُّة فَامن  –ؿال : جمِة فَامن 

))اظرَٓا ظّع (( ؾًرَٓا ظِٔه ، ؾَال : )) إن هذا فُالم حسن ، مًي 

ه أؾول من هذا ، ؿرآٌن إٔزفه اهلل ظّع ، هدى وٕور (( ؿال : ؾتال ظِٔ

د مْه ، وؿال : إن  رشول اهلل  ًُ افَرآن ، ودظاه إػ اإلشالم ، ؾِم َيـب

هذا افَول حسن ، ثم إكف ظْه ، وؿِدم ادديْة ، ؾِم يِبث أن ؿتِه 

اخلزرج ، ؾ٘ن ـان ؿومه فَٔوفون : ؿد ؿتل وهو مسِم . وـان ؿتِه ؿبل 

 . (1)يوم ُبًاث 

                                                           

وؿًة بًاث : ـإت بغ إوس واخلزرج ، وـإت ظام شبع من افْبوة . إير :  -1

مجٓرة افٌِة ، ٕيب بُر حمّد بن احلسغ بن دريد إزدي ، حتَٔق : رمزي مْر 

م  1987فبْان ، افىبًة إوػ ،  –بًِبُي ، دار افًِم فِّاليغ ، بروت 

اريخ ادِوك وإمم ، ٕيب افٍرج ظبد ، ادْتيم ذم ت (2/97( ، ادحُم )1/260)

اجلوزي ، دراشة وحتَٔق : حمّد ظبد افَادر ظىا  افرمحن بن ظع بن حمّد ابن
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 : ختسٖج اذتدٖح 
حدثْا به ابن  "( ، ؾَال : 5/651أخرجه افىزي ذم تٍسره )

شحاق ، ؿال : ثْا ظاصم بن ظّر بن  ، ثْا ابن محٔد ، ؿال : ثْا شِّة

 وذـر احلديث . "ؿتادة اددين ظن أصٔاخ من ؿومه 
( من ضريق 1/113وأخرجه إبراهٔم احلريب ذم ؽريب احلديث )

 . إبراهٔم افزهري به خمتًكا

( من ضريق يوٕس 2/419وأخرجه افبَٔٓي ذم دٓئل افْبوة )

 بن بُر به .

ثالثتٓم : ) شِّة ، وإبراهٔم افزهري ، ويوٕس بن بُر ( ظن 

 ابن إشحاق به .

 : اذتكي عمٜ اضٍاد اذتدٖح 
 : ٕن مجٔع ضرؿه مبْاها ظذ جماهٔل... واهلل تًاػ أظِم . ضعٗف

َولَقَۡد       وؿد ثبتت حُّة فَامن ذم افَرآن افُريم ، ؿال تًاػ

ِِۚ َوَمه يَۡشُكۡر فَإِوََّما يَۡشُكُر لِىَۡفِسِهۦ  َوَمه َكفََر َءاتَيۡ  َه ٱۡلِحۡكَمةَ أَِن ٱۡشُكۡر لِِلَّ ىَا لُۡقَمَٰ

َ َغىِيٌّ َحِميد    [ . 12] فَامن :   فَإِنَّ ٱلِلَّ

 املطمب الجاٌ٘ : األحادٖح املسفٕعٛ الٕازدٚ يف أقٕاه لكىاُ .
لَِّذيَه َءاَمىُىاْ َولَۡم يَۡلبُِسٓىاْ ٱ ؿال : دا ٕزفت  ظن ظبد اهلل  -7

ىَهُم بِظُۡلم   [ ؿِْا : يا رشول اهلل أيْا ٓ ييِم ٍٕسه ،  82إًٕام :  ]  إِيَمَٰ

                                                                                                                                          

فبْان ، افىبًة إوػ ،  -ومهىٍى ظبد افَادر ظىا ، دار افُـــتب افًِّٔة ، بروت 

 ( .2/386م )1992 -هـ 1412
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ؿال : )) فٔس ـام تَوفون مل يِبسوا إيامهنم بيِم بؼك ، أومل تسًّوا إػ 

ِ  إِنَّ ٱلشِّرۡ  ؿول فَامن ٓبْه  بُىَيَّ ََل تُۡشِرۡك بِٱلِلَّ فَامن :  ]  َك لَظُۡلٌم َعِظيم  يََٰ

13 . )) ] 

 : ختسٖج اذتدٖح 
ـتاب أحاديث إٕبٔاء ، باب ؿول اهلل  60أخرجه افبخاري ) 

حدثْا  "( ، ؾَال :  4/141/3360تًاػ : واختذ اهلل إبراهٔم خِٔال ، 

ظّر بن حٍص بن ؽٔاث حدثْا أيب حدثْا إظّش ، ؿال : حدثْي 

 وذـر احلديث . " اهلل  إبراهٔم ظن ظَِّة ظن ظبد
أن فَامن احلُٔم  ظن ابن ظّر ، ؿال : أخزٕا رشول اهلل  -8

 إن اهلل ظز وجل إذا اشُتودع صًٔئا حٍيه . ـان يَول : 
 : ختسٖج اذتدٖح 

حدثْا ظع بن  "( ، ؾَال : 9/431/5606أخرجه أمحد )

ِّّ إشحاق أخزٕا ابن ادبارك أخزٕا شٍٔا ، ع افوبين أخزين هننل بن جُمَ

ًّٔا ظن ؿزظة ظن ابن ظّر   وذـر احلديث . "ؿال : وـان مرَ
 ِرا اذتدٖح ودازٓ عمٜ ٌّػن ، ٔقد اختمف عمْٗ عمٜ ثالثٛ أٔجْ :

ظْه ظن ؿزظة ظن ابن ظّر ، ورواه : ) افثوري ،  الٕجْ األٔه :

 وابن ؾؤل ( .

ظْه ظن أيب ؽافب ظن ابن ظّر ، ورواه : )  الٕجْ الجاٌ٘ :

 ( . افثوري
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ظْه ظن ؿزظة أو أيب ؽافب ظن ابن ظّر ، ورواه :  الٕجْ الجالح :

 ) افثوري ( .

رواه افثوري وؿد اختِف ظِٔه ظذ وجٓغ ، واختِف ظِٔه ظذ 

 ثالثة أوجه : 

ظْه ظن هننل ظن ؿزظة ظن ابن ظّر ، ورواه :  الٕجْ األٔه :

 )ظبد اهلل بن ادبارك ، ظبدة ( .

هننل ظن أيب ؽافب ظن ابن ظّر، ظْه ظن  الٕجْ الجاٌ٘ :

 ، وأبو داود احلٍري(. ، وؿبٔهة ورواه: )إشحاق بن إزرق

ظْه ظن هننل ظن ؿزظة أو أيب ؽافب ظن ابن  الٕجْ الجالح :

 افرمحن بن مٓدي ( . ظبد ظّر ، ورواه : )

 ختسٖج زٔاٖٛ : ٌػّن عَ قصعٛ عَ ابَ عىس .
( من 9/192/10275وأخرجه افْسائي ذم افسْن افُزى )

 ضريق شويد به .

 ـالمها : ) ظع بن إشحاق ، وشويد ( ظن ظبد اهلل بن ادبارك .

( من 9/192/10274وأخرجه افْسائي ذم افسْن افُزى )

 ضريق ظبدة ٕحوه .

 ـالمها : ) ظبد اهلل بن ادبارك ، وظبدة ( ظن افثوري .

( من 9/191/10273وأخرجه افْسائي ذم افسْن افُزى )

ٓبن ظّر : )) وإين  ؾؤل ٕحوه ، وزاد ذم ؿول افْبي  ضريق ابن

 ((.وخواتم ظِّك ، وأؿرأ ظِٔك افسالمأشتودع اهلل ديْك ، وأمإتك ، 



 اٖــــــــــٛزالد   
 

 

(555) 

ع به . ِّّ  ـالمها : ) افثوري ، وابن ؾؤل ( ظن هننل بن جُم

 ختسٖج زٔاٖٛ ٌّػن عَ أب٘ غالب عَ ابَ عىس .
( ظن 9/192/10276وأخرجه افْسائي ذم افسْن افُزى )

ظبد افرمحن بن حمّد بن شالم ظن إشحاق بن إزرق ٕحوه ، وؾٔٓا ، 

 ظّر ثم ذـر احلديث . ظن أيب ؽافب ، ؿال : صًٔت إٔا وؿزظة ابن

وأخرجه ظبد بن محٔد ـام ذم ادْتخب من مسْده 

 ( ظن ؿبٔهة ٕحوه .2/61/853)

( من ضريق 5/46/3073وأخرجه افبَٔٓي ذم صًب اإليامن )

 حلٍري ٕحوه .أبو داود ا

ثالثتٓم : ) إشحاق بن إزرق ، وؿبٔهة ، وأبو داود احلٍري ( 

 ظّر . ظن افثوري ظن هننل ظن أيب ؽافب ظن ابن

 ختسٖج زٔاٖٛ ٌػّن عَ قصعٛ أٔ أب٘ غالب عَ ابَ عىس . 
( ظن ظبد افرمحن بن مٓدي ظن 9/430/5605أخرجه أمحد )

 ن ظّر ٕحوه .شٍٔان ظن هننل ظن ؿزظة أو ظن أيب ؽافب ظن اب

 : الرتجٗح بني السٔاٖات 
افراجح من هذه افروايات واهلل تًال أظِم صحة مجٔع إوجه ، 

، ؾَد وثَه ابن مًغ وأبو داود ،  ؾّدار احلديث ظذ هننل وهو ثَة

ًٔا  "وؿال افثوري :  ٓ بٖس به ، يُتب  "، وؿال أبو حاتم :  "ـان مرَ
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 يّْع من أن هننل ؿد شّع ، وافرواة ظْه ثَات ، ؾال (1) "حديثه 

، ومما يٗيد ذفك أن  ؽافب احلديث من ؿزظة مرة ، ومرة شًّه من أيب

ؽافب شًّا ٍٕس احلديث من ابن ظّر ـام ذم رواية إشحاق  ؿزظة وأبا

بن إزرق وؿد شبق خترجيٓا ، وؾٔٓا ظن هننل ظن أيب ؽافب ، ؿال : 

امع هننل من صًٔت إٔا وؿزظة ابن ظّر وذـر احلديث ، وؿد ثبت ش

 . ؿزظة وأيب ؽافب ، أما افرواية افتي ؾٔٓا صك ؾادثبت مَدم ظذ افناك
 : اذتكي عمٜ اضٍاد اذتدٖح 

، وحئى بن  (2)، ؾًع بن إشحاق ثَة ، وثَه ابن شًد  صحٗح

اهلل بن ادبارك جمّع ظذ ثَته ، وجالفته ،  ، وظبد( 4)، وافْسائي  (3)مًغ 

اد : ؿِت فًبد افرمحن بن مٓدي : أهيام أؾول وإتَإه ، ؿال ًٕٔم بن مح

ؾَِت : إن  "ابن ادبارك  "شٍٔان افثوري ؟ ؾَال :  ظبد اهلل بن ادبارك أو

إن افْاس مل جيربوا ، ما رأيُت مثل ابن   ":  افْاس خيافٍوٕك ، ؾَال

ؾٔه خهال مل دمتّع ذم أحد من أهل  "، وؿال ابن حبان :  (5) "ادبارك 

                                                           

 ( .30/35ل )( ، هتذيب افُام8/495إير : اجلرح وافتًديل ) -1

 ( .7/376افىبَات افُزى ) -2

 ( .13/262تاريخ بٌداد ) -3

 ( .20/319هتذيب افُامل ) -4

 ( .5/179اجلرح وافتًديل ) -5
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ا ورًظا ظافـاًم بآختالف ،  ٕه ذم إرض ـِٓاافًِم ذم زما ًٓ ، ـان ؾَٔ

آً ذم مجع افًِم   . (1) "حاؾًيا يًرف افسْن ، َرحَّ
 ، (2) ُصًبة ؿال ، وؾوِه إمامـته ظذ جمّعوشٍٔان افثوري  

 ذم ادٗمْغ أمر شٍٔان " : (4) مًغ بن وحئى ، (3) ُظٔــٔــْة بن وشٍٔان

ٔى ، وؿٔل : ابن إشود افبكي ثَة ، وثَه بن حي وؿزظة ، " احلديث

، وأخرج فه  (7)، وذـره ابن حبان ذم افثَات  (6)، وابن حجر  (5)افًجع 

 . (8)اجلامظة 

، وحّسن  (9) "إشْاده جٔد  "ؿال افًراؿي ظن هذا احلديث : 

 . (1)اشْاده ادْاوي 

                                                           

 ( .227مناهر ظِامء إمهار )ص -1

 ( .10/234تاريخ بٌداد ) -2

 ادرجع ٍٕسه . -3

 ادرجع ٍٕسه . -4

 ( .2/218ترتٔب مًرؾة افثَات ) -5

 ( .455فتٓذيب )صتَريب ا -6

 ( .7/347افثَات ٓبن حبان ) -7

 ( .23/598هتذيب افُامل ) -8

ادٌْي ظن محل إشٍار ذم إشٍار ذم ختريج ما ذم اإلحٔاء من إخبار ، ٕيب  -9

بن  حمّد أذف افٍول زين افدين ظبد افرحٔم بن احلسغ افًراؿي ، اظتْى به : أبو

 -هـ 1415ية ، افرياض ، افىبًة إوػ ، ظبد ادَهود ، مُــــتـبة دار ضز

 ( .1/553) م1995
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افتٔسر بؼح اجلامع افهٌر ، فزين افدين ظبد افرؤوف ادْاوي ، افْاذ : مُـــتبة  -1

 ( .1/339) م1988 -هـ 1408اإلمام افناؾًي ، افرياض ، افىبًة افثافثة ، 
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:  ؿال : ؿال رشول اهلل  ظن أيب موشى إصًري  -9

: يا بْي إياك وافتَْع ، ؾ٘هنا خموؾة بافِٔل  فَامن ٓبْه وهو يًيه))ؿال 

 مذفة بافْٓار (( .
 : ختسٖج اذتدٖح 

تٍسر  31ـتاب افتٍسر ،  27أخرجه احلاـم ذم ادستدرك ) 

حدثْا أبو ظع احلسغ بن  "( ، ؾَال : 2/484/3600شورة فَامن ، 

بن شِٔامن ثْا ظَبة بن  ظع احلاؾظ ثْا حئى بن حمّد احلِبي ثْا احلارث

بن شِٔامن ، ؿال : شًّت افَاشم بن  ظَِّة ظن إوزاظي ظن موشى

 وذـر احلديث . " خمّٔرة حيدث ظن أيب موشى إصًري 
 : اذتكي عمٜ اضٍاد اذتدٖح 

: ٕن ؾٔه موشى بن شِٔامن ، وهو جمٓول ، ؿال ابن أيب  ضعٗف

ى بن شِٔامن افذي شًّت أيب وأبا زرظة وؿٔل هلام : موش "حاتم : 

حيدث ظْه إوزاظي ؟ ؾَآ : صٔخ فألوزاظي ما ًِٕم روى ظْه ؽره ، 

أما ،  (1) " زرظة ؿِت هلام : ؾام حافه ؟ ؿال أيب : هو صٔخ ، وشُت أبو

صٔخ ( ظْده ، فٔست ظبارة تًديل ، ؿال  ؿول أيب حاتم ؾٔه ، ؾٍِظ )

ن زياد ، ؾَآ : شٖفت أيب وأبا زرظة ظن مٌرة ب ":  حاتم أيب ابن

صٔخ، ؿِت : حُيتج بحديثه ؟ ؿآ : ٓ ، وؿال أيب : هو صافح صدوق 

فٔس بذاك افَوي بابة جمافد ، وأدخِه افبخاري ذم ـتاب افوًٍاء ، 

                                                           

 ( .8/144اجلرح وافتًديل ) -1
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 . (1) " ؾسًّت أيب يَول : حيول اشّه من ـتاب افوًٍاء
وجًل ابن أيب حاتم فٍية ) صٔخ ( ذم ادرتبة افثافثة من مراتب 

وإذا ؿٔل صٔخ ؾٓو بادْزفة افثافثة ، ُيُتب حديثه  "ل، ؾَال : افتًدي

، وادرتبة افثإٔة ظْده هي أفٍاظ  (2) "وُيْير ؾٔه إٓ إٔه دون افثإٔة 

، أو حمِه افهدق ، أو ٓ بٖس به ( ، ومن ذم هذه ادرتبة ظْده  صدوق )

 . أيًوا ُيُتب حديثه ويْير ؾٔه

ا ؿول أيب حاتم ؾٔه : ) صٔخ ( ؾٖم "وؿال ابن افَىان افٍاد : 

ؾِٔس بتًريف بقء من حافه ، إٓ إٔه مَل فٔس من أهل افًِم ، وإٕام 

 . (3) "وؿًت فه رواية أخذت ظْه 

شّع مْه أبو  "ؿال افذهبي ذم ترمجة افًباس بن افٍول افًدين : 

صٔخ ، ؾَوفه : ) هو صٔخ ( فٔس هو ظبارة جرح ، وهلذا حاتم ، وؿال : 

مل أذـر ذم ـتابْا أحًدا ممن ؿال ؾٔه ذفك ، وفُْٓا أيًوا ما هي ظبارة 

توثٔق ، وبآشتَراء يِوح فك إٔه فٔس بحجة ، ومن ذفك ؿوفه : 

                                                           

 ( .8/222اجلرح وافتًديل ) -1

 ( .2/37اجلرح وافتًديل ) -2

بـٔان افوهم واإلهيام افواؿًغ ذم ـــتاب إحُام ، ٕيب احلسن ظع بن حمّد بن  -3

ظبد ادِك ابن افَىان افٍاد ، دراشة وحتَٔق : د. احلسغ آيت شًٔد ، دار ضـٔـبة 

 ( .4/627) م 1997 -هـ  1418فِْؼ وافتوزيع ، افىبًة إوػ ، 
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 . (1) "ُيُـتب حديثه ، أي : فٔس هو بحجة 

تًّرض فذـر من ؿٔل ؾٔه ومل أ ":  (2)وؿال أيًوا ذم مَدمة ادٔزان 

: حمِه افهدق ، وٓ من ؿٔل ؾٔه : ٓ بٖس به ، وٓ من ؿٔل : هو صافح 

احلديث ، أو ُيُتب حديثه ، أو هو صٔخ ، ؾ٘ن هذا وصبٓه يدل ظذ ظدم 

 . "افوًف ادىِق 

، وؿد  (3) "مَبول  "وؿال ابن حجر ظن موشى بن شِٔامن :  

، وذـر ادرتبة  اتب افرواةذـر ابن حجر ذم مَدمة افتَريب ذم مر

، ومل يثبت ؾٔه ما ُيسك  افَِٔل افسادشة : من فٔس فه من احلديث إٓ

، وإٓ ؾِغ  حديثه من جِه ، وإفٔه أصار بٍِظ : مَبول ، حٔث يتابع

 احلديث ... واهلل تًاػ أظِم .

وذم اشْاد احلديث أيًوا احلارث بن شِٔامن وروايته ظن ظَبة بن 

وفِحارث بن شِٔامن ظن ظَبة  "ؿال ابن ظدي :  ظَِّة ًٍَٔة ،

 . (4) "أحاديث فٔست هي بادحٍوطة 

                                                           

 ( .4/53ن آظتدال )مٔزا -1

 ادرجع ٍٕسه . -2

 ( .981تَريب افتٓذيب )ص -3

 ( .6/492افُامل ذم ًٍَاء افرجال ) -4
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: )) إن فَامن ؿال  ظن أيب أمامة ؿال : ؿال رشول اهلل  -10

ع ـالم احلُامء ، ؾ٘ن اهلل  ِّ ٓبْه : يا بْي ظِٔك بّجافس افًِامء ، واشت

 بوابل ادىر (( .حُئي افَِب ادٔت بْور احلُّة ، ـام حئي إرض ادٔتة 
 : ختسٖج اذتدٖح 

 "( ، ؾَال : 8/235/7810أخرجه افىزاين ذم ادًجم افُبر )

حدثْا احلسغ بن إشحاق افتسسي ثْا حئى احلامين ثْا أبو بُر بن ظٔاش 

ظن أيب ادِٓب ظن ظبٔد اهلل بن زحر ظن ظع بن يزيد ظن افَاشم ظن 

 وذـر احلديث . "أيب أمامة 

( ، 137/52رمزي ذم أمثال احلديث )صوأخرجه افرامٓ

( من ضريق أمحد 2/22/447وافبَٔٓي ذم اددخل إػ افسْن افُزى )

 بن يوٕس به .

ـالمها : ) حئى احلامين ، وأمحد بن يوٕس ( ظن أيب بُر بن 

 ظٔاش به .

 : اذتكي عمٜ اضٍاد اذتدٖح 
: ٕن ؾٔه ظع بن يزيد وهو مُْر احلديث ، وؿال  ضعٗف جًدا

ًَٔف احلديث ،  "، وؿال أبو حاتم :  (1) " مُْر احلديث "اري : افبخ

، وؿال  (3) "مسوك احلديث  "، وؿال افْسائي :  (2) "حديثه مُْر 

                                                           

 ( .6/301افتاريخ افُبر ) -1

 ( .6/209اجلرح وافتًديل ) -2

ٕيب ظبد افرمحن أمحد بن صًٔب افْسائي ، حتَٔق : بوران  افوًٍاء وادسوـون ، -3

فبْان ،  -، مٗشسة افُـــتب افثَاؾٔة ، بروت  افوْاوي وـامل يوشف احلوت

 ( .180)ص م1985 -هـ 1405افىبًة إوػ ، 
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ادِٓب مىرح  وًٍَه مجاظة ، وؾٔه أيًوا أبو (1) "مسوك  "افدراؿىْي : 

فٔس  "بن يزيد افُوذم وهو ًَٔف احلديث ، ؿال حئى بن مًغ : 

 "، وؿال أبو حاتم :  (2) "ء ، وهو صاحب ظبٔد اهلل بن زحر حديثه بق

، يروي أحاديث ابن زحر ظن  فٔس بافَوي ، هو ًَٔف احلديث

، وؿال ابن ظدي :  (3) " مْه بن يزيد ، ؾال أدري من ظع بن يزيد أو ظع

،  ، وظامة رواياته ظن ظبٔد اهلل بن زحر ومىرح فه ؽر ما ذـرت ": 

 ، وًٍَه آخرون ... واهلل تًاػ أظِم . (4) "غِّ وافوًف ظذ حديثه ب

أحاديث ظبٔد اهلل  "وهذه افسِسِة ًٍَٔة ، ؿال حئى بن مًغ : 

،  (5) "بن زحر وظع بن يزيد ظن افَاشم ظن أيب أمامة مرؾوظة ًٍَٔة 

: ما تَول  حاتم : ؿِت ٕيب وؿال حمّد بن إبراهٔم افُْاين إصبٓاين

                                                           

هتذيب افُامل ذم أشامء افرجال ، جلامل افدين أيب احلجاج يوشف ادزي ، حََه  -1

اد مًروف ، مٗشسة افرشافة ، افىبًة افثإٔة ،  ار ظوَّ ِّق ظِٔه : د. بنَّ وَبط ٕهه وظ

( ، وؿد ذـره افدراؿىْي مع مجِة افوًٍاء ذم ـتابه 21/182م )1983 -هـ 1403

) افوًٍاء وادسوـون ، حتَٔق : حمّد بن فىٍي افهّباغ ، ادُـــتب اإلشالمي ، 

 ( .193م ، ص1980 -هـ 1400افىبًة إوػ ، 

حئى بن مـًـغ وـــتـابه افـتـاريخ دراشة وترتٔب وحتَٔق ، افْاذ : مرـز افبحث  -2

وإحٔاء افساث اإلشالمي ، مُة ادُرمة ، حتَٔق : د. أمحد حمّد ٕور شٔف ،  افًِّي

 ( .3/449) م1979 -هـ 1399افىبًة إوػ ، 

 ( .8/409اجلرح وافتًديل ) -3

 ( .8/205افُامل ذم ًٍَاء افرجال ) -4

 ( .21/180هتذيب افُامل ) -5
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فٔست  "؟ ؿال :  أمامة د ظن افَاشم ظن أيبذم أحاديث ظع بن يزي

 ... واهلل أظِم . (1) "ؿوية، هي ًَاف 

وؿد ورد آثار ظن افهحابة وافتابًغ تَْل بًًوا من حُم 

وؿد ذـر مجاظة من أهل احلديث روايات ظن  "فَامن، ؿال افنوـاين : 

، توّن ـِامت من مواظظ فَامن وحُّهمجاظة من افهحابة وافتابًغ ت

من ذفك رء ، وٓ ثبت إشْاد صحٔح إػ  يهح ظن رشول اهلل ومل 

فَامن بقء مْٓا حتى َٕبِه . وؿد حُى اهلل شبحإه من مواظظ ٓبْه 

حُاه ذم هذا افوَع وؾٔه ـٍاية ، وما ظدا ذفك مما مل يهح ؾِٔس ذم  ما

ذـره إٓ صٌِة فِحٔز وؿىًٔة فِوؿت ، ومل يُن ٕبٔا حتى يُون ما َٕل 

، وٓ صح إشْاد ما روى ظْه من افُِامت حتى  ع من ؿبِْاظْه من ذ

 (2) "يُون ذـر ذفك من تدوين ـِامت احلُّة افتي هي َافة ادٗمن 

 ... واهلل تًاػ أظِم .

                                                           

 ادرجع ٍٕسه . -1

 ( .4/316تٍسر افنوـاين ) -2
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 ارتامتـٛ
ا ؾٔه ، وأصُره شبحإه ظذ ما  ـً ِّٔـــًبا مبار احلّد هلل محًدا ـثًرا ض

ؾَد خِهت ؾٔه إػ  من ظّع بٍوِه وظوٕه ظذ إمتام هذا افبحث ،

 افْتائج أتٔة :
 أٔاًل : أِي ٌتاٟج الدزاضٛ يف التىّٗد وا ٖم٘ :

بذـر ٕسب فَامن احلُٔم ، وٓ بذـر صًْته  مل يثبت ظن افْبي 

فُن هْاك أؿوال فبًض افتابًغ ذم ذفك ، وفٔس هْاك دفٔل ؿىًي ذم 

 ذفك .

 يف لكىاُ : ثاًٌٗا : أِي ٌتاٟج دزاضٛ األحادٖح املسفٕعٛ الٕازدٚ
،  مجٔع إحاديث ادرؾوظة افواردة ذم فَامن ٓ تثبت ظن افْبي 

ٱلَِّذيَه َءاَمىُىاْ َولَۡم  فَول اهلل :  إٓ ما أخرجه افبخاري ذم تٍسر افْبي 

ىَهُم بِظُۡلم   : إن اهلل ظز وجل  [ ، وؿول فَامن 82إًٕام :  ]   يَۡلبُِسٓىْا إِيَمَٰ

 ٍيه .إذا اشُتودع صًٔئا ح
 ثالًجا : جاٞت إحضاٟٗات ِرا البحح عمٜ الٍحٕ التال٘ :

 بٌِت ظدد إحاديث افتي تْاوهلا هذا افبحث هي ظؼة أحاديث . -1

 حديثغ اثْغ ؾَط . بٌِت ظدد إحاديث افثابتة ظن افْبي  -2

 شبًة أحاديث . بٌِت ظدد إحاديث افتي مل تثبت ظن افْبي  -3

تْاوهلا هذا افبحث هي ثالثة مسائل ، وهي : ٕبوة  ظدد ادسائل افتي -4

 وموضن فَامن وافًك افذي ظاش ؾٔه .
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وذم ختام هذا افًّل أمحد اهلل افذي بًّْته تتم افهاحلات ، 

وأشٖفه شبحإه أن جيًل هذا افًّل خافًها فوجٓه افُريم ، وأن يٌٍر 

 يل ما ـان ؾٔه من افزفل .

 إفه إٓ إٔت ، أشتٌٍرك شبحإك افِٓم وبحّدك ، أصٓد أن ٓ

 وأتوب إفٔك ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آل وصحبه أمجًغ .
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 فّسع املضادز ٔاملساجع :
 ) وستبٛ عمٜ حطب حسٔف املعجي ( :

 . الكسآُ الكسٖي -1

فزـرياء بن حمّد بن حمّود افَزويْي ، دار آثاز البالد ٔأخباز العباد ،  -2

 صادر ، بروت .

، ٕيب يًذ  فٛ عمىاٞ اذتدٖح ) وَ جتصٟٛ الطَِّمف٘ (اإلزغاد يف وعس -3

اهلل بن أمحد بن اخلِٔل اخلِٔع افَزويْي ، دراشة  بن ظبد اخلِٔل

بن ظّر إدريس ، مُتبة افرصد  وحتَٔق وختريج : د. حمّد شًٔد

 م . 1989 -هـ  1409، افرياض ، افىبًة إوػ ، 

فٍول أمحد بن ظع بن ، فِحاؾظ أيب ا اإلصابٛ يف متٗـٗـص الضحابٛ -4

، حتَٔق : د. ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي ،  حجر افًسَالين

مرـز هجر فِبحوث وافدراشات افًربٔة واإلشالمٔة ، افىبًة 

 م . 2008 –ه  1429إوػ 

ٕيب حمّد احلسن بن ظبد افرمحن بن خالل  أوجاه اذتدٖح ، -5

إظيّي ، افًذ ظبد احلّٔد  افرامٓرمزي ، حتَٔق : د. ظبد
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-ه1404اهلْد ، افىبًة إوػ ،  –افدار افسٍِٔة ، بومباي 

 م .1983

فًامد افدين أيب افٍاء إشامظٔل بن ظّر بن ـثر البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ ،  -6

، حتَٔق : د. ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي  افَرر افدمنَي

بافتًاون مع مرـز افبحوث وافدراشات افًربٔة واإلشالمٔة 

 م .1997-ه1414، دار هجر ، افىبًة إوػ ،  بدار هجر

، ٕيب احلسن ظع  بـٗاُ الِٕي ٔاإلّٖاً الٕاقعني يف كــتاب األحكاً -7

بن حمّد بن ظبد ادِك ابن افَىان افٍاد ، دراشة وحتَٔق : د. 

احلسغ آيت شًٔد ، دار ضـٔـبة فِْؼ وافتوزيع ، افىبًة إوػ ، 

 م . 1997 -هـ  1418

ٕيب ظبد اهلل إشامظٔل بن إبراهٔم اجلًٍي افبخاري الكبري ، التازٖذ  -8

 م .1986-ه1407فبْان ،  –، دار افُتب افًِّٔة ، بروت 

تازٖذ ودٍٖٛ دوػل ٔذكس فضمّا ٔتطىٗٛ وَ حمّا وَ األواثن أٔ  -9
، ٕيب افَاشم ظع بن احلسن  اجــتـاش بٍٕاحّٗا وَ ٔازدّٖا ٔأِمّا

اؾًي ادًروف بابن ظساـر ، دراشة بن هبة اهلل بن ظبد اهلل افن
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وحتَٔق : حمب افدين أيب شًٔد ظّر ؽرامة افًّروي ، دار افٍُر 

 م .1995 -هـ 1415، 

تازٖذ ودٍٖٛ الطالً ٔأخباز حمدثّٗا ٔذكس قّطاٌّا العمىاٞ وَ غري  -10
، ٕيب بُر أمحد بن ظع بن ثابت اخلىٔب  أِمّا ٔٔازدّٖا

مًروف ، دار افٌرب افبٌدادي ، حتَٔق : د. بنار ظواد 

 م .2001 -هـ 1422اإلشالمي ، افىبًة إوػ ، 

فًبد افرزاق بن مهام افهًْاين ، حتَٔق : د. تفطري الكسآُ ،  -11

، مُتبة افرصد ، افرياض ، افىبًة إوػ ،  مهىٍى مسِم حمّد

 م .1989-ه1410

، ٕيب افٍداء إشامظٔل بن ظّر بن ـــثـر  تفطري الكسآُ الـعظٗي -12

، حتَٔق : شامي بن حمّد افسالمة ، دار ضٔبة   افدمنَيافَرر

م 1999 -هـ 1420،  فِْؼ وافتوزيع ، افرياض ، افىبًة افثإٔة

. 

، ٕمحد بن ظع بن حجر افًسَالين ، حََه  تكسٖب الـتـّرٖب -13

وظِق ظِٔه ووَحه وأَاف إفٔه : أبو إصبال صٌر أمحد 
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فتوزيع ، افىبًة صاؽف افباـستاين ، دار افًاصّة فِْؼ وا

 هـ .1423،  افثإٔة

، جلامل افدين أيب احلجاج يوشف  تّرٖب الكىاه يف أمساٞ السجاه -14

اد مًروف ،  ار ظوَّ ِّق ظِٔه : د. بنَّ ادزي ، حََه وَبط ٕهه وظ

 م .1983 -هـ 1403مٗشسة افرشافة ، افىبًة افثإٔة ، 

ف ، فزين افدين ظبد افرؤو الـتـٗطٗـس بػسح ادتاوع الضػري -15

ادْاوي ، افْاذ : مُـــتبة اإلمام افناؾًي ، افرياض ، افىبًة 

 م .1988 -هـ 1408افثافثة ، 

ٔضٍٍْ  ادتاوع املطٍد الضحٗح املدـتـضس وَ أوٕز زضٕه اهلل  -16
ظبد اهلل حمّد بن إشامظٔل بن إبراهٔم بن ادٌرة  ، ٕيب ٔأٖاوْ

 افْاس ، افـُجًٍي افبخاري ، بخدمة وظْاية حمّد زهر بن ٕاس

هـ ، 1422فبْان ، افىبًة إوػ ،  -دار ضوق افْجاة ، بروت 

 وهي ٕسخة مهورة من ادىبًة إمرية ببوٓق .

، ٕيب جًٍر  جاوع الـبـٗاُ عَ تأٖٔن آٙ الكسآُ ) تفطري الطربٙ ( -17

، حتَٔق : د. ظبد اهلل بن ظبد ادحسن  حمّد بن جرير افىزي

فبحوث وافدراشات افًربٔة افسـي بافتًاون مع مرـز ا
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واإلشالمٔة بدار هجر ، دار هجر فِىباظة وافْؼ وافتوزيع 

 م . 2001 -هـ  1422واإلظالن ، افىبًة إوػ ، 

،  ادتاوع ألحكاً الـكسآُ ٔاملبَّٗ ملا تضىٍْ وَ الطٍٛ ٔآٙ الكسآُ -18

اهلل حمّد بن أمحد بن أيب بُر افَرضبي ، حتَٔق : د. ظبد  ظبد ٕيب

ادحسن افسـي وآخرون ، مٗشسة افرشافة ، افىبًة  ن ظبداهلل ب

 م .2006 -هـ 1427إوػ ، 

، ٕيب بُر أمحد بن احلسغ افبَٔٓي ، حتَٔق :  ادتاوع لػعب اإلمياُ -19

افًع ظبد احلّٔد حامد ، مُتبة افرصد ، افرياض ،  ظبد د.

 م .2003 –ه 1423افىبًة إوػ ، 

ظبد افرمحن افرازي ابن أيب حاتم ،  ، ٕيب حمّد ادتسح ٔالـتـعدٖن -20

اظتْى بـتـهحٔحه وافتًِٔق ظِٔه : افنٔخ ظبد افرمحن بن حئى 

ادًِّي افٔامين ، افْاذ : افٍاروق احلديثه فِىباظة وافْؼ ، 

ٕسخة مهورة من ضبًة جمِس دائرة ادًارف افًـثامٕٔة ، حٔدر 

 م .1952 -هـ 1371اهلْد ، افىبًة إوػ ،  -أباد افدـن 
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ٕيب بُر حمّد بن احلسغ بن دريد إزدي ، حتَٔق مجّسٚ المػٛ ،  -21

فبْان ،  –: رمزي مْر بًِبُي ، دار افًِم فِّاليغ ، بروت 

 م . 1987افىبًة إوػ ، 

جلالل افدين افسٔوضي ، حتَٔق : الدز املٍجٕز يف التفطري باملأثٕز ،  -22

مع مرـز هجر بن ظبد ادحسن افسـي بافتًاون  اهلل ظبد د.

فِبحوث وافدراشات افًربٔة واإلشالمٔة ، دار هجر ، افَاهرة ، 

 م .2003-ه1424افىبًة إوػ ، 

، ٕيب بُر أمحد بن  دالٟن الـٍبٕٚ ٔوعسفٛ أحٕاه صاحب الػسٖعٛ -23

احلسغ افـبـٔـَٓي ، وثَّق أصوفه وخرج حديثه وظِق ظِٔه : د. 

فبْان ،  -، بروت ظبد ادًىي ؿًِجي ، دار افُــتب افًِّٔة 

 م . 1988 -هـ  1408افىبًة إوػ ، 

، ٕيب ظبد اهلل أمحد بن حمّد بن حْبل افنٔباين ، دار افُتب  الصِد -24

 م .1983 –ه 1403افًِّٔة ، بروت ، فبْان ، افىبًة إوػ ، 
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،  ضمطمٛ األحادٖح الضعٗفٛ ٔاملٕضٕعٛ ٔأثسِا الط٘ٞ يف األوٛ -25

، مُــتــبة ادًارف ، افرياض ،  دحّد ٕاس افدين إفباين

 م .1992 -هـ 1412افىبًة إوػ فِىبًة اجلديدة ، 

، ٕيب ظبد افرمحن أمحد بن صًٔب افْسائي ، حتَٔق :  الطٍَ الكربٝ -26

، أذف ظِٔه : صًٔب إرٕٗوط ،  ادًْم صِبي حسن ظبد

 م .2001 -هـ 1421مٗشسة افرشافة ، افىبًة     إوػ ، 

ٓبن هنام ، حتَٔق : مهىٍى افسَا وإبراهٔم بٕٖٛ ، الطريٚ الٍ -27

 . احلٍٔظ صِبي إبٔاري وظبد

، ٕيب ظبد افرمحن أمحد بن صًٔب افْسائي ،  الضعفاٞ ٔاملـرتٔكُٕ -28

حتَٔق : بوران افوْاوي وـامل يوشف احلوت ، مٗشسة 

 -هـ 1405فبْان ، افىبًة إوػ ،  -افُـــتب افثَاؾٔة ، بروت 

 م .1985

، فًع بن ظّر بن أمحد افدارؿىْي ، حتَٔق :  عفاٞ ٔاملرتٔكُٕالض -29

حمّد بن فىٍي افهّباغ ، ادُـــتب اإلشالمي ، افىبًة إوػ ، 

 م .1980 -هـ 1400
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، دحّد بن شًد بن مْٔع افزهري ، حتَٔق : د.  الطبكات الكبري -30

 مك . -: مُــتبة اخلإجي ، افَاهرة  ظع حمّد ظّر ، افْاذ

فِحاؾظ افذهبي ، حتَٔق : حمّد افسًٔد بن يف خرب وَ غرب ،  العرب -31

فبْان ، افىبًة  –، دار افُتب افًِّٔة ، بروت  بسٔوين زؽِول

 . م1985-ه1405إوػ ، 

، ٕيب إشحاق إبراهٔم بن إشحاق احلريب ، حتَٔق  غسٖب اذتدٖح -32

شِٔامن بن إبراهٔم بن حمّد افًايد ، دار اددين  ودراشة : د.

م 1985 -هـ 1405اظة وافْؼ وافتوزيع ، افىبًة إوػ ، فِىب

. 

فتح الكدٖس ادتاوع بني فين السٔاٖٛ ٔالدزاٖٛ وَ عمي التفطري ،  -33
دحّد بن ظع بن حمّد افنوـاين ، حتَٔق : د. ظبد افرمحن ظّرة 

 ، دار افوؾاء .

دحّد بن ظع افنوـاين الفٕاٟد اجملىٕعٛ يف األحادٖح املٕضٕعٛ ،  -34

َٔق : افًالمة ظبد افرمحن ادًِّي ، ادُتب اإلشالمي ، ، حت

 م .1987-ه1407افىبًة افثافثة ، 
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، ٕيب إشحاق أمحد بن حمّد بن  قضط األٌبٗاٞ املطىٜ بالعساٟظ -35

إبراهٔم افْٔسابوري افثًِبي ، مُتبة اجلّٓورية افًربٔة ، مك ، 

 بدون تاريخ افىبع .

ظبد اهلل بن َظدي اجلرجاين ،  ، ٕيب أمحد الكاون يف ضعفاٞ السجاه -36

حتَٔق وتًِٔق : ظادل أمحد ظبد ادوجود وظع حمّد مًّوض 

افٍتاح أبو شّْة ، دار افُـــتـب  ظبد وصارك ذم حتََٔه أ.د.

 فبْان . -افًِّٔة ، بروت 

، ٕيب  الكػاف عَ حكاٟل التٍصٖن ٔعُٕٗ األقأٖن يف ٔجٕٓ التأٖٔن -37

، حتَٔق وتًِٔق : ظادل أمحد بن ظّر افزخمؼي  افَاشم حمّود

ظبد ادوجود وظع حمّد مًوض ، مُتبة افًبُٔان ، افرياض ، 

 م .1998 –ه  1418افىبًة إوػ ، 

، جلالل افدين افسٔوضي ،  الآللئ املضٍٕعٛ يف األحادٖح املٕضٕعٛ -38

 فبْان . –دار ادًرؾة ، بروت 

اري ٕيب افٍول مجال افدين ابن مْيور إٕهلطاُ العسب ،  -39

 ه .1414، افىبًة افثافثة ،  اإلؾريَي ، دار صادر ، بروت



 األحادٖح املسفٕعٛ الٕازدٚ يف لكىاُ

 

(558) 

، ٓبن حبان ، حتَٔق : محدي ظبد ادجٔد  اجملسٔحني وَ احملدثني -40

افسٍِي ، دار افهًّٔي فِْؼ وافتوزيع ، افىبًة إوػ ، 

 م .2000 -هـ 1420

، ٕيب احلسن ظع بن إشامظٔل بن شٔده  احملكي ٔاحملٗط األعظي -41

احلّٔد هْداوي ، دار افُـــتب افًِّٔة  ظبد : د. حتَٔق ادرد ،

 م .2000 -هـ 1421فبْان ، افىبًة إوػ ،  -، بروت 

فِحاؾظ افبَٔٓي ، حتَٔق : أ.د. حمّد املدخن إىل الطٍَ الكربٝ ،  -42

، أَواء افسِف ، افىبًة افثإٔة ،  َٔاء افرمحن إظيّي

 ه .1420

بد اهلل بن ظبد افًزيز بن حمّد ٕيب ظبٔد ظاملطالك ٔاملىالك ،  -43

 م ،1992، دار افٌرب اإلشالمي ،  افبُري إٕدفز

، ٕيب ظبد اهلل احلاـم افْٔسابوري ،  املطـتـدزك عمٜ الضحٗحني -44

تتبع أِٔاً اذتاكي اليت وبذيِه  اٌتكادات الرِيب ،ضبًة متوّْة 

افرمحن مَبل بن هادي افوادظي ،  ظبد ، ٕيب ضكت عمّٗا الرِيب
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ه  1417ار احلرمغ فِىباظة وافْؼ وافتوزيع ، افىبًة إوػ ، د

 م . 1997 –

، حََه وخرج أحاديثه وظِق ظِٔه :  وطٍد اإلواً أمحد بَ حـٍـبن -45

صًٔب إرٕٗوط وظادل ُمرصد ، مٗشسة افرشافة ، افىبًة 

 م .1995 -هـ 1416إوػ ، 

ًبز افُوذم ، ، ٕيب بُر ظبد اهلل بن حمّد بن أيب صٔبة اف املضٍف -46

حتَٔق : حمّد ظوامة ، ذـة دار افَبِة ، افىبًة إوػ ، 

 م .2006 -هـ 1427

، ٕيب حمّد ظبد اهلل بن مسِم بن ؿتٔبة ، حتَٔق : د. ثروت  املعازف -47

 ، افَاهرة ، افىبًة افرابًة . ظُاصة ، دار ادًارف

ه ، ٕيب افَاشم شِٔامن بن أمحد افىزاين ، حََ املعجي الكبري -48

: محدي ظبد ادجٔد افسٍِي ، مُــــتـبة ابن تّٔٔة  وخرج  أحاديثه

 م .1983 -هـ 1404، افَاهرة ، افىبًة افثإٔة ، 

املػين عَ محن األضفاز يف األضفاز يف ختسٖج وا يف اإلحٗاٞ وَ  -49
، ٕيب افٍول زين افدين ظبد افرحٔم بن احلسغ افًراؿي  األخباز
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بن ظبد ادَهود ، مُــــتـبة دار  حمّد أذف ، اظتْى به : أبو

 . م1995 -هـ 1415ضزية ، افرياض ، افىبًة إوػ ، 

ٕيب ظبد اهلل حمّد بن أيب بُر املٍاز املٍٗف يف الضحٗح ٔالضعٗف ،  -50

بن أيوب ابن افَٔم اجلوزية ، حتَٔق : حئى ظبد اهلل افثاميل ، دار 

 ه .1428ظامل افٍوائد ، مُة ادُرمة ، افىبًة إوػ ، 

، حتَٔق وتًِٔق : أيب ظبد اهلل  املـٍـتدب وَ وطٍد عبد بَ ُحىٗد -51

مهىٍى بن افًدوي ، دار بِْسٔة فِْؼ وافتوزيع ، افرياض ، 

 م .2002 -هـ 1423افىبًة افثإٔة ، 

، ٕيب افٍرج ظبد افرمحن بن ظع  املـٍـتـظي يف تازٖذ املمٕك ٔاألوي -52

: حمّد ظبد افَادر ظىا اجلوزي ، دراشة وحتَٔق  بن حمّد ابن

 -ومهىٍى ظبد افَادر ظىا ، دار افُـــتب افًِّٔة ، بروت 

 م .1992 -هـ 1412فبْان ، افىبًة إوػ ، 

، فنّس افدين حمّد بن أمحد  وٗصاُ االعـتـداه يف ٌكد السجاه -53

، ٕيب افٍول ظبد افرحٔم  ذٖن وٗصاُ االعتداهافذهبي ، وئِه 

شة وحتَٔق : ظع حمّد مًوض وظادل بن احلسغ افًراؿي ، درا
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افٍتاح أبو شّْة ،  أمحد ظبد ادوجود ، صارك ذم حتََٔه : أ.د. ظبد

فبْان ، افىبًة إوػ ،  -، بروت  دار افُـــتب افًِّٔة

 م .1995 -هـ 1416

ٕيب احلسن ظع بن حمّد بن الٍكت ٔالعُٕٗ تفطري املأزدٙ ،  -54

ق ظِٔه : افسٔد بن ظبد حبٔب اداوردي افبكي ، راجًه وظِ

 فبْان . –ادَهود بن ظبد افرحٔم ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت 

ٕيب احلسن ظع بن أمحد  الٕضٗط يف تفطري الكسآُ اجملٗد ، -55

، حتَٔق : ظادل أمحد ظبد ادوجود  افواحدي افْٔسابوري

فبْان ، افىبًة إوػ ،  –وآخرون ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت 

 م .1994-ه1415

،  حيٜٗ بَ وـعـني ٔكــتـابْ الـتـازٖذ دزاضٛ ٔتستٗب ٔحتكٗل -56

افْاذ : مرـز افبحث افًِّي وإحٔاء افساث اإلشالمي ، مُة 

ادُرمة ، حتَٔق : د. أمحد حمّد ٕور شٔف ، افىبًة إوػ ، 

  م .1979 -هـ 1399

 


