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 يهخص

،  ، وعمى آلو وصحبو أجمعيف ، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل الحمد هلل
 : ٔتعذ

يتناوؿ ىذا البحث دراسة األحاديث الواردة في وجوب العمرة بأسانيد     
 ظاىرىا الصحة، لكنيا عند التحقيؽ يتضح أنيا معمولة ال تصح.

أربعة أحاديث، ىي كؿ ما ورد في ىذا وقد اشتمؿ البحث عمى دراسة      
الباب بأسانيد ظاىرىا الصحة، وتخريجيا وبياف عمميا، وانتيى البحث إلى أنو 

 ال يوجد حديث صحيح في وجوب العمرة.
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Abstract 

Praise be to Allah and blessings of Allah and peace be 

upon the Messenger of Allah and his family and 

companions. 

And after, 

This research studies the Hadeeths that came in obligation 

of Umrah, that seems like saheeh Hadeeths but at the 

time of the investigation are clearly not saheeh. 

The study included the study of four Hadeeths, which is all 

about this section, and graduation and description of the 

imbalances 

The research concluded that there is no saheeh hadeeth 

regarding the obligation of Umrah. 
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 تسى اهلل انشمحٍ انشحٍى
 يمذيـــــح

الحمد هلل رب العالميف، الرحمف الرحيـ، ممؾ يـو الديف، وأشيد أف ال إلو إال 
اهلل وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف محمدا عبده ورسولو، المبعوث رحمة 
لمعالميف، صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو أجمعيف، والتابعيف ومف تبعيـ 

 بإحساف، وسمَّـ تسميما كثيرًا إلى يـو الديف.

 أيا تعذ:
فيذا بحث في "بياف عمؿ األحاديث الواردة في وجوب العمرة"، بينت فيو     

التي تدؿ عمى وجوب العمرة ال تصح،  أف األحاديث المرفوعة إلى النبي 
ف كاف طائفة منيا قد جاءت بأسانيد ظاىرىا الصحة، بؿ وقد صححيا  وأنو وا 

لصحيح"، أو جماعة مف العمماء، وبعضيا مما ادعى بعضيـ أنو مخرج في "ا
أف أصمو في "الصحيح"، فإنو عند البحث والتفتيش يتضح أنيا معمولة ال 

قد أعرضا عف إخراجيا بتمؾ  -رحميما اهلل-تصح، وأف صاحبي "الصحيحيف" 
 الزيادات.

ولعؿ ما دفعني إلى كتابة ىذا البحث ىو ما الحظتو أثناء تتبعي أللفاظ     
ومقارنتيا بما جاء في غيرىما مف  بعض األحاديث الواردة في "الصحيحيف"،

كتب السنة مف الزيادة أو االختالؼ في تمؾ األلفاظ، فكاف مما لفت نظري أف 
الشيخيف البخاري ومسمًما قد أعرَضا عف إخراج بعض األلفاظ الزائدة في 
بعض األحاديث، وتمؾ الزياداُت تشتمؿ عمى ألفاظ زائدة تدؿ عمى وجوب 

طريؽ الثقات، وكانت ىذه الزياداُت معتَمَد أكثِر  العمرة، مع أنيا مروية مف
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القائميف بوجوب العمرة مف السنة المطيرة، ووجدت أف اإلماـ البخاري قد 
أعرض عف إخراجيا مع تصريحو في "صحيحو" بكونو يرى وجوب العمرة، فقد 

وجوبيا بوب البخاري: "َباُب ُوُجوِب الُعْمَرِة َوَفْضِمَيا"، ولـ يذكر فيو مما يتعمؽ ب
: : "َوَقاَؿ اْبُف ُعَمَر (ٔ)معمقا. قاؿ البخاري  سوى أثر ابف عمر وابف عباس 

ٌة َوُعْمَرةٌ"، َوَقاَؿ اْبُف َعبَّاٍس  : "ِإنََّيا َلَقِريَنُتَيا ِفي ِكتَاِب "َلْيَس َأَحٌد ِإالَّ َوَعَمْيِو َحجَّ
، فمو صح عنده شيء مف ى[" اٜٙٔ]البقرة: َوَأِتمُّوا الَحجَّ َوالُعْمَرَة ِلمَّوِ المَِّو: 

ىذه األحاديث ألورده، أو لعمؽ شيئا منيا إف كانت مقبولة عمى غير شرطو 
، وشرعت في تتبع األحاديث التي تدؿ -تعالى-، فاستعنت باهلل -كعادتو-

عمى وجوب العمرة في كتب السنة وكتب الفقو، فوجدت منيا أربعة أحاديث قد 
ا الصحة، بؿ وقد صححيا بعض العمماء، واحتجوا بيا، جاءت بأسانيد ظاىرى

لكنيا بعد البحث والتفتيش في طرقيا وأسانيدىا، تبيف أنيا معمولة ال تصح، 
فأحببت أف أجمي األمر حوؿ تمؾ األحاديث، وأبيف عمميا، حتى يكوف المتفقو 
الباحث في ىذه المسألة عمى عمـ بدرجة األحاديث الواردة فييا، إذ ال بد 

مفقيو مف الوقوؼ عمى مرتبة الحديث الذي يريد أف يستدؿ بو، ومعرفة ل
 صحتو أو ضعفو، فيعتمد ما صح، وينحي ما لـ يصح.

 ٔلذ لسًرّ إىل يمذيح، ٔأستعح يثاحث، ٔخامتح.
فتشتمؿ عمى سبب اختياري ليذا الموضوع، وأىميتو، ومنيجي  ادلمذيح:أما 
 فيو.

                                                           

 .ٕص  ٖ( صحيح البخاري، أبواب العمرة، َباُب ُوُجوِب الُعْمَرِة َوَفْضِمَيا، ج ٔ)
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"األحادٌث وانا إجماليا، وىو: فوضعت ليا عن ادلثاحث األستعح:وأما 
ووضعت عنواف كؿ مبحث عمى ادلعهٕنح انرً ذذل عهى ٔجٕب انعًشج"، 

العدد ىكذا: "الحديث األوؿ"، "الحديث الثاني"...، وكؿ مبحث منيا يشتمؿ 
عمى حديث يدؿ عمى وجوب العمرة، جاء بإسناد ظاىره الصحة، لكنو عند 

ؿ، وقد قمت بسياقة الحديث مف النظر والتفتيش في طرقو يتضح أنو معمو
أحد كتب السنة في صدر المبحث، ثـ أشرت إجماال إلى عمتو، ثـ قمت ببياف 
طرقو، وألفاظو، وشرح عمتو، وجعمت تخريجو، ودراسة ما ُيحتاج إليو مف 
رواتو في اليامش، مع اإلشارة إلى خالصة درجة ذلؾ الراوي في متف البحث، 

 عندما يقوى الخالؼ فيو بيف عمماء الجرح ولـ أتوسع في ترجمة الرواة إال
-والتعديؿ، وقد أذكر بعض أقواؿ العمماء في تصحيح ذلؾ الحديث أو تعميمو 

 .-إف وجد

وقد راعيُت في التخريج والعزو االختصاَر في ذكر أسماء المصنفيف،     
ذا -عمى ما جرت عميو عادة المصنفيف في ىذا الفف-وأسماء كتبيـ  ، وا 

قمت: "أخرجو عبد الرزاؽ" أو "ابف أبي شيبة" ففي "المصنؼ"، و"الدارقطني" 
الء ففي "سننو"، و"البييقي" ففي "سننو الكبرى"، وما عزوتو إلى كتب ىؤ 

المصنفيف غير ما سبؽ، ذكرتو مقيدا، فأقوؿ مثال: أخرجو البييقي في 
بيف -"الصغير"، أو "المعرفة"، ونحو ىذا، وُأَصدّْركالمي بقولي: )قمت( 

 ، تمييزا لو عف كالـ العمماء.-قوسيف

 : فتشتمؿ عمى أىـ نتائج ىذا البحث.اخلامتحوأما 

 عت إلييا، وفيرس لمحتوياتو. المراجع التي رج جبشٌذجذيمت البحث  ٔأخريا:
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 ٔال ٌفٕذًُ لثم أٌ أششع يف ادلمصٕد أٌ أَثّ إىل أيٕس:    
أف ىذا البحث ليس موضوعا لمناقشة مسألة وجوب العمرة إثباتا أو  األٔل:

نما يناقش صحة األحاديث التي جاء فييا التصريح بوجوب العمرة،  نفيا، وا 
ليس مقصورا عمى السنة وحدىا،  بأسانيد ظاىرىا الصحة، إذ باب االستدالؿ

فقد يستدؿ الفقياء بأدلة أخرى كالكتاب والقياس وأقواؿ الصحابة، وغير ذلؾ 
مما ىو مسرح لنظر الفقياء واجتيادىـ، وقد فتشت عف األحاديث المصرحة 
بوجوب العمرة في مظانيا مف كتب السنة، ومف كتب الفقو ما استطعت إلى 

ء بإسناد ظاىره الصحة، سوى ىذه األحاديث ذلؾ سبيال، فمـ أجد حديثا جا
 األربعة.

: أف بعض العمماء قد استدؿ عمى وجوب العمرة ببعض األحاديث انثاًَ
ظاىرة الضعؼ، لكونيا مف رواية مف ال تقبؿ روايتو، ومثؿ ىذه األحاديث ال 
تحتاج ألكثر مف ترجمة رواتيا ليتبيف ضعفيا، فيذه ليست مف موضوع ىذا 

 البحث.

، مف (ٕ)، والدارقطني (ٔ): ما أخرجو الحاكـ ٔيٍ أيثهح ْزِ األحادٌث     
طريؽ محمد بف كثير الكوفي عف إسماعيؿ بف مسمـ المكي، عف محمد بف 

إف الحج والعمرة : »قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  سيريف، عف زيد بف ثابت 
، وىو حديث منكر، وراويو محمد بف كثير «فريضتاف، ال يضرؾ بأييما بدأت
                                                           

 .ٖٓٚٔؽ  ٖٗٙص  ٔ( مستدرؾ الحاكـ، كتاب المناسؾ، ج ٔ)
 .ٕٛٔٚؽ  ٖٙٗص  ٖ( سنف الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، ج ٕ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون السامجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد 

                                                                 

 

                       

 بيان علل األحاديث 
 الواردة في وجوب العمرة

 
 

ٕٕ٘ٙ 

، وكذلؾ إسماعيؿ بف مسمـ المكي (ٔ) -كما في "التقريب"-الكوفي "ضعيؼ" 
، وقاؿ الحاكـ (ٕ) -كما قاؿ الذىبي في "الكاشؼ"-"ضعفوه وتركو النسائي" 

، وكذلؾ ىعقب إخراجو ليذا الحديث: "والصحيح عف زيد بف ثابت قولو". ا
: "في ىذا (ٗ)، وقاؿ ابف الجوزي ى: "والصحيح موقوؼ". ا(ٖ)قاؿ البييقي 

اإلسناد إسماعيؿ بف مسمـ، قاؿ أحمد: ىو منكر الحديث، وقاؿ يحيى: لـ يزؿ 
مختمطا وليس بشيء، وقاؿ ابف المديني: ال يكتب حديثو، وقاؿ النسائي: 
متروؾ الحديث، وفي اإلسناد محمد بف كثير، قاؿ أحمد: حرقنا حديثو، وقاؿ 

 ى.ابف المديني: خططت عمى حديثو". ا

بعض العمماء قد استنبط مف بعض األحاديث الصحيحة ما قوى  : أفانثانث
بو مذىبو في وجوب العمرة، مع كوف داللتيا عمى وجوبيا خفية ضعيفة، لـ 
يسمـ بيا غيرىـ مف العمماء، وىذه أيضا ليست مف موضوع ىذا البحث؛ 

 لكونيا في الحقيقة ال تدؿ عمى وجوب العمرة.
عمى وجوب  -رحمو اهلل-مد بف حنبؿ : استدالؿ اإلماـ أحٔيٍ أيثهح رنك

: َيا َرُسوَؿ المَِّو! ِإفَّ َأِبي َشْيٌخ َكِبيٌر، اَل  ، َأنَُّو َقاؿَ  العمرة بحديث َأِبي َرِزيٍف 

                                                           

 .ٖٕ٘ٙؽ  ٗٓ٘( التقريب، ص ٔ)
ص  ٓٔٔ، وقاؿ الحافظ في "التقريب"، ص ٛٓٗؽ  ٜٕٗص  ٔ( الكاشؼ لمذىبي، ج ٕ)

 : كاف فقييا ضعيؼ الحديث.ٗٛٗ
 .ٙٙٚٛؽ  ٖٚ٘ص  ٗ( سنف البييقي الكبرى، ج ٖ)
 .ٕٕٙٔؽ  ٖٕٔص  ٕ( التحقيؽ البف الجوزي، ج ٗ)
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، َواَل اْلُعْمَرَة، َواَل الظَّْعَف. َقاَؿ:  ، َعْف َأِبيَؾ، َواْعَتِمرْ »َيْسَتِطيُع اْلَحجَّ «. َفُحجَّ
 .(ٔ)أخرجو أصحاب السنف 

: "وال أعمـ في إيجاب العمرة حديثا أجود مف ىذا، وال (ٕ)قاؿ اإلماـ أحمد 
 ى.أصح منو". ا

 (: وليس في ىذا الحديث دليؿ عمى وجوب العمرة، لما يمي:)لهد

                                                           

، َقاَؿ: َسِمْعُت  ( حديث أبي رزيف ٔ) : جاء مف رواية ُشْعَبة، َقاَؿ: َسِمْعُت النُّْعَماَف ْبَف َساِلـٍ
، َأنَُّو َقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، ِإفَّ َأِبي َشْيٌخ َكِبيٌر، اَل  َعْمَرو ْبَف َأْوٍس، ُيَحدُّْث َعْف َأِبي َرِزيٍف 

، َعْف َأِبيَؾ، َواْعَتِمرْ »َف، َقاَؿ: َيْسَتِطيُع اْلَحجَّ َواَل اْلُعْمَرَة َواَل الظَّعْ  أخرجو أبو داود، كتاب «. َفُحجَّ
، والترمذي، أبواب الحج، َباُب َما ٓٔٛٔؽ  ٕٙٔص  ٕالمناسؾ، باب الرجؿ يحج عف غيره، ج 

، وقاؿ: حديث حسف ٖٜٓؽ  ٕٓٙص  َٖجاَء ِفي الَحجّْ َعِف الشَّْيِخ الَكِبيِر َوالَميِّْت، باب منو، ج 
، والعمرة عف ٕٕٔٙؽ  ٔٔٔص  ٘والنسائي، كتاب مناسؾ الحج، وجوب العمرة، ج صحيح، 

، وابف ماجو، كتاب المناسؾ، َباُب اْلَحجّْ َعِف اْلَحيّْ ٖٕٚٙؽ  ٚٔٔالرجؿ الذي ال يستطيع، ص 
ـْ َيْسَتِطْع، ج  . وىو حديث صحيح؛ فشعبة ثقة حافظ متقف، كاف ٜٕٙٓؽ  ٜٓٚص  ِٕإَذا َل
(، والنعماف بف سالـ ٜٕٓٚؽ  ٕٙٙأمير المؤمنيف في الحديث )التقريب، ص الثوري يقوؿ: ىو 

ص  ٕوثقو شعبة وابف معيف وأبو حاتـ والنسائي وابف حباف والذىبي وابف حجر )الكاشؼ، ج 
(، وعمرو بف ٘٘ٔٚؽ  ٗٙ٘، والتقريب، ص ٖ٘ٗص  ٓٔ، والتيذيب، ج ٚٗٛ٘ؽ  ٖٕٖ

لمف سألو: تسألوني وفيكـ عمرو   ؿ أبوىريرة أوس تابعي كبير، وىـ مف عده في الصحابة، قا
(، وأبو رزيف ىو ٜٜٔٗؽ  ٛٔٗ، والتقريب، ص ٕٛٔٗؽ  ٕٚص  ٕبف أوس! )الكاشؼ، ج 

، والتقريب، ص ٛٛٙٗؽ  ٔ٘ٔص  ٕلقيط بف عامر بف صبرة، صحابي مشيور )الكاشؼ، ج 
إيجاب العمرة ، وقاؿ أحمد: وال أعمـ في -كما سبؽ-(، والحديث صححو الترمذي ٓٛٙ٘ؽ  ٗٙٗ

 . ىحديثا أجود مف ىذا، وال أصح منو. ا
 .ٚ٘ٚٛؽ  ٔٚ٘ص  ٗ: أخرجو البييقي في "الكبرى"، ج -رحمو اهلل-( قوؿ أحمد بف حنبؿ ٕ)
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ٕٕ٘ٛ 

: أف الحج والعمرة عف الغير ليسا بواجبيف عمى الفاعؿ باالتفاؽ، فالظاىر أٔالً 
 حمؿ األمر عمى الندب.

: قاؿ اإلماـ (ٕ): "قاؿ صاحب "التنقيح" (ٔ)ب الراية" قاؿ الزيمعي في "نص
أحمد: ال أعمـ في إيجاب العمرة حديثا أصح مف ىذا، قاؿ: وفيو نظر؛ فإف 
ىذا الحديث ال يدؿ عمى وجوب العمرة، إذ األمر فيو ليس لموجوب، فإنو ال 
نما يدؿ الحديث عمى جواز فعؿ الحج والعمرة  يجب عميو أف يحج عف أبيو، وا 

و لكونو غير مستطيع، انتيى كالمو. قمت: سبقو إلى ىذا الشيخ تقي عن
في "اإلماـ" فقاؿ: وفي داللتو عمى وجوب العمرة نظر؛ فإنيا صيغة  (ٖ)الديف 

أمر لمولد بأف يحج عف أبيو ويعتمر، ال أمر لو بأف يحج ويعتمر عف نفسو، 
غة األمر وحجو وعمرتو عف أبيو ليس بواجب عميو باالتفاؽ، فال يكوف صي

 مف "نصب الراية".ى فييا لموجوب، انتيى". ا

: "وال يخفى أف الحج والعمرة عف الغير ليسا بواجبيف عمى (ٗ) وقاؿ السندي
الفاعؿ، فالظاىر حمؿ األمر عمى الندب، وحينئذ داللُة الحديث عمى وجوب 

 ى.العمرة خفاُؤىا ال يخفى". ا

                                                           

 .ٛٗٔص  ٖ( نصب الراية لمزيمعي، ج ٔ)
 .ٕٗٗص  ٖ( ىو ابف عبد اليادي، وكالمو في "تنقيح التحقيؽ" لو، ج ٕ)
 ( ىو ابف دقيؽ العيد.ٖ)
 .ٖٕٔص  ٕاشية السندي عمى سنف ابف ماجو، ج ( حٗ)
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ٕٕٜ٘ 

عف آبائيـ الذيف لـ  : أف غير واحد مف الصحابة قد سألوا النبي ثاٍَا
يحجوا لعجزىـ؛ فأرشدىـ إلى الحج عنيـ، ولـ يذكر العمرة، مع كونيـ لـ 
يعتمروا أيضا، فمو اعتبرنا أف األمر في ىذه األحاديث لموجوب، لكاف ترؾ 

ليـ ذلؾ،  ذكر العمرة دلياًل عمى أنيا ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لبيف
ال كاف تأخيرا لمبياف عف وقت  وألرشدىـ إلى أف يحجوا عنيـ ويعتمروا، وا 
الحاجة، وىي أحاديث أصح مف ىذا الحديث، ومف ذلؾ ما أخرجو الشيخاف 

ِة الَوَداِع، َقاَلْت:  مف حديث اْبِف َعبَّاٍس  ـَ َحجَّ ـَ َعا َقاَؿ: َجاَءِت اْمرََأٌة ِمْف َخْثَع
، ِإفَّ َفِريَضَة المَِّو َعَمى ِعَباِدِه ِفي الَحجّْ َأْدَرَكْت َأِبي َشْيًخا َكِبيرًا اَل َيا َرُسوَؿ المَّوِ 

َيْسَتِطيُع َأْف َيْسَتِوَي َعَمى الرَّاِحَمِة؛ َفَيْؿ َيْقِضي َعْنُو َأْف َأُحجَّ َعْنُو؟ َقاَؿ: 
 .(ٔ)«َنَعـْ »

؛ ألنو حيف فرض فظاىر ىذا الحديث أف أباىا لـ يحج ولـ يعتمر أيضا     
أف تعتمر عنو،  الحج لـ يكف قادرا عمى السفر، ومع ذلؾ ما أمرىا النبي 

، وبرئت فمو اقتصرت عمى الحج وحده، ولـ تعتمر عنو، فقد أطاعت أمره 
 مف عيدة األمر.

                                                           

، ٖٔ٘ٔؽ  ٕٖٔص  ٕ( أخرجو البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضمو، ج ٔ)
ؽ  ٛٔص  ٖوكتاب جزاء الصيد، َباُب الَحجّْ َعمَّْف اَل َيْسَتِطيُع الثُُّبوَت َعَمى الرَّاِحَمِة، ج 

تاب المغازي، باب حجة ، وك٘٘ٛٔ، وباب حج المرأة عف الرجؿ، ؽ ٗ٘ٛٔ - ٖ٘ٛٔ
 ٛ، ج -بعد باب بدء السالـ-، وكتاب االستئذاف، باب ٜٜٖٗؽ  ٙٚٔص  ٘الوداع، ج 

، ومسمـ، كتاب الحج، َباُب اْلَحجّْ َعِف اْلَعاِجِز ِلَزَماَنٍة َوَىَرـٍ َوَنْحِوِىَما َأْو ٕٕٛٙؽ  ٔ٘ص 
 .ٖٖٗٔؽ  ٖٜٚص  ِٕلْمَمْوِت، ج 
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ٕٕٙٓ 

 (: وقد نص بعض العمماء عمى أنو ال يصح في وجوب العمرة حديث.)لهد
: "قاؿ ابف التيف: وكؿ ما ورد في ذلؾ مف (ٔ)قاؿ ابف الممقف في "التوضيح" 

يعني باآلية ى. األخبار فمطعوف في سنده، واآلية ليست ببينة في الوجوب". ا
 . [ٜٙٔ]البقرة: َوَأِتمُّوا الَحجَّ َوالُعْمَرَة ِلمَّوِ : -تعالى-قولو 

وكالـ اإلماـ أحمد بف حنبؿ السابؽ: "ال أعمـ في إيجاب العمرة حديثا      
 ف ىذا" يشير إلى ذلؾ أيضا.أصح م

وما كاف مف صواب فمف اهلل وحده، فيو الموفؽ لكؿ خير، وما كاف مف ْزا؛ 
 خطأ فمف نفسي ومف الشيطاف، واهلل ورسولو منو براء.

واهلَل أسأُؿ أف يجعؿ ما سطرتو زادا إلى حسف المصير إليو، وعتادا إلى يمف 
  عـ الوكيؿ.القدـو عميو، إنو بكؿ جميؿ كفيؿ، وىو حسبي ون

                                                           

 .ٕٗٔص  ٕٔ( التوضيح البف الممقف، ج ٔ)
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ٕٕٙٔ 

 األحادٌث ادلعهٕنح انرً ذذل عهى ٔجٕب انعًشج
 احلذٌث األٔل

قاؿ اإلماـ ابف ماجو في "سننو": "َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة، َقاَؿ: َحدََّثَنا 
ُمَحمَُّد ْبُف ُفَضْيٍؿ، َعْف َحِبيِب ْبِف َأِبي َعْمَرَة، َعْف َعاِئَشَة ِبْنِت َطْمَحَة، عف 

ى النَّْساِء ِجَياٌد؟ َقاَؿ: َقاَلْت: ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَِّو! َعمَ  رضي اهلل عنيا َعاِئَشَة 
، َعَمْيِيفَّ ِجَياٌد، اَل ِقتَاَؿ ِفيِو: اْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ » ـْ  .(ٔ)«" َنَع

 . : قولو: "والعمرة" زيادة شاذة، والحديث في "صحيح البخاري" بدونيا (لهد)

 - : ، ٔتٍاٌ عهرّ طشق احلذٌث
، مف  اهلل عنيارضي جاء ىذا الحديث مف رواية أـ المؤمنيف عائشة 

 طريقيف:

: رواية معاوية بف إسحاؽ، وحبيب بف أبي عمرة، )كالىما(  انطشٌك األٔىل
عف النبي  رضي اهلل عنياعف عائشة بنت طمحة عف أـ المؤمنيف عائشة 

. 

                                                           

، ٜٕٔٓؽ  ٜٛٙص  ٕ( سنف ابف ماجو، كتاب المناسؾ، باب الحج جياد النساء، ج ٔ)
"، فإنيا تدؿ عمى المزـو والوجوب. وقد استدؿ مف قاؿ بوجوب العمرة بقولو  : "عمييفَّ

عالمو أف الجياد الذي ٖٗٚٓؽ  ٜٖ٘ص  ٗقاؿ ابف خزيمة في "صحيحو"، ج  : وا 
عمرة واجبة كالحج؛ إذ ظاىر قولو: "عمييف" أنو واجب، إذ عمييف الحج والعمرة بياٌف أف ال

 ى.غير جائز أف يقاؿ: "عمى المرء" ما ىو تطوع غير واجب. ا
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ٕٕٕٙ 

* أيا حذٌث يعأٌح تٍ إسحاق فمذ اذفك انشٔاج عُّ عهى ركش "احلج" 
 ٔحذِ دٌٔ ركش "انعًشج". 

، وشريُؾ بف عبد اهلل -وحديثو عند البخاري-ىكذا رواه عنو سفياف الثوري 
.  النخعي، وعبيدة بف أبي رائطة المجاشعي، وَصاِلُح ْبُف ُموَسى الطَّْمِحيُّ

كتاب الجياد والسير، باب جياد -ولفظو عند البخاري مف طريؽ الثوري 
ْـّ الُمْؤِمِنيَف -النساء  َقاَلْت: اْستَْأَذْنُت النَِّبيَّ   عنيارضي اهلل: "َعْف َعاِئَشَة ُأ

 ".(ٔ)« ِجَياُدُكفَّ الَحجُّ »ِفي الِجَياِد، َفَقاَؿ: 

                                                           

، كتاب الجياد والسير، -مف طريؽ سفياف الثوري-حديث معاوية بف إسحاؽ: أخرجو البخاري ( ٔ)
ص  ٓٗج  ،-مف طريؽ الثوري-، وأحمد ٕٙٚٛ - ٕ٘ٚٛؽ  ٕٖص  ٗباب جياد النساء، ج 

مف طريؽ -، وٕٖٕٛ٘ؽ  ٕٔٓ، و:ص ٕٖٕ٘٘ؽ  ٜٜٔص  ٕٗ، و:ج ٖٖٕٛٗؽ  ٙٗٗ
مف طريؽ عبيدة بف أبي رائطة -، وٖٜٖٕٗؽ  ٛ٘ٗص  ٓٗ، ج -شريؾ بف عبد اهلل النخعي

ؽ  ٛص  ٘، ج -عف الثوري-، وعبد الرزاؽ ٕٛٛٛٗؽ  ٖٓٛص  ٔٗ، ج -المجاشعي
، ٜٖٖٕؽ  ٘ٙٔص  ٕ، ج -ُموَسى الطَّْمِحيُّ َقاَؿ: نا َصاِلُح ْبُف -، وسعيد بف منصور ٔٔٛٛ

سحاؽ بف راىويو في "مسنده"  -، وأبو يعمى ٘ٔٓٔؽ  ٚٗٗص  ٕ، ج -مف طريؽ الثوري-وا 
مف -، والبييقي في "الصغير" ٔٔ٘ٗؽ  ٓٔص  ٛ، ج -مف طريؽ صالح بف موسى الطمحي

مف -برى" ، وفي "الكٗٚٗٔؽ  ٖٛٔص  ٕ، كتاب المناسؾ، باب حج المرأة، ج -طريؽ الثوري
، وكتاب السير، باب مف ٜٔٙٛؽ  ٖٗ٘ص  ٗ، كتاب الحج، باب حج النساء، ج -طريؽ الثوري

. أربعتيـ )سفياف الثوري، وشريؾ ٖٓٛٚٔ - ٕٓٛٚٔؽ  ٖٙص  ٜال يجب عميو الجياد، ج 
( عف معاوية بف  بف عبد اهلل النخعي، وعبيدة بف أبي رائطة المجاشعي، وَصاِلُح ْبُف ُموَسى الطَّْمِحيُّ

 .، عف النبي  رضي اهلل عنياإسحاؽ، عف عائشة بنت طمحة، عف أـ المؤمنيف عائشة 
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ٕٕٖٙ 

هِف عهٍّ فٍّ:
ُ
 * ٔأيا حذٌث حثٍة تٍ أتً عًشج فمذ اخر

، وخالد بف عبد اهلل (ٔ): سفياف الثوري وىـفشٔاِ اجلًاعح يٍ انثماخ،  -1
، وجريُر بف -وحديثيـ عند البخاري- (ٖ)الواحد بف زياد  ، وعبد(ٕ)الواسطي 

. )كميـ( عف حبيب بف أبي  (٘) -وفيو ليف-، ويزيد بف عطاء (ٗ)عبد الحميد 
 عمرة بو، بذكر "الحج" وحده دوف ذكر "العمرة".

كتاب الحج، باب -ولفظو عند البخاري مف طريؽ خالد بف عبد اهلل الواسطي 
ْـّ الُمْؤِمِنيَف -فضؿ الحج المبرور َأنََّيا َقاَلْت:  رضي اهلل عنيا: "َعْف َعاِئَشَة ُأ

 ْفَضُؿ أَ  (ٙ)اَل، َلُكفَّ »َيا َرُسوَؿ المَِّو، َنَرى الِجَياَد َأْفَضَؿ الَعَمِؿ، َأَفاَل ُنَجاِىُد؟ َقاَؿ: 

                                                           

: "ثقة حافظ فقيو ٕ٘ٗٗؽ  ٕٗٗ( سفياف بف سعيد الثوري: قاؿ عنو في التقريب، ص ٔ)
 عابد إماـ حجة...، وكاف ربما دلس".

 ثبت". : "ثقةٚٗٙٔؽ  ٜٛٔ( خالد بف عبد اهلل الواسطي: قاؿ عنو في التقريب، ص ٕ)
: "ثقة. في ٕٓٗٗؽ  ٖٚٙ( عبد الواحد بف زياد العبدي: قاؿ عنو في التقريب، ص ٖ)

 حديثو عف األعمش وحده مقاؿ".
بّْي: قاؿ عنو في التقريب، ص ٗ) : "ثقة صحيح ٜٙٔؽ  ٜٖٔ( جرير بف عبد الحميد الضَّ

 الكتاب. قيؿ: كاف في آخر عمره ييـ مف حفظو".
: "ليف ٙ٘ٚٚؽ  ٖٓٙاليشكري، قاؿ عنو في "التقريب"، ص ( يزيد بف عطاء بف يزيد ٘)

: "قاؿ ابف عدي: مع لينو ٖٖٗٙؽ  ٖٛٛص  ٕالحديث"، وقاؿ الذىبي في "الكاشؼ"، ج 
 حسف الحديث".

اْخُتِمَؼ ِفي «: َلُكفَّ َأْفَضُؿ اْلِجَيادِ »: َقْوُلُو: ٕٖٛص  ٖ( قاؿ الحافظ في "الفتح"، ج ٙ)
: َوُىَو الَِّذي َتِميُؿ ِإَلْيوِ  "، َفاأْلَْكَثُر ِبَضْـّ اْلَكاِؼ، ِخَطاٌب ِلمنّْْسَوِة. َقاَؿ اْلَقاِبِسيُّ  ==َضْبِط "َلُكفَّ
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ٕٕٙٗ 

 ".(ٔ)« الِجَياِد َحجّّ َمْبُرورٌ 

كتاب جزاء الصيد، -وفي رواية لمبخاري مف طريؽ عبد الواحد بف زياد     
َفاَل َأَدُع الَحجَّ َبْعَد ِإْذ َسِمْعُت َىَذا »زيادة: "َفَقاَلْت َعاِئَشُة:  -باب حج النساء
 .(ٕ)" ِمْف َرُسوِؿ المَِّو 

                                                           

ُؿ َنْفِسي. َوِفي ِرَواَيِة اْلَحَمِويّْ = : "َلِكف" ِبَكْسِر اْلَكاِؼ َوِزَياَدِة َأِلٍؼ َقْبَمَو، ِبَمْفِظ ااِلْسِتْدَراِؾ. َواأْلَوَّ
، َوَعَمى َجَواِب ُسَؤاِلَيا َعِف اْلِجَياِد. ا  ى.َأْكَثُر َفاِئَدًة؛ أِلَنَُّو َيْشَتِمُؿ َعَمى ِإْثَباِت َفْضِؿ اْلَحجّْ

 .ٕٓ٘ٔؽ  ٖٖٔص  ٕلحج المبرور، ج ( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضؿ أ)
-مف طريؽ خالد الواسطي-( رواية الجماعة عف حبيب بف أبي عمرة: أخرجيا البخاري ٕ)

، وكتاب الجياد ٕٓ٘ٔؽ  ٖٖٔص  ٕ، كتاب الحج، باب فضؿ الحج المبرور، ج 
مف طريؽ عبد الواحد بف -، وٕٗٛٚؽ  ٘ٔص  ٗوالسير، باب فضؿ الجياد والسير، ج 

مف طريؽ -، ؤٙٛٔؽ  ٜٔص  ٖجزاء الصيد، باب حج النساء، ج  ، كتاب-زياد
، ٕٙٚٛؽ  ٕٖص  ٗ، كتاب الجياد والسير، باب جياد النساء، ج -سفياف الثوري

ؽ  ٗٔٔص  ٘، كتاب مناسؾ الحج، فضؿ الحج، ج -مف طريؽ جرير-والنسائي 
، ج -مف طريؽ يزيد بف عطاء-، وأحمد ٜٖٗ٘ؽ  ٛص  ٗ، وفي "الكبرى"، ج ٕٕٛٙ
، ٜٕٚٗٗؽ  ٘ٗص  ٔٗ، ج -مف طريؽ عبد الواحد-، وٕٕٕٗٗؽ  ٖٛٗص  ٓٗ

سحاؽ بف راىويو ٕٓ٘ٔؽ  ٘ٔص  ٜ، ج -مف طريؽ جرير-وابف حباف  مف -، وا 
ص  ٛ، ج -مف طريؽ خالد-، وأبو يعمى ٗٔٓٔؽ  ٙٗٗص  ٕ، ج -طريؽ جرير

 ٗ ، كتاب الحج، باب حج النساء، ج-مف طريؽ عبد الواحد-، والبييقي ٚٔٚٗؽ  ٙٙٔ
، وكتاب السير، باب مف ال يجب ٕٓٙٛ، ؽ -مف طريؽ الثوري-، وٛٔٙٛؽ  ٖٗ٘ص 

. ٘ٓٛٚٔؽ  ٖٚ، ص -مف طريؽ خالد-، وٗٓٛٚٔؽ  ٖٙص  ٜعميو الجياد، ج 
== خمستيـ )سفياف الثوري، وخالد بف عبد اهلل الواسطي، وعبد الواحد بف زياد، وجرير 
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ٕٕٙ٘ 

، فرواه عف حبيب بف -(ٔ) ْٕٔ صذٔق-ٔخانفٓى حمًذ تٍ فضٍم  -2
، عف النبي  رضي اهلل عنياأبي عمرة عف عائشة بنت طمحة عف عائشة 

 . فذكر العمرة

 .(ٕ)ولفظو عند ابف ماجو ىو المذكور في صدر ىذا المبحث 
                                                           

بي عمرة، عف عائشة بنت طمحة، بف عبد الحميد، ويزيد بف عطاء( عف حبيب بف أ==
 ، بدوف ذكر "العمرة". ، عف النبي  رضي اهلل عنياعف عائشة أـ المؤمنيف 

بّْئ) ، موالىـ، أبو عبد الرحمف الكوفي، وثقو ابف ( ىو محمد بف فضيؿ بف غزواف الضَّ
معيف، والعجمي، والفسوي، وغيرىـ، وقاؿ عمي بف المديني: كاف ثقة ثبتا في الحديث، وما 

، وقاؿ ابف سعد: كاف ثقة صدوقا كثير الحديث متشيعا، وبعضيـ ال ىأقؿ سقط حديثو! ا
عيسى، قاؿ: سألت بف  ، وقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: حدثني حسف بفىيحتج بو. ا

المبارؾ عف أسباط، ومحمد بف فضيؿ بف غزواف، فسكت، فمما كاف بعد أياـ رآني فقاؿ 
، وقاؿ أحمد بف حنبؿ: كاف يتشيع، ىلي: يا حسف! صاحباؾ ال أرى أصحابنا يرضونيما. ا

، قاؿ أبو حاتـ: شيخ. ى، وقاؿ أبو زرعة: صدوؽ مف أىؿ العمـ. اىوكاف حسف الحديث. ا
، وقاؿ الحافظ في "التقريب": صدوؽ عارؼ، رمي ىوقاؿ النسائي: ليس بو بأس. ا، ىا

ترجمتو مف: الجرح والتعديؿ، ى(. ٜ٘ٔ، ومات سنة خمس وتسعيف ومائة )ىبالتشيع. ا
ترجمة أسباط بف محمد  ٜٔٔص  ٔ، وضعفاء العقيمي، ج ٖٕٙرقـ  ٚ٘صفحة  ٛجزء 
، وتاريخ أسماء الثقات البف ٖ٘ٙٔرقـ  ٕٓ٘صفحة  ٕ، وثقات العجمي، جزء ٗٗٔرقـ 

، ٛٗ٘٘رقـ  ٖٜٕصفحة  ٕٙ، وتيذيب الكماؿ، جزء ٕٙ٘ٔؽ  ٕٛٓشاىيف، ص 
، والتقريب، ص ٓٙٙؽ  ٘ٓٗص  ٜ، والتيذيب، ج ٕٙٓٛؽ  ٜص  ٗوالميزاف، ج 

 .ٕٕٚٙؽ  ٕٓ٘
( حديث محمد بف فضيؿ، عف حبيب بف أبي عمرة، عف عائشة بنت طمحة، عف أـ ٕ)

 ==: أخرجو ابف ماجو،-بذكر العمرة-،  ، عف النبي  ي اهلل عنيارضالمؤمنيف عائشة 
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ٕٕٙٙ 

(: وال يحتمؿ مف محمد بف فضيؿ مخالفة ىؤالء الثقات األئمة الكبار، لهد)
اهلل، وجرير بف عبد الحميد، وعبد الواحد بف زياد، كالثوري، وخالد بف عبد 

فإنو لو خالؼ واحدا منيـ لـ يقبؿ منو، فكيؼ بجميعيـ! إضافة إلى موافقة 
ىؤالء الكثرة لغيرىـ ممف رووه عف معاوية بف إسحاؽ بدونيا، وعمى ىذا 

 فزيادة محمد بف فضيؿ لفظ "والعمرة" وىـ منو، واهلل أعمـ.

: رواية حميد بف ميراف عف محمد بف سيريف عف عمراف انطشٌك انثاٍَح
، وفيو ذكر عف النبي  رضي اهلل عنيابف حطاف السدوسي عف عائشة 

 "العمرة"، ولفظو عند أحمد في "مسنده": "عف عائشة، أنيا سألت النبي 

                                                           

 ٕٗ، وأحمد، ج ٜٕٔٓؽ  ٜٛٙص  ٕ، باب الحج جياد النساء، ج  كتاب المناسؾ==
، وابف خزيمة، كتاب المناسؾ، َباُب الدَِّليِؿ َعَمى َأفَّ ِجَياَد النَّْساِء ٕٕٖٕ٘ؽ  ٜٛٔص 

، وابف أبي شيبة، كتاب الحج، ما قالوا في ثواب ٖٗٚٓؽ  ٜٖ٘ص  ٗاْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة، ج 
صفحة  ٖ، والدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، ج ٕ٘٘ٙٔؽ  ٕٔٔص  ٖالحج، ج 

 . كميـ مف طرؽ عف محمد بف فضيؿ بو.ٕٙٔٚؽ  ٖ٘ٗ
كما -وقد صححو أو حسنو جماعة مف العمماء بناًء عمى ظاىر إسناده، منيـ ابف خزيمة 

، وقاؿ ى: رواتو ثقات. اٛ٘ٙؽ  ٖٖٛاليادي في "المحرر"، ص  د، وقاؿ ابف عب-سبؽ
: َىَذا الَحِديث َصِحيح، أخرجو اْبف َماَجو ٖٚص  ٜابف الممقف في "البدر المنير"، ج 

ْسَناد اْبف َماَجو  َواْلَبْيَيِقّي ِفي "ُسَننيَما" ِبِإْسَناد َصِحيح. َقاَؿ النََّوِوّي ِفي "شرح اْلُمَيّذب": َوا 
َشرط الشَّْيَخْيِف، َوُىَو َكَما َقاَؿ، َوَقاَؿ اْلُمْنِذِرّي: ِإْسَناده حسف، َوَقاَؿ الشَّْيخ َتِقّي الدَّيف َعَمى 

كميـ مف رجاؿ  رضي اهلل عنياِفي "اإِلَماـ": مف ُمَحمَّد بف فضيؿ َراِويو ِإَلى َعاِئَشة 
ِحيح. ا سناده صحيح، وأصمو ٜٓٚؽ  ٕٚٚ. وقاؿ الحافظ في "بموغ المراـ"، ص ىالصَّ : وا 

 .-كما بينت في ىذا البحث-)قمت(: والصواب أف ذكر "العمرة وىـ ى. في "الصحيح". ا
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ٕٕٙٚ 

الحج والعمرة، ىو جياد »فقالت: يا رسوؿ اهلل، َأَعمى النساء جياٌد؟ قاؿ: 
 ."(ٔ)« النساء

 )لهد(: ٔيف ْزِ انشٔاٌح عهراٌ:
رضي اهلل : أنو قد تفرد بيا عمراف بف حطاف السدوسي عف عائشة األٔىل
، لكف قد تركو جماعة مف األئمة؛ ألنو (ٕ)، وعمراف "صدوؽ في نفسو"  عنيا

                                                           

( رواية حميد بف ميراف عف محمد بف سيريف عف عمراف بف حطاف السدوسي عف ٔ)
 ٓٔص  ٔٗمرة": أخرجيا أحمد، ج ، وفيو ذكر "الععف النبي   رضي اهلل عنيا عائشة
ص  ٔٔ، وابف المنذر في "األوسط"، كتاب قسـ أربعة أخماس الغنيمة، ج ٖٕٙٗٗؽ 

، ٕ٘ٔٚؽ  ٖ٘ٗص  ٖ، والدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، ج ٘ٚ٘ٙؽ  ٖٛٔ
والبييقي، كتاب الحج، جماع أبواب وقت الحج والعمرة، باب مف قاؿ بوجوب العمرة...، ج 

 .ٛ٘ٚٛ ؽ ٔٚ٘ص  ٗ
 ٖٕ٘ص  ٖ( عمراف بف حطاف: ذكره الذىبي في "الميزاف" وقاؿ: صدوؽ في نفسو، ج ٕ)

، ٕٛ٘ٓؽ  ٕٖٛص  ٜ، ولـ يرمز لو ابف حجر في "لساف الميزاف" بشيء، ج ٕٚٚٙؽ 
في تجريد األسماء التي حذفيا مف "الميزاف"، وىذه إشارة الضعؼ عنده، وقاؿ في "ىدي 

ف حطَّاف السُدوِسي الشَّاِعر اْلَمْشُيور: َكاَف يرى َرْأي : عمرَاف بٕٖٗص  ٔالساري" ج 
اْلَخَواِرج...، َوَكاَف عمَراف َداِعَية ِإَلى مْذىبو، َوُىَو الَِّذي رثى عبد الرَّْحَمف بف ممجـ َقاتؿ 

الَحِديث،  ِبِتْمَؾ األبيات السائرة، َوقد َوثََّقُو اْلعجِمّي، َوَقاَؿ َقَتاَدة: َكاَف اَل يتيـ ِفي َعمّي 
َـّ ذكر عمَراف َىَذا َوَغيره،  َوَقاَؿ َأُبو َداُود: َلْيَس ِفي أىؿ اأْلَْىَواء أصح َحِديثا مف اْلَخَواِرج، ث
َحاَبة َوَصاَر ِفي آخر أمره ِإَلى َأف رأى َرْأي  َوَقاَؿ َيْعُقوب بف شيَبة: أْدرؾ جَماَعة مف الصَّ

َعاِئَشة َولـ يَتَبيَّف َسَماعو ِمْنَيا. قمت: لـ يخرج َلُو  اْلَخَواِرج، َوَقاَؿ اْلعقيِمّي: حدث َعف
== الُبَخاِرّي سوى َحِديث َواِحد...، َوَىَذا الَحِديث ِإنََّما أخرجو الُبَخاِرّي ِفي المتابعات...، 
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ٕٕٙٛ 

كاف ضاال، سيء المعتقد، رأسا مف رؤوس الخوارج، وداعية مف أكابر 
 بأبيات مشيورة سائرة. دعاتيـ، حتى إنو مدح ابَف ممجـ قاتؿ عمي 

: وقاؿ ابف دحية: ال أعمـ أحًدا توقؼ ِفي لعف ابف ممجـ، (ٔ)قاؿ ابف الممقف 
 ى.إال ما كاف مف عمراف بف حطاف، أصاله اهلل النيراف. ا

: وعمراف (ٕ)وقد أخرج لو البخاري حديثيف، فتعقبو الدارقطني فقاؿ في "التتبع" 
 ى.متروؾ لسوء اعتقاده وخبث رأيو. ا

                                                           

عمى َأف أََبا َزَكِريَّا اْلموِصِمي حكى ِفي "تَاِريخ اْلموصؿ" َعف َغيره: َأف عمرَاف َىَذا َرَجَع ِفي آخر ==
الَّ َفاَل يضر التَّْخِريج َعمَّف َىَذا َسبيمو ِفي  عمره َعف َرْأي اْلَخَواِرج. َفِإف َصحَّ َذِلؾ َكاَف عذرا جيدا، َواِ 

نما أخرج لو البخاري عمى قاعدتو ، ٜٕٓص  ٓٔفي "الفتح" ج وقاؿ ى. المتابعات، َواهلل أعمـ. ا وا 
في تخريج أحاديث المبتدع إذا كاف صادؽ الميجة متدينا، وقد قيؿ إف عمراف تاب مف بدعتو. وىو 

: صدوؽ، إال أنو كاف عمى مذىب الخوارج، ٕ٘ٔ٘ؽ  ٜٕٗوقاؿ في "التقريب"، ص ى. بعيد. ا
و الدارقطني، وذكره العقيمي في "الضعفاء" وقاؿ: ال يتابع )قمت(: وتركى. ويقاؿ: رجع عف ذلؾ. ا

نما يصمح في المتابعات  عمى حديثو ، واهلل -كما قاؿ الحافظ-، فمثمو ال يحتج بو إذا انفرد، وا 
 . أعمـ

. قاؿ العقيمي في رضي اهلل عنياوقد طعف العقيمي وابف عبد البر في سماع عمراف مف عائشة 
، وقاؿ ابف الممقف في ى: ال يتبيف سماعو مف عائشة. اٖٗٓٔؽ  ٜٕٚص  ٖ"الضعفاء"، ج 

: َوَىِذه الطَِّريؽ معمولة ِبَأف عمَراف لـ يسمع مف َعاِئَشة َكَما َقاَلو  ٖٚص  ٜ"البدر المنير"، ج 
، سماعو ٖ٘ٛص  ٓٔ، وصحح الحافظ في "الفتح"، ج ىَصاحب "االستذكار"، وبعمراف َنفسو. ا

ؽ  ٓ٘ٔص  ٚ)قمت(: وىو الراجح، ففي "صحيح البخاري"، ج  . رضي اهلل عنيامف عائشة 
: مف طريؽ َيْحَيى ْبِف َأِبي َكِثيٍر "َعْف ِعْمَراَف ْبِف ِحطَّاَف، َقاَؿ: َسأَْلُت َعاِئَشَة َعِف الَحِريِر..." ٖ٘ٛ٘
 الحديث.

 .ٚ٘٘ص  ٛ( البدر المنير البف الممقف، ج ٔ)
 .ٚٔٔؽ  ٕٓٔ( التتبع لمدارقطني، ص ٕ)
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ٕٕٜٙ 

نما أدخمو (ٔ)وقاؿ ابف الممقف في "التوضيح"  : قاؿ ابف التيف: خارجي، وا 
 ى.البخاري في المتابعة ال في األصوؿ. ا

ي الشيخيف[ لبعض الدعاة : وقد أخرجا ]يعن(ٕ)وقاؿ الحافظ في "النكت" 
الغالة، كعمراف بف حطاف ...، إال أنيما لـ يخرجا ألحد منيـ إال ما توبع 

 ى.عميو. ا
رضي : وقاؿ: عمراف بف حطاف عف عائشة (ٖ)وذكره العقيمي في "الضعفاء" 

 ى.، وال يتابع عمى حديثو، وكاف يرى رأي الخوارج. ا اهلل عنيا
حديثو" جرح مفسر آخر بخالؼ سوء : وقولو: "وال يتابع عمى  (لهد)

 مذىبو.
عف حديث عمراف ىذا: وىذه الطريؽ  (ٗ)وقاؿ ابف الممقف في "البدر المنير" 

، (٘) -َكَما َقاَلو َصاحب "االستذكار"-معمولة بأف عمراف لـ يسمع مف َعاِئَشة 
 . وبعمراف نفسو

حة بف : أنو قد خالؼ مف ىو أولى منو وأوثؽ، وىي عائشة بنت طم انثاٍَح
بغير  رضي اهلل عنياعبيد اهلل، فقد روت الحديث عف أـ المؤمنيف عائشة 

                                                           

 .٘ٚٙص  ٕٚالتوضيح البف الممقف، ج  (ٔ)
 .ٖٓٚص  ٔ( النكت عمى كتاب ابف الصالح البف حجر، ج ٕ)
 .ٖٗٓٔؽ  ٜٕٚص  ٖ( الضعفاء الكبير لمعقيمي، ج ٖ)
 .ٖٚص  ٜ( البدر المنير البف الممقف، ج ٗ)
( صاحب "االستذكار" ىو اإلماـ أبو عمر بف عبد البر النمري القرطبي، والراجح أف ٘)

 .-كما سبؽ بيانو مفصال في ىامش سابؽ- ف حطاف قد سمع مف عائشة عمراف ب
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ٕٕٚٓ 

ُـّ المؤمنيف عائشُة (ٔ)ذكر: "العمرة"، وىي ثقة حجة كما قاؿ ابف معيف  ، وأ
 خالُتيا، وحديُثيا مخرج في "صحيح البخاري". رضي اهلل عنيا

: رواه أحمد (ٕ)وقد أشار إلى عمتو ابف عبد اليادي، فقاؿ في "التنقيح" 
والبخاريُّ مف رواية غير واحد عف حبيب، وليس فيو ذكر العمرة...، ورواه 
أحمد والبخاريُّ مف رواية سفياف عف معاوية بف إسحاؽ بف طمحة عف عمَّتو 

 ى.عائشة، وليس فيو ذكر العمرة. ا
: والجواب عف (ٗ)، والعيني في "البناية" (ٖ)وقاؿ الزيمعي في "نصب الراية" 

فقاؿ صاحب "التنقيح"، قد  رضي اهلل عنياألحاديث: أما حديث عائشة ىذه ا
أخرجو البخاري في "صحيحو" مف رواية غير واحد عف حبيب، وليس فيو ذكر 

 مف "البناية".ى العمرة. ا
: أخرجو َأْحمد، َواْبف َماَجو، َوُىَو ِعْند الُبَخاِرّي (٘)وقاؿ الحافظ في "الدراية" 

 ى.ة". اَلْيَس ِفيِو "اْلعمرَ 
، زيادة  رضي اهلل عنيا(: وعمى ىذا فزيادة "العمرة" في حديث عائشة لهد)

 . شاذة، واهلل أعمـ
                                                           

، وفيو أيضا: قاؿ العجمي: مدنية، تابعية، ٛٛٛٚؽ  ٖٕٚص  ٖ٘( تيذيب الكماؿ، ج ٔ)
ثقة. َوَقاؿ أبو ُزْرَعة الدمشقي: امرأة جميمة، حدث الناس عنيا لفضائميا وأدبيا. وذكرىا 

 ابف حباف في كتاب "الثقات".
 .ٕ٘ٗص  ٖالتنقيح البف عبد اليادي، ج ( ٕ)
 .ٛٗٔص  ٖ( نصب الراية لمزيمعي، ج ٖ)
 .ٖٙٗص  ٗ( البناية لمعيني، ج ٗ)
 .ٚٗص  ٕ( الدراية البف حجر، ج ٘)
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 احلذٌث انثاًَ                         
قاؿ اإلماـ ابف خزيمة في "صحيحو": "حدثنا أبو يعقوب يوسؼ بف واضح 
الياشمي، حدثنا اْلُمْعَتِمُر ْبِف ُسَمْيَماَف، َعْف َأِبيِو، َعْف َيْحَيى ْبِف َيْعَمَر َقاَؿ: 

ُعُموَف َأْف : َيا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِف! ِإفَّ َأْقَواًما َيزْ -َيْعِني ِلَعْبِد المَِّو ْبِف ُعَمرَ -ُقْمُت: 
ـْ  ـْ َعنّْي ِإَذا َلِقيَتُي ـْ َأَحٌد؟ ُقْمُت: اَل. َقاَؿ: َفَأْبِمْغُي َلْيَس َقَدٌر. َقاَؿ: َىْؿ ِعْنَدَنا ِمْنُي
َـّ َقاَؿ: َحدَّثَِني ُعَمُر ْبُف  ـْ ُبَرَءاُء ِمْنُو، ُث ، َوَأْنُت ـْ َأفَّ اْبَف ُعَمَر َيْبرَُأ ِإَلى المَِّو ِمْنُك

ِفي ُأَناٍس، ِإْذ َجاَء َرُجٌؿ  َقاَؿ: َبْيَنَما َنْحُف ُجُموٌس ِعْنَد َرُسوِؿ المَِّو  اْلَخطَّابِ 
َسَفٍر، َوَلْيَس ِمْف َأْىِؿ اْلَبَمِد َيَتَخطَّى َحتَّى َوَرَد، َفَجَمَس  (ٔ)َلْيَس َعَمْيِو َسْحَناُء 
؟ َقاَؿ: ، َفَقاَؿ: َيا ُمَحمَُّد َما اإْلِ َبْيَف َيَدْي َرُسوِؿ المَِّو  ـُ ـُ َأْف َتْشَيَد »ْساَل ْساَل اإلِْ

اَلَة، َوُتْؤِتَي الزََّكاَة،  ـَ الصَّ َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َوَأفَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُؿ المَِّو، َوَأْف ُتِقي
َـّ اْلُوُضوَء، َوَتُصوـَ  َوَتُحجَّ اْلَبْيَت َوَتْعَتِمَر، َوَتْغَتِسَؿ ِمَف اْلَجَناَبِة، َوَأْف ُتِت

-َقاَؿ: َصَدْقَت. «. َنَعـْ »؟ َقاَؿ:  . َقاَؿ: َفِإَذا َفَعْمُت َذِلَؾ َفَأَنا ُمْسِمـٌ  «َرَمَضافَ 
ْحَساِف َوالسَّاَعةِ  يَماِف َواإلِْ  .(ٕ)". -َوَذَكَر اْلَحِديَث ِبُطوِلِو ِفي السَُّؤاِؿ َعِف اإلِْ

                                                           

"، ج ٔ) ص  ٘( قولو: "سحناء السفر"، أي: ىيئتو. قاؿ نشواف الحميري في "شمس العمـو
، وقاؿ ابف األثير في ىمادة السَّْحناء: "السَّْحَناء": الييئة، "َفْعالف" بفتح الفاء. ا ٖٖٓٓ

مادة سحف: "السَّْحَنة، السّْْحَنة": وىي َبَشَرة الوجو وىيَأُتو  ٖٛٗص  ٕ"النياية"، ج 
 َوِىَي َمْفُتوَحُة السّْيِف، َوَقْد ُتْكسر. َوُيَقاُؿ ِفيَيا "السَّْحَناُء" َأْيًضا ِباْلَمدّْ. وحاُلو،

ـَ  ( صحيح ابف خزيمة، ِكَتاُب اْلُوُضوِء، َباُب ِذْكِر اْلَخَبِر الثَّاِبِت َعِف النَِّبيّْ ٕ) ِبَأفَّ ِإْتَما
، ج  ْساَلـِ == أيضا، كتاب المناسؾ، باب ذكر  ، وأخرجؤؽ  ٖص  ٔاْلُوُضوِء ِمَف اإلِْ
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وىي زيادة شاذة، تفرد (: محؿ الشاىد مف الحديث ىو قولو: "وتعتمر"، لهد)
 بيا سميماف التيمي، عف يحيى بف يعمر، والحديث في "صحيح مسمـ" بدونيا.

 : طشق احلذٌث ٔتٍاٌ عهرّ
جاء ىذا الحديث مف رواية يحيى بف يعمر عف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب 

 .، عف النبي  ، عف )أبيو( عمر 
-هلل بف بريدة ا ، منيـ: عبد ٔسٔاِ عٍ حيٍى اجلًاعح يٍ انثماخ -1

و)أخوه( سميماف بف بريدة، والركيف بف الربيع، وعطاء  ، -وحديثو عند مسمـ
سحاؽ بف سويد، وعمي بف زيد بف جدعاف  ، -وفيو ليف-الخراساني، وا 

 .  وغيرىـ
 ٔكهٓى سِٔٔ عٍ حيٍى تٍ ٌعًش تذٌٔ لٕنّ "ٔذعرًش".

ولفظو عند اإلماـ مسمـ في "صحيحو" مف طريؽ عبد اهلل بف بريدة عف يحيى 
ـُ َأْف َتْشَيَد َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ اهلُل، َوَأفَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُؿ اهلِل »... بف يعمر:  ْساَل ، اإلِْ

اَلَة، َوُتْؤِتَي الزََّكاَة، َوَتُصوـَ َرَمَضاَف، َوَتُحجَّ اْلَبيْ  ـَ الصَّ َت ِإِف اْسَتَطْعَت ِإَلْيِو َوُتِقي
 . (ٔ)الحديث « َسِبياًل...

                                                           

البياف أف العمرة فرض، وأنيا مف اإلسالـ كالحج سواء، ال أنيا تطوع غير فريضة عمى ==
 .ٖ٘ٙٓؽ  ٖٙ٘ص  ٗما قاؿ بعض العمماء، ج 

سحاؽ بف سويد، ٔ) ( رواية الجماعة )عبد اهلل بف بريدة، و)أخوه( سميماف بف بريدة، وا 
الربيع، وعمي بف زيد بف جدعاف( عف يحيى بف يعمر عف  وعطاء الخراساني، والركيف بف

 ==، بدوف قولو: "وتعتمر": عف النبي  ابف عمر عف عمر 
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يَماِف  -ٔ أما حديث عبد اهلل بف بريدة فأخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، َباُب معرفة اإلِْ
ْساَلـِ والَقَدِر َوَعاَلَمِة السَّاَعِة، ج  ، وأبو داود، كتاب السنة، باب في ٔؽ  ٖٙص  َٔواإلِْ

، والترمذي، أبواب اإليماف، َباُب َما َجاَء ِفي ٜٙٙٗ - ٜ٘ٙٗؽ  ٖٕٕص  ٗالقدر، ج 
، ج  ِجْبِريَؿ ِلمنَِّبيّْ  َوْصؼِ  ـَ ، وقاؿ: َحِديٌث َحَسٌف ٕٓٔٙؽ  ٙص  ٘اإِليَماَف َواإِلْساَل

، َوَقْد ُرِوَي َىَذا الَحِديُث َعْف اْبِف َصِحيٌح، َقْد ُرِوَي ِمْف َغْيِر َوْجٍو َنْحُو َىَذا َعْف ُعَمَر 
ِحيُح ُىَو اْبُف ُعَمرَ َعِف النَِّبيّْ  ُعَمَر  ، والنسائي، ى. اَعْف ُعَمَر َعِف النَِّبيّْ  ، َوالصَّ

، ج  ْساَلـِ ، وابف ماجو، المقدمة، ٜٜٓٗؽ  ٜٚص  ٛكتاب اإليماف وشرائعو، َباُب َنْعِت اإلِْ
 ٖٗٗ، و: ص ٗٛٔؽ  ٖٗٔص  ٔ، وأحمد، ج ٖٙؽ  ٕٗص  ٔباب في اإليماف، ج 

ِبَأفَّ  الثَّاِبِت َعِف النَِّبيّْ  ، وابف خزيمة، كتاب الوضوء، َباُب ِذْكِر اْلَخَبرِ ٖٛٙ - ٖٚٙؽ 
، ج  ْساَلـِ ـَ اْلُوُضوِء ِمَف اإلِْ  ٗ، وكتاب المناسؾ، باب فرض الحج...، ج ٔؽ  ٖص  ِٔإْتَما

. كميـ مف طرؽ عف عبد اهلل ٛٙٔؽ  ٜٖٛص  ٔ، وابف حباف، ج ٕٗٓ٘ؽ  ٕٚٔص 
 بف بريدة عف يحيى بف يعمر بو.

مف رواية سفياف الثوري، وعبد العزيز بف أبي وأما حديث سميماف بف بريدة فجاء  -ٕ
 ". رواد )كالىما( عف عمقمة بف مرثد عف سميماف بف بريدة بو، دوف ذكر "عمر
ؽ  ٕٕٗص  ٗأما حديث الثوري فأخرجو أبو داود، كتاب السنة، باب في القدر، ج 

، والمروزي في "تعظيـ قدر الصالة"، ج ٖ٘ٚ - ٖٗٚؽ  ٜٖٗص  ٔ، وأحمد، ج ٜٚٙٗ
 . ٜٖٙ - ٖٛٙؽ  ٖٚٚ - ٖٙٚص  ٔ

، ترجمة ٛص  ٖوأما حديث عبد العزيز بف أبي رواد فأخرجو العقيمي في "الضعفاء"، ج 
، وقاؿ أبو نعيـ ٕٕٓص  ٛ، وأبو نعيـ في "الحمية"، ج ٖٜٙعبد العزيز بف أبي رواد، ؽ 

ـٌ ِفي "َصِحيَحِو" عقبو: َصِحيٌح ثَاِبٌت، َرَواُه َغْيُر َواِحٍد َعْف ُسَمْيَماَف َعْف ُبَريْ  َدَة، َأْخَرَجُو ُمْسِم
)قمت(: وىذا وىـ؛ فمـ يخرج مسمـ ىذه الطريؽ في ى. ِمْف َحِديِث َعْمَقَمَة َوُسَمْيَماَف. ا

 == "صحيحو".
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كالىما )الثوري وعبد العزيز( عف عمقمة بف مرثد عف سميماف بف بريدة عف يحيى بف ==
مت(: وعمقمة بف مرثد متفؽ عمى توثيقو؛ في اإلسناد. )ق يعمر بو، دوف ذكر عمر 

 ٚكما في "التيذيب"، ج -وثقو أحمد، والنسائي، وابف حباف، ويعقوب بف سفياف، وغيرىـ 
، وسميماف بف بريدة بف الحصيب أخو عبد اهلل بف بريدة متفؽ عمى توثيقو، -ٜٕٚص 

غيرىـ، عمى وثقو ابف معيف وأبو حاتـ، وغيرىما، وفضمو ابف عيينة، ووكيع، وأحمد، و 
 .-ٗٚٔص  ٗكما في "التيذيب"، ج -أخيو عبد اهلل 

، وانما روى اْبُف عمر َعف عمر بف اْلخطاب َأنو ٜٜٔوقاؿ اإلماـ مسمـ في "التمييز"، ص 
ُىَو الَِّذي حضر َذِلؾ دوف َأف يحضَرُه اْبُف عمر، َوَلو َكاَف اْبف عمر عايف َذِلؾ َوَشاىده لـ 

)قمت(: ولذلؾ جعؿ اإلماـ أحمد ىذه الروايات في مسند ى. ايجز َأف يحكيو َعف عمر. 
نما رواه ابنو عنو،  ، رغـ عدـ ذكره عمر  فييا؛ ألف الحديث في األصؿ حديثو، وا 

 . ومف أسقطو فإنما أسقطو وىما أو اختصارا، واهلل أعمـ
وأما حديث إسحاؽ بف سويد فجاء مف رواية حماد بف سممة عنو، دوف ذكر "عمر  -ٖ
.  شعيب األرنؤوط، -، وقاؿ محققوا المسند ٚ٘ٛ٘ؽ  ٔٓٔص  ٓٔأخرجو أحمد، ج

، والمروزي في "تعظيـ قدر الصالة"، ى: عمى شرط الشيخيف. ا-وعادؿ مرشد، ومف معيما
. كميـ ٖٔٛؽ  ٗٗٙص  ٕ، وابف بطة العكبري في "اإلبانة"، ج ٕٖٚؽ  ٖٔٛص  ٔج 

د عف يحيى بف يعمر بو. )قمت(: مف غير وجو عف حماد بف سممة عف إسحاؽ بف سوي
كما في "التقريب"، -وحماد بف سممة ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظو بأخرة 

سحاؽ بف سويد ثقة، تكمـ فيو لمنصب، وثقو أحمد، وابف معيف، -ٜٜٗٔؽ  ٛٚٔص  ، وا 
ص  ٔكما في "التيذيب"، ج -والنسائي، وابف سعد، والعجمي، وابف حباف، وغيرىـ 

ٕٖٙ-. 
وأما حديث عطاء الخراساني فجاء مف رواية عبد األعمى بف عبد األعمى السامي،  -ٗ

". أخرجو المروزي في "تعظيـ قدر الصالة" عف داود بف أبي ىند، عنو، دوف ذكر "عمر 
==     ٖٖٚؽ  ٖٔٛص  ٔ، ج -وسقط عنده ذكر ابف عمر أيضا، ولعمو مف الناسخ-
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، والاللكائي في "شرح ٕٔ٘ٗؽ  ٕٖ٘ص  ٖف"، ج ، والطبراني في "مسند الشاميي==
، ٕٗ٘ٔؽ  ٖٜٔص  ٗأصوؿ اعتقاد أىؿ السنة والجماعة"، وقاؿ: إسناده صحيح، ج 

. كميـ مف غير وجو عف عبد األعمى عف داود بف ٕٚٓص  ٘وأبو نعيـ في "الحمية"، ج 
ي ثقة، أبي ىند عف عطاء الخراساني عف يحيى بف يعمر بو. )قمت(: وعبد األعمى السام

ص  ٙكما في "التيذيب"، ج -وثقو ابف معيف، وأبو زرعة، وابف حباف، والعجمي، وغيرىـ 
ؽ  ٕٓٓكما في "التقريب"، ص -، وداود بف أبي ىند ثقة متقف، كاف ييـ بأخرة -ٜٙ

، وعطاء الخراساني ثقة لو أوىاـ، كثير اإلرساؿ عف الصحابة ولـ يمقيـ، وثقو ابف ٚٔٛٔ
لدارقطني، وغيرىـ، وقاؿ ابف أبى حاتـ عف أبيو: ثقة صدوؽ. قمت: معيف، وابف سعد، وا

وقاؿ ابف حباف: كاف رديء الحفظ، يخطئ وال يعمـ، ى. يحتج بو؟ قاؿ أبو حاتـ: نعـ. ا
، ٜٖٔٗؽ  ٙٓٔص  ٕٓترجمتو مف "تيذيب الكماؿ" ج ى. فبطؿ االحتجاج بو. ا

 .ٕٗٔص  ٚو"التيذيب"، ج 
اهلل  وأما حديث الركيف بف الربيع فجاء مف رواية يزيد بف ىاروف، عف شريؾ بف عبد -٘

ص  ٔ". أخرجو المروزي في "تعظيـ قد الصالة"، ج بف أبي نمر، عنو، دوف ذكر "عمر 
ؽ  ٖٔٛص  ٘، والنسائي في "الكبرى"، كتاب العمـ، توقير العمماء، ج ٖٓٚؽ  ٖٛٚ
 ٙ٘ص  ٔ، ج -وجعمو عف ابف عمر عف عمر -"، ، وابف أبي عاصـ في "السنةٕ٘ٛ٘

، ٖٖٚؽ  ٖٖٔص  ٔ، وأبو بكر الشافعي في "فوائده الشيير بالغيالنيات"، ج ٕٔٔؽ 
كميـ مف طرؽ عف يزيد بف ىاروف، عف شريؾ، عف الركيف بف الربيع، عف يحيى بف 

ؽ  ٙٓٙكما في "التقريب" ص -يعمر بو. )قمت(: ويزيد بف ىاروف ثقة متقف عابد 
، -ٕٛٛٚؽ  ٕٙٙكما في "التقريب" ص -، وشريؾ بف عبد اهلل صدوؽ يخطئ -ٜٛٚٚ

والركيف بف الربيع بف عميمة الفزاري ثقة، وثقو أحمد، وابف معيف، والنسائي، وابف حباف، 
 .-ٕٛٛص  ٖكما في "التيذيب"، ج -ويعقوب بف سفياف، وغيرىـ 

د بف سممة عنو. أخرجو وأما حديث عمي بف زيد بف جدعاف فجاء مف رواية حما -ٙ
==        ٔ، والمروزي في "تعظيـ قدر الصالة"، ج ٙ٘ٛ٘ؽ  ٔٓٔص  ٓٔأحمد، ج 
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، عف )أبيو( سميماف بف  (ٔ) ٔسٔاِ ادلعرًش تٍ سهًٍاٌ انرًًٍ -2
 :  ، عف يحيى بف يعمر، واضطرب فيو(ٕ)طرخاف التيمي 

 . فمرة رواه كما رواه الجماعة، بدوف قولو: "وتعتمر"

 . أخرى في الحديثومرة رواه مع زيادة: "وتعتمر"، مع زيادات 

والكؿ صحيح عنو، فقد رواه عف المعتمر ثالثة مف الثقات، وىـ: ُيوُنُس ْبُف 
، وىذاف قد (ٗ)، وَأُبو َيْعُقوَب ُيوُسُؼ ْبُف َواِضٍح اْلَياِشِميُّ (ٖ) ُمَحمٍَّد اْلُمَؤدّْبُ 

                                                           

، وابف بطة ٕٚٓؽ  ٕٚ٘ص  ٕ، واآلجري في "الشريعة"، ج  ٖٔٚؽ  ٖٓٛص == 
. كميـ مف طرؽ عف حماد بف سممة عف ٖٓٛؽ  ٗٗٙص  ٕالعكبري في "اإلبانة"، ج 

)قمت(: وعمي بف زيد بف جدعاف فيو ليف، قاؿ  عمي بف زيد عف يحيى بف يعمر بو.
: أحد الحفاظ وليس بالثبت، قاؿ ٜٖٙٔؽ  ٓٗص  ٕالذىبي في "الكاشؼ"، ج 

الدارقطني: ال يزاؿ عندي فيو ليف، وقاؿ منصور بف زاذاف: لما مات الحسف قمنا البف 
 : ضعيؼ.ٖٗٚٗؽ  ٔٓٗ، وقاؿ الحافظ في "التقريب"، ص ىجدعاف: اجمس مجمسو. ا

مت(: ولمحديث روايات كثيرة غير ىذه، ومتابعات ليحيى بف يعمر أيضا، ال تخمو مف )ق
 ضعؼ، أعرضت عف ذكرىا خشية اإلطالة، وليس في شيء منيا ذكر "العمرة"، واهلل أعمـ.

ؽ  ٜٖ٘كما في "التقريب"، ص -( المعتمر بف سميماف بف طرخاف التيمي، ثقة ٔ)
ٙٚٛ٘-. 

 .-ٕ٘ٚ٘ؽ  ٕٕ٘كما في "التقريب"، ص -ثقة عابد،  ( سميماف بف طرخاف التيمي،ٕ)
 .-ٜٗٔٚؽ  ٗٔٙكما في "التقريب"، ص -( يونس بف محمد المؤدب، ثقة ثبت ٖ)
، ثقة ٗ) ؽ  ٕٔٙكما في "التقريب"، ص -( َأُبو َيْعُقوَب ُيوُسُؼ ْبُف َواِضٍح اْلَياِشِميُّ

ٜٚٛٔ- . == 
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روياه عف المعتمر عمى الوجييف، بزيادة "وتعتمر" وبدونيا، ورواه عنو ُمَحمَُّد 
 ، بدوف ىذه الزيادة.(ٔ)ْبُف َأِبي َيْعُقوَب اْلِكْرَماِنيُّ 

وىذا االضطراب مف سميماف التيمي، ألف الراوي عنو )ابنو( المعتمر قد رواه 
 .(ٕ)عف غيره عمى الجادة، بدوف ىذه الزيادة 

ابف خزيمة بزيادة "وتعتمر"، مف رواية يوسؼ بف واضح الياشمي  ولفظو عند
عف المعتمر عف )أبيو( عف يحيى بف يعمر، ىو المذكور في صدر ىذا 

 . (ٖ)المبحث 

                                                           

-صور الكرماني، نزيؿ البصرة، ثقة ( أبو عبد اهلل محمد بف أبي يعقوب إسحاؽ بف منٔ)
 .-ٕٗٚ٘ؽ  ٚٙٗكما في "التقريب"، ص 

يحيى بف يعمر عف ابف عمر  ( رواه المعتمر عف كيمس عف عبد اهلل بف بريدة عفٕ)
، فمـ يذكر ىذه الزيادات. أخرجو المروزي في "تعظيـ قدر ، عف النبي  عف عمر

، قاؿ: َحدَّثََنا َأُبو َسَمَمَة َيْحَيى ْبُف َخَمٍؼ...، والفريابي ٖٖٙؽ  ٖٚٙص  ٔالصالة"، ج 
 ، قاؿ: وحدثني محمد بف عبد األعمى... ٕٔٔؽ  ٚٙٔفي "القدر"، ص 

 ف المعتمر بو.كالىما )أبو سممة يحيى بف خمؼ، ومحمد بف عبد األعمى( ع
( حديث المعتمر بف سميماف التيمي، عف )أبيو( سميماف التيمي، عف يحيى بف يعمر، ٖ)

: رواه عف المعتمر ثالثة مف الثقات، وىـ: ، عف النبي عف ابف عمر، عف عمر 
ٍد اْلُمَؤدُّْب، وَأُبو َيْعُقوَب ُيوُسُؼ ْبُف َواِضٍح اْلَياِشِميُّ  اف قد روياه عف وىذ-ُيوُنُس ْبُف ُمَحمَّ

، -المعتمر عمى الوجييف، بزيادة "وتعتمر" وبدونيا ُد ْبُف َأِبي َيْعُقوَب اْلِكْرَماِنيُّ -، وُمَحمَّ
 .-وىذا قد رواه عنو بدوف ىذه الزيادة

 : -تانزٌادج ٔتذَٔٓا-: سٔاٌح ٌَٕس تٍ حمًذ ادلؤدب عٍ ادلعرًش  أٔال
 بابف المنادي، وحجاج بف الشاعر.رواىا عف يونس: محمد بف عبيد اهلل، المعروؼ 
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 رواية ابف المنادي عف يونس: رواىا عنو عمى الوجييف، مرة بالزيادة، ومرة بدونيا. -ٔ
، ٗؽ  ٕٚص  ٔأبو عوانة في "مستخرجو"، ج  -عنو-* أما روايتو بالزيادة: فرواىا 

 مطبوع-وأبو جعفر بف البختري في "جزء فيو المنتقى مف السادس عشر مف حديثو" 
، وأخرجيا الدارقطني، كتاب الحج، باب ٓٙؽ ٙ٘ٗ، ص -ضمف مجموع مصنفاتو

ـٌ ِبَيَذا ٕٛٓٚؽ  ٖٔٗص  ٖالمواقيت، ج  ، وقاؿ عقبو: ِإْسَناٌد ثَاِبٌت َصِحيٌح. َأْخَرَجُو ُمْسِم
ْسَناِد. ا  ٖٕٓٔص  ٙ، والاللكائي في "شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ السنة والجماعة"، ج ىاإلِْ

، والبييقي في "الصغير"، ٖٔؽ  ٙٗٔص  ٔده في "اإليماف"، ج ، وابف منٕٓٛٔؽ 
ؽ  ٕٔص  ٔالمقدمة، َباُب َتْحِسيِف اْلَعْبِد ِعَباَدَة َمْعُبوِدِه َحتَّى َكَأنَُّو َيَراُه َوُيَشاِىُدُه...، ج 

ص  ٘، وفي "الشعب"، ج ٖ٘ٔؽ  ٖٕٗ، وفي "المدخؿ إلى السنف الكبرى"، ص ٓٔ
 ٔ، وابف أبي يعمى في "طبقات الحنابمة"، ج ٕٙٓاد"، ص ، وفي "االعتقٖٚٛٙؽ  ٓٗٗ
 . كميـ مف طرؽ عف محمد بف عبيد اهلل بف المنادي بو.ٕٖٓص 

 ٕٚٗص  ٕٓأبو عوانة في "مستخرجو"، ج  -عنو-* وأما روايتو بدوف الزيادة: فرواىا 
، وأبو جعفر بف البختري في "جزء فيو المنتقى مف السادس عشر مف حديثو" ٔٗٙٔٔؽ 
، ومف طريؽ ابف البختري أخرجيا ٜ٘ؽ  ٗ٘ٗ، ص -مطبوع ضمف مجموع مصنفاتو-

رواه مسمـ في وقاؿ عقبو: ، ٗٛٔ، قاؿ: ٗٛٔؽ  ٛٛٔالبييقي في "القضاء والقدر"، ص 
، وأخرجيا ابف منده في ىالصحيح عف حجاج بف الشاعر، عف يونس بف محمد. ا

 منادي بو. ، مف غير وجو عف ابف الٔٔؽ  ٖٗٔص  ٔ"اإليماف"، ج 
، كتاب اإليماف، َباُب -عنو-رواية حجاج بف الشاعر عف يونس: أخرجيا مسمـ  -ٕ

ْساَلـِ والَقَدِر َوَعاَلَمِة السَّاَعِة، ج  يَماِف َواإلِْ ، ولـ يسؽ لفظو، ٔؽ  ٖٛص  ٔمعرفة اإلِْ
نما أحالو عمى رواية عبد اهلل بف بريدة فقاؿ: "بنحو حديثيـ". )قمت(: وحجاج قد ر  واه وا 

عف يونس عمى الوجييف، كما رواه عنو ابف المنادي. ذكر ذلؾ ابف منده في "اإليماف"، 
بعدما أخرج حديث ابف المنادي عف يونس، مرة بالزيادة ومرة بدونيا، فقاؿ عقبو: َىَكَذا 

ٍد اْلُمَؤدُّْب، َعِف اْلُمْعَتِمِر ِبَمْفَظْيِف ُمْخَتِمفَ  ==    ْيِف، َوِفي ُكؿّْ َواِحٍد َحدََّث ِبِو ُيوُنُس ْبُف ُمَحمَّ
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اٌج الشَّاِعُر  == َياَداِت، َوَعَمى َىَذا َرَوى َعْنُو َحجَّ ِمَف اْلَخَبَرْيِف َأْلَفاٌظ َلْيَسْت ِفي اآْلَخِر ِمَف الزّْ
يعني: أف حجاجا قد رواه عمى الوجييف أيضا كما رواه ابف ى. َكَما َرَواُه اْبُف اْلُمَناِدي. ا

مؿ أف تكوف رواية مسمـ بالزيادة ويحتمؿ أف تكوف بدونيا، لكف الذي يقوي المنادي، فيحت
كوف ىذه الرواية التي لـ يسؽ لفظيا بدوف الزيادة: أنو قاؿ عقبيا: "بنحو حديثيـ"، أي: 
أف حجاج بف الشاعر حدثو بنحو حديث الذيف رووه عف عبد اهلل بف بريدة عف يحيى بف 

ياتيـ، وىذا يدؿ عمى أنو أخرجو عنو بدوف ىذه الزيادة، يعمر، وليست ىذه الزيادة في روا
وعمى ىذا فال يصح أف ينسب إخراج ىذه المفظة إلى اإلماـ مسمـ في "صحيحو"، وبو 
يتضح أف مف نسب إخراجيا إليو كالدارقطني والبييقي وغيرىما فقد أخطأ، وخالؼ ظاىر 

حو حديث الذيف رووه كالـ مسمـ، حيث أخبر أف حجاج بف الشاعر حدثو عف يونس بن
 عف عبد اهلل بف بريدة عف يحيى بف يعمر، واهلل أعمـ.

 :-تانزٌادج ٔتذَٔٓا-ثاٍَا: سٔاٌح ٌٕسف تٍ ٔاضح عٍ ادلعرًش 
ابف خزيمة، كتاب الوضوء، َباُب ِذْكِر اْلَخَبِر الثَّاِبِت  -عنو-فأخرجو  * أما روايتو بالزيادة:

، ج  َعِف النَِّبيّْ  ْساَلـِ ـَ اْلُوُضوِء ِمَف اإلِْ ، وكتاب المناسؾ، َباُب ٔؽ  ٖص  ِٔبَأفَّ ِإْتَما
 -يعني: ابَف خزيمة-، وعنو ٖ٘ٙٓؽ  ٖٙ٘ص  ِٗذْكِر اْلَبَياِف َأفَّ اْلُعْمَرَة َفْرٌض...، ج 

، وقاؿ عقبو: تفرد سميماف التيمي بقولو: "خذوا عنو"، ٖٚٔؽ  ٜٖٚص  ٔابُف حباف، ج 
"تعتمر وتغتسؿ وتتـ الوضوء"، ومف طريؽ ابف خزيمة أخرجو ابُف منده في  وبقولو:

 .ٕٛؽ  ٕٓٔص  ٔ، وأبو نعيـ في "مستخرجو"، ج ٗٔؽ  ٚٗٔص  ٔ"اإليماف"، ج 
، وقاؿ ٜٙٔؽ  ٕٕٚص  ٔ، ج -عنو-البزار * وأما روايتو بدوف الزيادة: فأخرجيا 

 . ىعقبو: ىكذا حدثناه أو معناه أو قريبا منو. ا
اًَِ عٍ ادلعرًش، تذٌٔ انزٌادج:

َ
ي

ْ
كِش

ْ
ٕب ان

ُ
م
ْ
ع

َ
ٍ َأتًِ ٌ

ْ
ذ ت

َّ
ً

َ
ح

ُ
 ثانثا: سٔاٌح ي

، قاؿ: َأْخَبَرَنا َعْبُد المَِّو ْبُف َسْعٍد اْلَبزَّاُر ٕٔؽ  ٘ٗٔص  ٔأخرجيا ابف منده في "اإليماف"، ج 
، ثََنا َعِميُّ ْبُف اْلُحَسْيِف ْبِف َبشَّاٍر  ُد ْبُف َأِبي َيْعُقوَب -ْصِؿ ِكتَاِبوِ ِمْف أَ -النَّْيَساُبوِريُّ ، ثََنا ُمَحمَّ

... بو،   == ، قاؿ: َحدَّثََناُه َعْبُد المَِّو ٖٛؽ  ٕٓٔص  ٔوأبو نعيـ في "مستخرجو"، ج اْلِكْرَماِنيُّ
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 -: معمولة بعمتيف -وىي قولو: "وتعتمر"-: فتبيف أف ىذه الزيادة  (لهد)

بف يعمر، : الشذوذ، فقد تفرد بيا سميماف التيمي عف يحيى  انعهح األٔىل
، لكنو خالؼ جماعة مف الثقات الذيف رووه عف يحيى بف يعمر  وسميماف ثقة

فمـ يذكروا ىذه المفظة في حديثيـ، والحديث مشيور بدوف ىذه الزيادة، وىو 
 في صحيح مسمـ بدونيا.

سميماف التيمي بقولو: "خذوا عنو"، وبقولو: "تعتمر،  قاؿ ابف حباف: تفرد
 ى.اوتغتسؿ، وتتـ الوضوء". 

، وليس فيو "وتعتمر"،  (ٔ)وقاؿ ابف العربي  ـُ : وأما حديث جبريؿ فقد رواه العاَل
 ى.فال تقبؿ ىذه الزيادة؛ ألف الحديث مطمقًا أشير منيا. ا

                                                           

ُد ْبفُ  == ِد ْبِف ُمَجاِشٍع، ثََنا ُمَحمَّ ِد ْبِف َجْعَفٍر، َقاال: ثََنا َعبَّاُس ْبُف ُمَحمَّ  أَِبي َوَعْبُد الرَّْحَمِف اْبَنا ُمَحمَّ
َيْعُقوَب... بو، ولـ يسؽ لفظو، وأحالو عمى ما ليس فيو ىذه الزيادة. )قمت(: وقد ذكر ابف منده 

ف ىذه الزيادة، فقاؿ عقب تخريجو لحديث ابف المنادي عف في "اإليماف" أف الكرماني رواه بدو
، َوُىَو أَ  ُؿ ]يعني: بدوف الزيادة[ َفَواَفَقُو ُمَحمَُّد ْبُف َأِبي َيْعُقوَب اْلِكْرَماِنيُّ َحُد يونس: َفَأمَّا اْلَخَبُر اأْلَوَّ

ُد ْبُف ِإْسَماِعيَؿ اْلُبَخاِريُّ   ى.ِفي اْلَجاِمِع، َواْعَتَمَدُه َوَوثََّقُو. ا الثَّْقاِت، ِممَّْف َرَوى َعْنُو ُمَحمَّ
وقد صحح ىذه الزيادة جماعة مف العمماء، بناًء عمى ظاىر إسنادىا، منيـ: ابف خزيمة، 

، والبييقي في "معرفة السنف واآلثار"، كتاب المناسؾ، باب العمرة ىؿ -كما سبؽ-والدارقطني 
ؽ  ٖٕٔص  ٕفي "التحقيؽ"، ج  ، وابف الجوزيٕٜٙٛؽ  ٚٗص  ٚتجب وجوب الحج، ج 

، وكذلؾ صححيا ٜٕٚٚؽ  ٔٛ٘ص  ٘، وابف القطاف في "بياف الوىـ واإليياـ"، ج ٕٕٗٔ
، فقاؿ: فتبيف ما قمناه أف بعض الرواة ضبط ما لـ يضبط ٕٓٔص  ٔالحافظ في "الفتح"، ج 

 ث، واهلل أعمـ.)قمت(: لكف الصحيح أف ىذه المفظة معمولة، كما بينتو في متف ىذا البحى. غيره. ا
 .ٖٕٚص  ٗ، والمسالؾ لو أيضا، ج ٔٗ٘( القبس البف العربي، ص ٔ)
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: ىذا الحديث رواه مسمـٌ في "الصَّحيح" (ٔ)وقاؿ ابف عبد اليادي في "التنقيح" 
اج بف الشَّاعر عف يونس بف محمَّد إال أنَّو لـ يسؽ متنو، وىذه  عف حجَّ

يادة فييا شذوٌذ، واهلل أعمـ. ا  ى.الزّْ

: االضطراب، فإنو قد رواه الثقات عف المعتمر بف سميماف  انعهح انثاٍَح
يا، والحديث واحد، ومخرجو عف )أبيو( عمى الوجييف، مرة بالزيادة ومرة بدون

 واحد، وىذا اضطراب في روايتو ليذه الزيادة، وعمة توجب ردىا، واهلل أعمـ.

 

 

 
  

                                                           

 .ٕٚٚٓؽ  ٖٕٗص  ٖ( تنقيح التحقيؽ البف عبد اليادي، ج ٔ)
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 احلذٌث انثانث
قاؿ اإلماـ أبو داود في "سننو": "َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُف ُقَداَمَة ْبِف َأْعَيَف، َوُعْثَماُف ْبُف 

َحدََّثَنا َجِريُر ْبُف َعْبِد اْلَحِميِد، َجِريِر ْبِف َعْبِد ، َقااَل: -اْلَمْعَنى-َأِبي َشْيَبَة 
َبيُّ ْبُف َمْعَبٍد:  اْلَحِميِد، َعْف َمْنُصوٍر، َعْف َأِبي َواِئٍؿ، َقاَؿ: َقاَؿ الصُّ

ـُ ْبُف ُكْنُت َرُجاًل َأْعرَاِبيِّا َنْصرَاِنيِّا َفَأْسَمْمُت، َفَأَتْيُت َرُجاًل ِمْف َعِشيَرِتي ُيَقاُؿ َلُو ىُ  َذْي
نّْي َوَجْدُت اْلَحجَّ (ٔ)ُثْرُمَمَة  ، َفُقْمُت َلُو: َيا َىَناْه ِإنّْي َحِريٌص َعَمى اْلِجَياِد، َواِ 

، َفَكْيَؼ ِلي ِبَأْف َأْجَمَعُيَما؟، َقاَؿ: اْجَمْعُيَما َواْذَبْح َما  َواْلُعْمَرَة َمْكُتوَبْيِف َعَميَّ
َمْمُت ِبِيَما َمًعا، َفَممَّا َأَتْيُت اْلُعَذْيَب َلِقَيِني َسْمَماُف ْبُف اْسَتْيَسَر ِمَف الَيْدِي، َفَأىْ 

َوَأَنا ُأِىؿُّ ِبِيَما َجِميًعا، َفَقاَؿ َأَحُدُىَما ِلْْلَخِر: َما  (ٖ)، َوَزْيُد ْبُف ُصوَحاَف (ٕ)َرِبيَعَة 
                                                           

ـُ بف عبد اهلل التَّغِمبي، ٔ) ـُ ْبُف ُثْرُمَمَة: ىو ُىَذْي ، -بفتح المثناة وسكوف المعجمة وكسر الالـ-( ُىَذْي
، وربما قيؿ لو ىو: "أذيـ" تبدؿ -بضـ المثمثة والميـ، بينيما راء ساكنة-" ويقاؿ: اسـ أبيو "ثرممة

، ولـ يذكر المزي في ٕٕٚٚؽ  ٔٚ٘الياء ىمزة، مخضـر مقبوؿ. قالو الحافظ في "التقريب"، ص 
عنو سوى أنو حكى عنو الصبي بف  -ٙ٘٘ٙؽ  ٓٙٔص  ٖٓج -ترجمتو في "تيذيب الكماؿ"، 
 ى.النََّسائي ِفي المناسؾ. امعبد التغمبي، وقاؿ: روى لو 

( َسْمَماُف ْبُف َرِبيَعَة بف يزيد بف عمرو بف سيـ بف ثعمبة السيمي، أبو عبد اهلل الباىمي، وىو ٕ)
الذي يقاؿ لو: سمماف الخيؿ، ألنو كاف يمي الخيوؿ في خالفة عمر، تابعي كبير، ويقاؿ: لو 

العراؽ، وواله عمر بف الخطاب قضاء صحبة، شيد فتوح الشاـ مع أبى أمامة الباىمي، ثـ سكف 
الكوفة، ثـ ولى غزو أرمينية في خالفة عثماف، فقتؿ ببمنجر سنة خمس وعشريف، وقيؿ بعد ذلؾ. 

 .ٖٙٔص  ٗ، و"التيذيب"، ج ٖٕ٘ٗؽ  ٕٓٗص  ٔٔترجمتو مف "تيذيب الكماؿ"، ج 
، وزعـ ابف الكمبي أف لو صحبة. قالو ٖ) الحافظ في ( زيد بف ُصوحاف: تابعي كبير مخضـر

، وقاؿ: ٘ٗٚؽ  ٕٙٔ، وذكره ابف حباف في "مشاىير عمماء األمصار"، ص ٕٜص  ٘"الفتح"، ج 
==   زيد بف صوحاف مف عبد القيس، أبو سميماف، كاف ممف أوتي لسانا وبيانا، حضر يـو 
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َجَبٌؿ، َحتَّى َأَتْيُت ُعَمَر ْبَف  َىَذا ِبَأْفَقَو ِمْف َبِعيرِِه، َقاَؿ: َفَكَأنََّما أُْلِقَي َعَميَّ 
نّْي  اْلَخطَّاِب، َفُقْمُت َلُو: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف، ِإنّْي ُكْنُت َرُجاًل َأْعرَاِبيِّا َنْصرَاِنيِّا َواِ 

نّْي َوَجْدُت اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة َمْكُتوَبْيِف عَ  ، َأْسَمْمُت، َوَأَنا َحِريٌص َعَمى اْلِجَياِد، َواِ  َميَّ
نّْي  َفَأَتْيُت َرُجاًل ِمْف َقْوِمي َفَقاَؿ ِلي: اْجَمْعُيَما َواْذَبْح َما اْسَتْيَسَر ِمَف الَيْدِي، َواِ 

 . (ٔ)"" : "ُىِديَت ِلُسنَِّة َنِبيَّْؾ  َأْىَمْمَت ِبِيَما َمًعا، َفَقاَؿ ِلي: ُعَمُر 

نّْي َوَجْدُت اْلَحجَّ  " زيادة شاذة، تفرد بيا )قمت(: قولو: "َواِ  َواْلُعْمَرَة َمْكُتوَبْيِف َعَميَّ
جرير بف عبد الحميد، والحديث قد جاء مف طرؽ كثيرة مف رواية الثقات 

 بدونيا.
                                                           

الجمؿ، وكاف مع عمى بف أبى طالب، فمما حمى الوطيس قاؿ ليـ: شدوا عمى ثيابي وال تغسموا ==
 ى.ى دما وال تنزعوا عنى ثوبا فإنا قـو مخاصموف، فقتؿ ذلؾ اليـو سنة ست وثالثيف. اعن
ْقَراِف، ج ٔ) . )قمت(: ٜٜٚٔؽ  ٛ٘ٔص  ٕ( سنف أبي داود، كتاب المناسؾ، باب ِفي اإلِْ

نّْي َوَجْدُت اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة  لمصبي بف معبد عمى قولو احتجوا مف الحديث بإقرار عمر  : "َواِ 
"، أي فرضيف، وبقولو لو  "ىديت لسنة نبيؾ"، فكأنو رفع الحكـ بالوجوب : َمْكُتوَبْيِف َعَميَّ

 . إلى سنة النبي 
وا ِبِو ِفي َىَذا اْلَحِديِث ٕٕٔص  ٕقاؿ الطحاوي في "أحكاـ القرآف"، ج  : َوَكاَف الَِّذي اْحَتجُّ

ـْ ُيْنِكْر َذِلَؾ  َبيّْ ْبِف َمْعَبٍد ِلُعَمَر َقْوَؿ الصُّ  " َفَم : "ِإنّْي َوَجْدُت اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة َمْكُتوَبْيِف َعَميَّ
 ى.اوَبٌة َكَما اْلَحجُّ َمْكُتوٌب.َعَمْيِو ُعَمُر، َفَدؿَّ َذِلَؾ َعَمى اْسِتَواِء ُحْكِمِيَما ِعْنَدُه، َوَأفَّ اْلُعْمَرَة َمْكتُ 

: وفي -ٖٙٔص  ٖالبف فرح، ج  "مختصر خالفيات البييقيكما في "-ؿ البييقي وقا
: إني وجدت الحج والعمرة --، أنو قاؿ لعمر بف الخطاب  حديث الصبي بف معبد

ني أىممت بيما، فقاؿ: "ىديت لسنة نبيؾ محمد  "، وفيو داللة --مكتوبتيف عمي، وا 
وبيف أنو ميتد بما يراه مف وجوبيا لسنة ظاىرة، فإنو أخبر عف وجوبيا، وصوبو عمر، 

 . ھا --النبي 
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 : طشق احلذٌث ٔتٍاٌ عهرّ
َبي بف معبد عف عمر بف الخطاب   . جاء ىذا الحديث مف رواية الصُّ

َبيّْ جماعة، منيـ وائؿ شقيؽ بف سممة، وأبو إسحاؽ : أبو  ورواه عف الصُّ
براىيـ النخعي، وعامر الشعبي، وأبو قالبة عبد اهلل بف زيد  السبيعي، وا 

 الجرمي، وعمرو بف مرة، وغيرىـ.
ورواىا عف أبي وائؿ جماعة، منيـ: منصور بف المعتمر، واألعمش،     

بف  ومجاىد بف جبر، وعبدة بف أبي لبابة، وسيار أبو الحكـ العَنزي، والحكـ
عتيبة، وعاصـ بف بيدلة، وسممة بف كييؿ، وحماد بف أبي سميماف، وحبيب 

 بف حساف، وغيرىـ.
ورواىا عف منصور بف المعتمر: سفياف الثوري، وشعبة بف الحجاج،     

 وشريؾ بف عبد اهلل النخعي، وغيرىـ.
وكؿ ىؤالء لـ يذكروا في حديثيـ قوؿ الصبي: "إني وجدت الحج والعمرة     
 يف عمي".مكتوب
مف طريؽ ابف جريج، قاؿ:  (ٔ)ولفظ الحديث عند النسائي في "سننو"     

، َعْف ُمَجاِىٍد َوَغْيرِِه، َعْف َرُجٍؿ ِمْف َأْىِؿ اْلِعرَاِؽ، ُيَقاُؿ  "َأْخَبَرِني َحَسُف ْبُف ُمْسِمـٍ
َبيُّ ْبُف  َلُو: َشِقيُؽ ْبُف َسَمَمَة َأُبو َواِئٍؿ، َأفَّ َرُجاًل ِمْف َبِني َتْغِمَب ُيَقاُؿ َلُو: الصُّ

، َفَمبَّى ِبَحجٍّ َوُعْمَرٍة -ْصرَاِنيِّا َفَأْسَمـَ َوَكاَف نَ -َمْعَبٍد  ِؿ َما َحجَّ ، َفَأْقَبَؿ ِفي َأوَّ
َجِميًعا، َفُيَو َكَذِلَؾ ُيَمبّْي ِبِيَما َجِميًعا، َفَمرَّ َعَمى َسْمَماَف ْبِف َرِبيَعَة َوَزْيِد ْبِف 

ـْ َيَزْؿ ِفي ُصوَحاَف، َفَقاَؿ َأَحُدُىَما: أَلَْنَت َأَضؿُّ ِمْف َجَمِمَؾ  : َفَم َبيُّ َىَذا، َفَقاَؿ الصُّ
                                                           

 .ٕٕٔٚؽ  ٚٗٔص  ٘( سنف النسائي، كتاب مناسؾ الحج، القراف، ج ٔ)
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َنْفِسي َحتَّى َلِقيُت ُعَمَر ْبَف اْلَخطَّاِب، َفَذَكْرُت َذِلَؾ َلُو، َفَقاَؿ: "ُىِديَت ِلُسنَِّة َنِبيَّْؾ 
 ََبيّْ ْبِف َمْعب ٍد ". َقاَؿ َشِقيٌؽ: َوُكْنُت َأْخَتِمُؼ َأَنا َوَمْسُروُؽ ْبُف اأْلَْجَدِع ِإَلى الصُّ

 ى.َنْسَتْذِكُرُه، َفَمَقِد اْخَتَمْفَنا ِإَلْيِو ِمرَارًا، َأَنا َوَمْسُروُؽ ْبُف اأْلَْجَدِع". ا

مف طريؽ ُسْفَياف ْبُف ُعَيْيَنَة: "َعْف  (ٔ)ولفظو عند ابف ماجو في "سننو"     
َمَة، َيُقوُؿ: َسِمْعُت َعْبَدَة ْبِف َأِبي ُلَباَبَة، َقاَؿ: َسِمْعُت َأَبا َواِئٍؿ َشِقيَؽ ْبَف َسمَ 

َبيَّ ْبَف َمْعَبٍد، َيُقوُؿ: ُكْنُت َرُجاًل َنْصرَاِنيِّا، َفَأْسَمْمُت، َفَأْىَمْمُت ِباْلَحجّْ َواْلُعْمَرِة،  الصُّ
َفَسِمَعِني َسْمَماُف ْبُف َرِبيَعَة، َوَزْيُد ْبُف ُصوَحاَف َوَأَنا ُأِىؿُّ ِبِيَما َجِميًعا ِباْلَقاِدِسيَِّة، 
َفَقااَل: َلَيَذا َأَضؿُّ ِمْف َبِعيرِِه، َفَكَأنََّما َحَماَل َعَميَّ َجَباًل ِبَكِمَمِتِيَما، َفَقِدْمُت َعَمى 
 ، َـّ َأْقَبَؿ َعَميَّ ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب، َفَذَكْرُت َذِلَؾ َلُو َفَأْقَبَؿ َعَمْيِيَما، َفاَلَمُيَما، ُث

". َقاَؿ ِىَشاـٌ ِفي َحِديِثِو: ، ُىِديَت ِلُسنَِّة النَِّبيّْ ِبيّْ َفَقاَؿ: "ُىِديَت ِلُسنَِّة النَّ 
 َقاَؿ َشِقيٌؽ: َفَكِثيرًا َما َذَىْبُت َأَنا َوَمْسُروٌؽ َنْسأَُلُو َعْنُو". 

َبيّْ ْبِف َمْعَبٍد َقاَؿ:      ولفظو عنده مف طريؽ اأْلَْعَمُش: "َعْف َشِقيٍؽ، َعِف الصُّ
ـْ آُؿ َأْف َأْجَتِيَد َفَأْىَمْمُت ِباْلَحجّْ َواْلُعْمَرِة، ُكْنُت َحِديَث َعيْ  ٍد ِبَنْصرَاِنيٍَّة، َفَأْسَمْمُت، َفَم
 .-يعني نحو حديث ابف عيينة عف عبدة-ى. َفَذَكَر َنْحَوهُ". ا

مف طريؽ شعبة: "عف الحكـ، عف أبي  (ٕ)ولفظو عند أحمد في "مسنده"     
رانيا تغمبيا أعرابيا فأسمـ، فسأؿ: أي العمؿ وائؿ، أف الصبي بف معبد، كاف نص

، فأراد أف يجاىد، فقيؿ لو:  أفضؿ؟ فقيؿ لو: الجياد في سبيؿ اهلل 
                                                           

ؽ  ٜٜٛص  ٕ( سنف ابف ماجو، كتاب المناسؾ، َباُب َمْف َقَرَف اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة، ج ٔ)
ٕٜٚٓ. 

 .ٖٛؽ  ٕ٘ٗص  ٔ( مسند أحمد، ج ٕ)
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حججت؟ فقاؿ: ال، فقيؿ: حج واعتمر ثـ جاىد، فانَطَمَؽ حتى إذا كاف 
أىؿ بيما جميعا، فرآه زيد بف صوحاف وسمماف بف ربيعة فقاال: ليو  بالحوائط

فأخبره  ، فانطمؽ إلى عمر -أو ما ىو بأىدى مف ناقتو-أضؿ مف جممو 
". قاؿ الحكـ: فقمت ألبي وائؿ: حدثؾ بقوليما فقاؿ: "ىديت لسنة نبيؾ 

 . ىالصبي؟ فقاؿ: نعـ". ا
"ثقة صحيح الكتاب، قيؿ: وىو -وخالفيـ جرير بف عبد الحميد الضبي    

، فرواه عف منصور عف أبي وائؿ (ٔ) -كاف في آخر عمره ييـ مف حفظو"
َبي، فزاد فيو: "إني وجدت الحج والعمرة مكتوبيف عمي"، ولفظو ىو  عف الصُّ

 .(ٕ)المذكور في صدر ىذا المبحث 

                                                           

 .ٜٙٔ ؽ ٜٖٔ( التقريب، ص ٔ)
َبي بف معبد عف عمر بف الخطاب ٕ)  .( جاء ىذا الحديث مف رواية الصُّ

براىيـ  َبي بف معبد: أبو وائؿ شقيؽ بف سممة، وأبو إسحاؽ السبيعي، وا  ورواه عف الصُّ
 النخعي، وعامر الشعبي، وأبو قالبة الجرمي، وعمرو بف مرة، وغيرىـ.

 :-ًْٔ أصحٓا- )أٔال(: سٔاٌح أتً ٔائم، عٍ انصثً تٍ يعثذ، عٍ عًش 
رواىا عف أبي وائؿ جماعة، منيـ: منصور بف المعتمر، واألعمش، ومجاىد بف جبر، 
وعبدة بف أبي لبابة، وسيار أبو الحكـ العَنزي، والحكـ بف عتيبة، وعاصـ بف بيدلة، 

 ي سميماف، وغيرىـ.وسممة بف كييؿ، وحبيب بف حساف، وحماد بف أب
 رواية منصور بف المعتمر عف أبي وائؿ عف الصبي بف معبد: -ٔ

رواىا عف منصور: الثوري، وشعبة، وشريؾ النخعي، وجرير بف عبد الحميد، وزائدة بف 
 == قدامة.
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* أما حديث الثوري: فأخرجو ىو في "حديثو برواية السري بف يحيى عف شيوخو عف 
 .ٕٙ٘ؽ  ٖٚٙص  ٔوأخرجو أحمد، ج . ٕٔٔؽ  ٚٛالثوري"، ص 

، ومف طريقو الطحاوي ٛ٘ؽ  ٓٙص  ٔ* وأما حديث شعبة فأخرجو الطيالسي عنو، ج 
 ٘٘، وابف المظفر في "حديث شعبة"، ص ٖٙٚٙؽ  ٘ٗٔص  ٕفي "معاني اآلثار"، ج 

 .ٖ٘ؽ 
، ٖ٘ٚٙؽ  ٘ٗٔص  ٔ* وأما حديث شريؾ فأخرجو الطحاوي في "معاني اآلثار"، ج 

 ، مختصرا.ٙ٘ص  ٔفي "معجـ الصحابة"، ج وابف قانع 
ؽ  ٛ٘ٔص  ٕ* وأما حديث جرير فأخرجو أبو داود، كتاب المناسؾ، باب في اإلقراف، ج 

، وفي "الكبرى"، ٜٕٔٚؽ  ٙٗٔص  ٘، والنسائي، كتاب مناسؾ الحج، القراف، ج ٜٜٚٔ
كر ، وابف خزيمة، كتاب المناسؾ، باب ذٖ٘ٛٙؽ  ٓٗص  ٗكتاب المناسؾ، القراف، ج 

، وابف حـز في "حجة الوداع"، ص ٜٖٙٓؽ  ٖٙ٘ص  ٗالبياف أف العمرة فرض...، ج 
ؽ  ٜٚٔص  ٕ، والبييقي في "الصغير"، كتاب المناسؾ، باب التحمؿ، ج ٖٚٗؽ  ٓٔٗ
 ٚٚ٘ص  ٗ، وفي "الكبرى"، كتاب الحج، باب القارف ييريؽ دما، ج ٚٔٚٔ - ٙٔٚٔ

ما يجزئ مف العمرة إذا جمعت إلى غيرىا، ، وفي "المعرفة"، كتاب المناسؾ، باب ٖٛٚٛؽ 
 . كميـ مف طرؽ عف جرير بو.ٖٜٓٓؽ  ٔٙص  ٚج 

ولـ يذكر أحد في ىذا الحديث بجميع طرقو قولو: "إني وجدت الحج والعمرة مكتوبيف عمي" 
 الحميد عف منصور. سوى جرير بف عبد

ؽ  ٚٗٔ ص ٘* وأما حديث زائدة فأخرجو النسائي، كتاب مناسؾ الحج، القراف، ج 
، في الموضعيف ٖٙٛٙؽ  ٔٗص  ٗ، وفي "الكبرى"، كتاب المناسؾ، القراف، ج ٕٕٓٚ

 ، ـَ إحالة عمى حديث جرير، ولـ يسؽ لفظو. قاؿ في "الصغرى": َأْخَبَرَنا ِإْسَحاُؽ ْبُف ِإْبَراِىي
، َعْف زِاِئَدَة، َعْف َمْنُصوٍر، َعْف شَ  َبيُّ َقاَؿ: َأْنَبَأَنا ُمْصَعُب ْبُف اْلِمْقَداـِ ِقيٍؽ، َقاَؿ: َأْنَبَأَنا الصُّ

َة ِإالَّ َقْوَلُو َيا َىَناْه. ا )قمت(: لـ يسؽ ى. َفَذَكَر ِمْثَمُو، َقاَؿ: َفَأَتْيُت ُعَمَر َفَقَصْصُت َعَمْيِو اْلِقصَّ
== لفظو فننظر فيو، عمى أف مصعب بف المقداـ الراوي عف زائدة مختمؼ فيو، وقاؿ 
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ال صالحا، رأيت لو كتابا فإذا ىو كثير الخطأ، ثـ نظرت في أحمد بف حنبؿ: كاف رج==
، وقاؿ ٙٙٔص  ٓٔمف "التيذيب"، ج ى حديثو، فإذا أحاديثو متقاربة عف الثوري. ا

 : صدوؽ لو أوىاـ.ٜٙٙٙؽ  ٖٖ٘الحافظ في "التقريب"، ص 
 رواية األعمش عف أبي وائؿ عف الصبي بف معبد: -ٕ

ؽ  ٜٜٛص  ٕاُب َمْف َقَرَف اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة، ج أخرجيا ابف ماجو، كتاب المناسؾ، بَ 
ٍد َقاَؿ: َحدَّثََنا َوِكيٌع، َوَأُبو ُمَعاِوَيَة، َوَخاِلي َيْعَمى...، ٜٕٓٚ ، قاؿ: َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُف ُمَحمَّ

، قاؿ: حدثنا يحيى...، ومف طريقو الضياء في ٕٗ٘ؽ  ٖ٘ٙص  ٔوأحمد، ج 
، قاؿ: ٛ٘ؽ  ٓٙص  ٔ، وأخرجو الطيالسي، ج ٖ٘ٔؽ  ٕٓٗص  ٔ"المختارة"، ج 

، قاؿ: َوَحدَّثََناُه ٖٖٙؽ  َٓٛٔحدَّثََنا ُشْعَبُة...، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ"، ص 
، مف طريؽ ٖ٘ٚٙؽ  ٘ٗٔص  َٕأْيًضا َأُبو ُمَعاِوَيَة...، والطحاوي في "معاني اآلثار"، ج 

، مف طريؽ حفص بف ٕٖٛٙ، مف طريؽ أبي األحوص، و: ؽ ٖٔٛٙشريؾ، و: ؽ 
ص  ٕ، مف طريؽ وكيع، والطبراني في "األوسط"، ج ٖٖٛٙؽ  ٙٗٔغياث، و: ص 

 ٗ، مف طريؽ داود الطائي، والبييقي، كتاب الحج، باب جواز القراف، ج ٕ٘ٚٔؽ  ٕٕٓ
، مف طريؽ ابف نمير، وأبي معاوية. كميـ )يحيى القطاف، ووكيع بف ٗٚٚٛؽ  ٘ٚ٘ص 

، وشعبة بف الحجاج، وشريؾ بف الجراح، وأبو معاوية ا لضرير، ويعمى ْبف ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيّْ
عبد اهلل النخعي، وأبو األحوص سالـ بف سميـ الحنفي، وحفص بف غياث، وداود الطائي، 

 اهلل بف نمير( عف األعمش بو. وعبد
 رواية الحكـ بف عتيبة عف أبي وائؿ عف الصبي بف معبد: -ٖ

 ف الحجاج.رواىا عف الحكـ: شعبة ب
ؽ  ٕ٘ٗص  ٔ. وأخرجيا أحمد، ج ٜ٘ؽ  ٔٙص  ٔالطيالسي، ج  -عنو-أخرجيا 

، قاؿ: حدثنا محمد بف جعفر...، وفي آخره: قاؿ الحكـ: فقمت ألبي وائؿ: حدثؾ ٖٛ
، قاؿ: حدثنا عفاف...، والطحاوي في ٜٖٚؽ  ٗٗٗص  ٔ، و: ج ىالصبي؟ فقاؿ: نعـ. ا
== قاؿ: حدثنا محمد بف خزيمة، قاؿ: ثنا ، ٜٖٚٙؽ  ٘ٗٔص  ٕ"معاني اآلثار"، ج 
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عبد اهلل بف رجاء... كميـ )الطيالسي، وغندر، وعفاف، وعبد اهلل بف رجاء( عف شعبة ==
 عف الحكـ بف عتيبة عف أبي وائؿ عف الصبي بف معبد بو.

 رواية سيار أبي الحكـ عف أبي وائؿ عف الصبي بف معبد: -ٗ
 رواىا عف سيار: ىشيـ بف بشير.

، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ٕٕٚؽ  ٖٖ٘ص  ٔ، ج -عف ىشيـ-أخرجيا أحمد 
ؽ  ٕٔٗص  ٔ. وأخرجيا الضياء في "المختارة"، ج ٖٖٙؽ  ٓٛٔ، ص -عنو أيضا-

ٖٔٙ. 
 رواية مجاىد بف جبر وغيره عف أبي وائؿ عف الصبي بف معبد: -٘

، َعْف ُمَجاِىٍد َوَغْيرِِه، عف أبي جاءت مف رواية ابف جريج، قاؿ: َأْخَبَرِني َحَسُف ْبُف مُ  ْسِمـٍ
 وائؿ عف الصبي بف معبد.

، قاؿ: َأْخَبَرَنا ٕٕٔٚؽ  ٚٗٔص  ٘أخرجيا النسائي، كتاب مناسؾ الحج، القراف، ج 
 ، َقاَؿ: َأْنَبَأَنا اْبُف ُجَرْيٍج )ح(-َيْعِني اْبَف ِإْسَحؽَ -ِعْمَراُف ْبُف َيِزيَد، َقاَؿ: َأْنَبَأَنا ُشَعْيٌب 

اٌج، َقاَؿ: َقاَؿ اْبُف ُجَرْيٍج... بو. وفي "الكبرى"،  ـُ ْبُف اْلَحَسِف، َقاَؿ: َحدَّثََنا َحجَّ َوَأْخَبَرِني ِإْبَراِىي
، باإلسناد نفسو، وقاؿ في آخره في ٖٚٛٙؽ  ٔٗص  ٗكتاب المناسؾ، القراف، ج 

َبيّْ ْبِف َمْعَبٍد الموضعيف: َفَقاَؿ َشِقيٌؽ: َفُكْنُت َأْخَتِمُؼ َأَنا َوَمْسُروُؽ  ْبُف اأْلَْجَدِع ِإَلى الصُّ
، وأبو طاىر المخمص في ىفَنْسَتْذِكُرُه، َفَمَقِد اْخَتَمْفَنا ِإَلْيِو ِمَراًرا َأَنا َوَمْسُروُؽ ْبُف اأْلَْجَدِع. ا

 ، وقاؿ شقيؽ في آخره نحو ما سبؽ. ٖ٘ٙٔؽ  ٕٖٓص  ٕ"المخمصيات"، ج 
 ٖٖٓص  ٔكما في "الكاشؼ"، ج -َيناؽ المكي، ثقة )قمت(: والحسف بف مسمـ ىو ابف 

 .-ٕٙٛٔؽ  ٗٙٔ، و"التقريب"، ص ٚٙٓٔؽ 
: فرواه ابف جريج، عف الحسف بف ٕٜٔؽ  ٘ٙٔص  ٕ* وقاؿ الدارقطني في "العمؿ"، ج 

مسمـ، عف مجاىد، عف أبي وائؿ شقيؽ بف سممة، وقاؿ في آخره شيئا حسنا لـ يذكره 
ؼ أنا ومسروؽ بف األجدع إلى الصبي بف معبد نستذكره غيره، قاؿ أبو وائؿ: كنت اختم

== ىذا الحديث، ورواه عمر بف ذر، وأباف بف صالح، عف مجاىد، عف الصبي بف معبد، 
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)قمت(: قوؿ الدارقطني: "وقاؿ في آخره شيئا حسنا لـ ى. لـ يذكرا بينيما أبا وائؿ. ا==
كما -يضا في حديثو عف أبي وائؿ يذكره غيره..."، متعقب بأف عبدة بف أبي لبابة قاليا أ

 .-سيأتي
 رواية عبدة بف أبي لبابة عف أبي وائؿ عف الصبي بف معبد: -ٙ

 : واختمؼ عمى عبدة فيو
* فرواه سفياف بف عيينة، واألوزاعي، عف عبدة بف أبي لبابة عف أبي وائؿ عف الصبي 

 بف معبد. 
 ٗ٘يى بف أسد المروزي"، ص أما حديث سفياف فأخرجو ىو في "جزئو برواية زكريا بف يح

َبيّْ ٕٓؽ  ، قاؿ: َعْف َعْبَدَة، َسِمَع أََبا َواِئٍؿ، َيُقوُؿ َكِثيًرا: ُكْنُت َأْذَىُب َأَنا َوَمْسُروٌؽ، ِإَلى الصُّ
ؽ  ٖٗٓص  ٔأحمد، ج  -عف ابف عيينة-ْبِف َمْعَبٍد َنْسَأُلُو َعْف َىَذا اْلَحِديِث...، وأخرجو 

. ٜٕٓٗٔؽ  ٜٕٛص  ٖ، وابف أبي شيبة، ج ٛٔؽ  ٙ٘ٔص  ٔ، والحميدي، ج ٜٙٔ
ؽ  ٜٜٛص  ٕوأخرجو ابف ماجو، كتاب المناسؾ، َباُب َمْف َقَرَف اْلَحجَّ َواْلُعْمَرة، ج 

، وابف أبي خيثمة في "التاريخ ٜٖٔٔ - ٜٖٓٔؽ  ٜٕٔص  ٜ، وابف حباف، ج ٜٕٓٚ
اب مف اختار ، والبييقي، كتاب الحج، بٕٖٗؽ  ٘ٓٗأخبار المكييف"، ص  -الكبير 

. كميـ مف طرؽ عف ابف ٖ٘ٛٛؽ  ٖٕص  ٘كاف قارنا، ج  القراف وزعـ أف النبي 
 عيينة بو.

، ٖٗٚٙؽ  ٘ٗٔص  ٕوأما حديث األوزاعي فأخرجو الطحاوي في "معاني اآلثار"، ج 
سماعيؿ الصفار في "جزئو  قاؿ: حدثنا يونس، قاؿ: أنا بشر بف بكر، عف األوزاعي بو، وا 

سماعيؿ -عنو"  برواية الفارسي مطبوع ضمف "مجموع فيو مصنفات أبي العباس األصـ وا 
، قاؿ: حدثنا إبراىيـ بف ىانئ، حدثنا محمد بف كثير عف ٛٔ٘ؽ  ٕٗٛ، ص -الصفار"

 .ٕٚٚاألوزاعي بو، ومف طريقو السمعاني في "المنتخب مف معجـ شيوخو"، ص 
بف مزيد: عف  : وقاؿ الوليدٕٜٔؽ  ٙٙٔص  ٕوقاؿ الدارقطني في "العمؿ"، ج 

 == ى.األوزاعي، عف عبدة، عف مسروؽ، عف الصبي. ا
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* وخالفيما برد بف سناف، فرواه عف عبدة عف زر بف حبيش عف الصبي بف معبد. 
، قاؿ: حدثنا عمي بف الحسيف ٖٔٛٚؽ  ٕٙٔص  ٗأخرجو الطبراني في "األوسط"، ج 

شياب، عف برد بف الصوفي البغدادي، قاؿ: نا يوسؼ بف واضح، قاؿ: نا قدامة بف 
سناف، عف عبدة بف أبي لبابة، عف زر بف حبيش، عف الصبي بف معبد بو، وقاؿ عقبو: 
لـ يرو ىذا الحديث عف برد بف سناف، إال قدامة بف شياب، وخالؼ برُد بف سناف، سفياَف 
بف عيينة؛ ألف سفياف بف عيينة رواه عف ]عبدة[، عف أبي وائؿ، عف الصبي، فإف كاف 

، وفي "مسند ٖٔ٘ؽ  ٕٖٓص  ٔ، وفي "الصغير"، ج ىفيو غريب عف زر. ابرد حفظو 
، باإلسناد نفسو، ومف طريقو الخطيب في "تاريخ ٜٜٖؽ  ٖٕٕص  ٔالشامييف"، ج 

، وأخرجو أبو بكر اإلسماعيمي في "معجـ شيوخو"، ج ٜٖٙٔؽ  ٖٖٖص  ٖٔبغداد"، ج 
َنا َأُبو اْلَحَسِف َأْحَمُد ْبُف اْلُحَسْيِف ، بإسناد الطبراني، إال أنو قاؿ: "َأْخَبرَ ٙٔؽ  ٕٖٖص  ٕٔ

"، فالظاىر أنيما واحد، وأف "أحمد بف الحسيف" ىو "عمي بف الحسيف" عند  وِفيُّ الصُّ
ؽ  ٕٛٗكما في "إرشاد القاصي والداني"، ص -الطبراني، والذي عند الطبراني مجيوؿ 

، وليس لو إال ىذا الحديث، بخالؼ "أحمد بف الحسيف"، فمو ترجمة، وىو شيخ -٘ٚٙ
 ٚمعروؼ، يعرؼ بالصوفي الصغير، بغدادي، قاؿ عنو الذىبي في "تاريخ اإلسالـ"، ج 

 ى.: ضّعفو بعضيـ، ولـ ُيترؾ. اٗٔٔؽ  ٜ٘ص 
 وائؿ عف الصبي بف معبد: رواية عاصـ بف بيدلة عف أبي -ٚ

، قاؿ: حدثنا أبو بكر بف عياش، عف ٜٕٛٗٔؽ  ٜٕٛص  ٖأخرجو ابف أبي شيبة، ج 
عاصـ، عف أبي وائؿ قاؿ: خرجنا حجاجا ومعنا الصبي بف معبد، قاؿ: فأحـر بالحج 

، والطحاوي في «ىديت لسنة نبيؾ»والعمرة، قاؿ: فقدمنا عمى عمر فذكر ذلؾ لو، فقاؿ: 
، قاؿ: حدثنا محمد بف خزيمة، قاؿ: ثنا حجاج، ٖٛٚٙؽ  ٘ٗٔص  ٕاآلثار"، ج "معاني 

قاؿ: ثنا حماد، عف عاصـ بف بيدلة، عف أبي وائؿ مثمو. )قمت(: أحاؿ الطحاوي عمى 
رواية أبي وائؿ عف الصبي بف معبد، بينما أخرجو ابف أبي شيبة مف رواية أبي وائؿ عف 

 == عمر.
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 بي وائؿ عف الصبي بف معبد:رواية سممة بف كييؿ عف أ -ٛ
، قاؿ: حدثنا محمد بف ٖٚٚٙؽ  ٘ٗٔص  ٕأخرجو الطحاوي في "معاني اآلثار"، ج 

خزيمة، قاؿ: ثنا حجاج، قاؿ: ثنا حماد، قاؿ: أنا سممة بف كييؿ، عف أبي وائؿ مثمو. 
 )قمت(: أحاؿ الطحاوي عمى رواية أبي وائؿ عف الصبي بف معبد.

 أبي وائؿ عف الصبي بف معبد:رواية حبيب بف حساف عف  -ٜ
، حدثنا موسى بف زكريا، نا بشر ٖٔٓٛؽ  ٓٚٔص  ٛأخرجو الطبراني في "األوسط"، ج 

بف خالد العسكري، نا سعيد بف مسممة األموي، عف حبيب بف حساف، عف أبي وائؿ، عف 
الصبي بف معبد بو، وقاؿ عقبو: لـ يرو ىذا الحديث عف حبيب بف حساف إال سعيد بف 

 ، تفرد بو: بشر بف خالد.مسممة
 رواية حماد بف أبي سميماف عف أبي وائؿ عف الصبي بف معبد: -ٓٔ

، قاؿ: حدثنا موسى بف ٕٓٙٛؽ  ٚ٘ٔص  ٛأخرجيا الطبراني في "األوسط"، ج 
جميور، ثنا عمي بف حرب، ثنا ىاروف بف عمراف، ثنا سميماف بف أبي داود، عف الحكـ 

ف مرة، عف الصبي بف معبد... بو، وقاؿ عقبو: لـ وحماد، عف شقيؽ بف سممة، وعمرو ب
يرو ىذا الحديث عف الحكـ وحماد إال سميماف بف أبي داود، وال عف سميماف إال ىاروف، 

)قمت(: وسميماف بف أبي داود ال يعرؼ، ذكره الذىبي في ى. تفرد بو: عمي بف حرب. ا
 ى.ف ال يعرؼ. ا، وقاؿ: قاؿ ابف القطاف: سميماٖٚ٘ٗؽ  ٕٚٓص  ٕ"الميزاف"، ج 

 : (: سٔاٌح أتً إسحاق انسثٍعً عٍ انصثً تٍ يعثذ عٍ عًش  ثاٍَا )
، قاؿ: ثنا َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف اْلُحَسْيُف ْبُف ٚٚٔأخرجيا أسمـ في "تاريخ واسط"، ص 

َمْنُصوٍر، ]عف أبي منصور الحارث بف منصور[ َقاَؿ: ثنا ِإْسَراِئيُؿ َعْف َأِبي ِإْسَحاَؽ عف 
الصّبي ْبِف َمْعَبٍد... بو. وسقط عنده ما بيف المعقوفتيف، ولعميا مف الناسخ أو الطابع، 
ألف أسمـ إنما ساؽ الرواية في ترجمة أبي منصور الحارث بف منصور، وىو الذي يروي 

كما في "تيذيب الكماؿ"، -عف إسرائيؿ، ويروي عنو الحسيف بف منصور التمار الواسطي 
 ==)قمت(: وأبو إسحاؽ السبيعي مدلس ولـ يصرح بسماع. .-٘ٗٓٔؽ  ٕٙٛص  ٘ج 
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 :)ثانثا(: سٔاٌح إتشاٍْى انُخعً عٍ انصثً تٍ يعثذ عٍ عًش 
اٍد، َعْف ٛٚٗؽ  ٜٛأخرجيا أبو يوسؼ في "اآلثار"، ص  ، قاؿ: َعْف َأِبي َحِنيَفَة، َعْف َحمَّ

، َقاَؿ: َخَرَج َزْيُد ْبُف ُصوَحاَف اْلَعْبِديُّ  ـَ َبيُّ ْبُف َمْعَبٍد ِإْبَراِىي ، َوالصُّ ، َوَسْمَماُف ْبُف َرِبيَعَة اْلَباِىِميُّ
، ُيِريُدوَف اْلَحجَّ ِفي َزَمِف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب  ... الحديث، وفيو زيادات منكرة، وىي التَّْغِمِبيُّ

ص  ٘أنو طاؼ طوافيف وسعى سعييف لمقراف. )قمت(: قاؿ ابف حـز في "المحمى"، ج 
 ى.براىيـ لـ يدرؾ الصبي، وال سمع منو، وال أدرؾ عمر فيو منقطع. ا: إٗٛٔ

 :)ساتعا(: سٔاٌح عايش انشعثً عٍ انصثً تٍ يعثذ عٍ عًش 
، قاؿ: حدثنا الييثـ بف خمؼ، ٖٜٔٗؽ  ٛ٘ٔص  ٜأخرجيا الطبراني في "األوسط"، ج 
عمر بف أيوب الموصمي، عف عيسى بف المسيب  ثنا الفضؿ بف إسحاؽ الدوري، نا

البجمي، عف عامر الشعبي، عف الصبي بف معبد التغمبي... بو، وقاؿ الطبراني عقبو: لـ 
يرو ىذا الحديث عف الشعبي إال عيسى بف المسيب، وال عف عيسى إال عمر بف أيوب، 

ي عف الشعبي، )قمت(: وعيسى بف المسيب البجمي الراو ى. تفرد بو الفضؿ بف إسحاؽ. ا
، وقاؿ في ٜٜٕٖؽ  ٖٖٔمتفؽ عمى تضعيفو، ذكره الذىبي في "ديواف الضعفاء"، ص 

: قاؿ يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيؼ، وقاؿ أبو ٚٓٙٙؽ  ٖٕٖص  ٖ"الميزاف"، ج 
حاتـ وأبو زرعة: ليس بالقوي، وتكمـ فيو ابف حباف وغيره، وقاؿ أبو داود: ىو قاضى 

 ى.الكوفة، ضعيؼ. ا
 :يسا(: سٔاٌح أتً لالتح عٍ انصثً تٍ يعثذ عٍ عًش )خا

، ٙٗٔأخرجيا أسمـ في "تاريخ واسط"، ص  ـُ ْبُف َعِميٍّ ، قاؿ: ثنا اْلُحَسْيُف، َقاَؿ: ثنا َعاِص
َبي ْبِف َمْعَبٍد... بو.  َقاَؿ: ثنا َأُبو ُمَضَر َعْف َأيُّوَب السّْْخِتَياِنيّْ َعْف َأِبي ِقالَبَة َعِف الصُّ

، ىٗٓٔ: وأبو قالبة كثير اإلرساؿ، ولعمو لـ يدرؾ الصبي بف معبد، فقد مات سنة )قمت(
، ولـ يذكر أحد أنو روى عف -ٕٕٙص  ٘وقيؿ بعدىا بالشاـ، كما في "التيذيب"، ج 

 الصبي.
 == :)سادسا(: سٔاٌح عًشٔ تٍ يشج عٍ انصثً تٍ يعثذ عٍ عًش 
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: وال يحتمؿ مف جرير ىذه الزيادة، فقد خالفو الثوري وشعبة، وىما  (لهد)
أمراء المؤمنيف في الحديث، فروياه وغيرىما عف منصور بدوف ىذه مف 

الزيادة، إضافة إلى الجماعة الكثيرة مف الثقات الذيف تابعوا منصورا عمى ىذا 
الحديث عف أبي وائؿ فمـ يذكروىا، إضافة إلى الذيف رووه غير أبي وائؿ عف 

َبي بف معبد فمـ يذكروىا  . الصُّ
ت الحج والعمرة مكتوبيف عمي" زيادة شاذة تفرد وعمى ىذا فقولو: "إني وجد

 بيا جرير بف عبد الحميد، واهلل أعمـ.
                                                           

، قاؿ: حدثنا موسى بف جميور، ثنا ٕٓٙٛؽ  ٚ٘ٔص  ٛأخرجيا الطبراني في "األوسط"، ج ==
عمي بف حرب، ثنا ىاروف بف عمراف، ثنا سميماف بف أبي داود، عف الحكـ، وحماد، عف شقيؽ بف 
سممة، وعمرو بف مرة، عف الصبي بف معبد... بو، وقاؿ عقبو: لـ يرو ىذا الحديث عف الحكـ 

)قمت(: ى. ماف بف أبي داود، وال عف سميماف إال ىاروف، تفرد بو: عمي بف حرب. اوحماد إال سمي
، وقاؿ: قاؿ ٖٚ٘ٗؽ  ٕٚٓص  ٕوسميماف بف أبي داود ال يعرؼ، ذكره الذىبي في "الميزاف"، ج 

 ى.ابف القطاف: سميماف ال يعرؼ. ا
ي أيضا: ، ممف رواه عف الصبٕٜٔؽ  ٙٙٔص  ٕ)قمت(: وذكر الدارقطني في "العمؿ"، ج 
، ممف رواه عف الصبي: مسروؽ بف ٕٗٗٔص  ٖالحسف العرني، وذكر في "المؤتمؼ"، ج 

 األجدع.
: وىو حديث صحيح، وأحسنيا ٕٜٔؽ  ٙٙٔ - ٗٙٔص  ٕوقاؿ الدارقطني في "العمؿ"، ج 

البر في  ، وقاؿ ابف عبدىإسنادًا حديث منصور واألعمش عف أبي وائؿ عف الصبي عف عمر. ا
: وىو حديث كوفي جيد اإلسناد، ورواه الثقات األثبات عف أبي وائؿ عف ٕٕٔص  ٛ"التمييد"، ج 

الصبي بف معبد عف عمر، ومنيـ مف يجعمو عف أبي وائؿ عف عمر. رواه ىكذا عف أبي وائؿ عف 
عمر: الحكـ بف عتيبة، وسممة بف كييؿ، وعاصـ بف أبي النجود، وسيار أبو الحكـ، ورواه 

بف أبي لبابة، عف أبي وائؿ عف الصبي بف معبد عف عمر، وىؤالء األعمش، ومنصور، وعبدة 
 ى.جودوه وىـ أحفظ، ورواه عف الصبي مسروؽ وأبو وائؿ. ا
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 احلذٌث انشاتع
قاؿ اإلماـ ابف أبي عاصـ في "السنة": "ثنا الحسف بف عمي الحمواني،  

والحصيف بف البزار، قاال: ثنا محمد بف الصباح، ثنا سعيد بف عبد الرحمف 
، عف عبيد اهلل بف  ، قاؿ: جاء رجؿ عمر، عف نافع، عف ابف عمر الُجَمِحيّْ

اعبد اهلل وال تشرؾ بو »فقاؿ: يا رسوؿ اهلل! أوصني. قاؿ:  إلى النبي 
، وآت الزكاة، وصـ رمضاف، وحج البيت، واعتمر، واسمع  شيئا، وأقـ الصالة

ياؾ والسر  .(ٔ)«" وأطع، وعميؾ بالعالنية، وا 
: الحديث بيذا اإلسناد غير محفوظ، تفرد بو سعيد بف عبد الرحمف  (لهد)  

، والمحفوظ ما رواه محمد بف بشر، عف عبيد اهلل بف عمر، عف  الُجَمِحيُّ
مف  يونس بف عبيد، عف الحسف البصري، أرسمو عف عمر بف الخطاب 

 . : "واعتمر" قولو، وليس في قوؿ عمر 
 : طشق احلذٌث ٔتٍاٌ عهرّ

 الحديث مف رواية عبيد اهلل بف عمر العمري، واخُتِمؼ عنو:جاء ىذا 

                                                           

، ٓٚٓٔؽ  ٛٓ٘ص  ٕ( السنة البف أبي عاصـ، باب في ذكر السمع والطاعة، ج ٔ)
وقد احتج بو الحنابمة عمى وجوب العمرة، بؿ رووا عف أحمد بف حنبؿ أنو احتج بو. قاؿ 

في ترجمة ُمَحمَّد ْبف الحكـ األحوؿ:  ٜٕ٘ص  ٔابف أبي يعمى في "طبقات الحنابمة"، ج 
َوَأِتمُّوا َأْحَمد يقوؿ: والعمرة عندي واجبة، َقاَؿ المَُّو تعالى:  َقاَؿ ُمَحمَّد ْبف الحكـ: سمعت

...، َوَحِديٌث َيْرِويِو َسعيد ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف اْلُجَمِحيُّ َعْف ُعَبْيِد المَِّو َعْف  الحج والعمرة هلل
الَة، »َفَقاَؿ: َأْوِصِني، َفَقاَؿ:  َناِفٍع َعِف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ: َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى النَِّبيّْ  ـُ الصَّ ُتِقي

، َوَتْعَتِمرُ  ، َوَتُحجُّ  ى.فالعمرة واجبة. ا«. َوُتْؤِتي الزََّكاَة، َوَتُصوـُ
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ٔ-  
ِّ
حًِ

َ
ً

ُ
-(ٔ)وىو صدوؽ لو أوىاـ  -فشٔاِ سعٍذ تٍ عثذ انشمحٍ اجل

 ، مرفوعا.، عف عبيد اهلل بف عمر العمري، عف نافع، عف ابف عمر 

 .(ٕ)ولفظو عند ابف أبي عاصـ في "السنة" ىو المذكور آنفا 
                                                           

( سعيد بف عبد الرحمف الجمحي المديني: وثقو ابف معيف، وابف نمير، وموسى بف ٔ)
ؿ: ليس بو بأس، وقاؿ أبو اهلل، وقاؿ أحمد بف حنب ىاروف، والعجمى، والحاكـ أبو عبد

حاتـ: صالح، وقاؿ النسائي: ال بأس بو، وقاؿ ابف عدي: لو أحاديث غرائب حساف وأرجو 
نما ييـ عندي في الشيء بعد الشيء يرفع موقوفا ويوصؿ مرسال، ال عف  أنيا مستقيمة وا 

بف ، وقاؿ يعقوب بف سفياف: ليف الحديث، وقاؿ ابف حباف: يروى عف عبيد اهلل ىتعمد. ا
ى. عمر وغيره مف الثقات أشياء موضوعة يتخايؿ إلى مف سمعيا أنو كاف المتعمد ليا. ا

)قمت(: وىذا مف إسرافو في الجرح، وقد رد الذىبي قولو ىذا فقاؿ في "الميزاف": وأما ابف 
، وقاؿ الحافظ في ىحباف فإنو خساؼ قصاب، فقاؿ: روى عف الثقات أشياء موضوعة. ا

ترجمتو مف: الجرح ى. أوىاـ، وأفرط ابف حباف في تضعيفو. ا "التقريب": صدوؽ لو
، والكامؿ البف ٘ٓٙؽ  ٔٓٗص  ٔ، وثقات العجمي، ج ٛٚٔؽ  ٔٗص  ٗوالتعديؿ، ج 
 ٕ، والميزاف، ج ٜٖٛؽ  ٖٕٖص  ٔ، والمجروحيف، ج ٕٗٛؽ  ٗ٘ٗص  ٗعدي، ج 

 .ٖٕٓ٘ؽ  ٖٕٛ، والتقريب، ص ٙ٘ص  ٗ، والتيذيب، ج ٕٕٖٚؽ  ٛٗٔص 
ىذا الحديث مف رواية محمد بف الصباح الدوالبي، عف سعيد بف عبد الرحمف ( جاء ٕ)

، عف عبيد اهلل بف عمر العمري، عف نافع، عف ابف عمر  ، مرفوعا. أخرجو الُجَمِحيّْ
، وقاؿ عقبو: ىذا حديث صحيح عمى ٘ٙٔؽ  ٙٔٔص  ٔالحاكـ، كتاب اإليماف، ج 

، والبخاري في "التاريخ الكبير" ىرجاه. اشرط الشيخيف، فإف رواتو عف آخرىـ ثقات ولـ يخ
ص  ٕ، ج -مختصرا-، وفي "التاريخ األوسط" ٛٗٙٔؽ  ٜٗٗص  ٖ، ج -مختصرا-
، وأخرجو ٕٗٛؽ  ٗ٘ٗص  ٗ، ومف طريقو ابُف عدي في "الكامؿ"، ج ٛٓٛٔؽ  ٖٙ

== ، والطحاوي في "مشكؿ اآلثار"ٓٚٓٔؽ  ٛٓ٘ص  ٕابف أبي عاصـ في "السنة"، ج 
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، والبييقي في "شعب اإليماف"، اْلَخاِمُس َواْلِعْشُروَف ِمْف ٕٛ٘ٙ ؽ ٖٛص  ٚ، ج ==
يَماِف َوُىَو َباُب اْلَمَناِسِؾ، ج  ، والخطيب في "الموضح"، ج ٜٖٓٙؽ  ٔٗٗص  ُ٘شَعِب اإلِْ

 . كميـ مف طرؽ عف محمد بف الصباح بو.ٕٛٔؽ  ٕٖٔص  ٕ
منيـ الحاكـ، فقاؿ ، -بناء عمى ظاىر إسناده-وقد صحح بعض العمماء ىذا الحديث 

عقب تخريجو لمحديث: قاؿ القباني: قمت لمحمد بف يحيى: أييما المحفوظ، حديث يونس، 
عف الحسف، عف عمر، أو نافع، عف ابف عمر؟ فقاؿ محمد بف يحيى: حديث الحسف 
أشبو. قاؿ الحاكـ: فرضي اهلل عف محمد بف يحيى، تورع عف الجواب حذرا لمخالفة قولو 

« :ولو تأمؿ الحديثيف لظير لو أف األلفاظ مختمفة، «ؾ إلى ما ال يريبؾدع ما يريب ،
وىما حديثاف مسنداف وحكاية، وال يحفظ لعبيد اهلل، عف يونس بف عبيد، غير حديث 

الرحمف الجمحي ثقة مأموف، وقد رواه  اإلمارة، وقد تفرد بو الدراوردي، وسعيد بف عبد
، وقاؿ ىالصباح أيضا ثقة مأموف. ا عنو غير محمد بف الصباح، عمى أف محمد بف

ص  ٕاأللباني في تعميقو عمى "السنة" البف أبي عاصـ، باب في ذكر السمع والطاعة، ج 
، وقاؿ الدكتور/ فيصؿ ى: إسناده جيد، رجالو كميـ ثقات رجاؿ مسمـ... آٚٓٔؽ  ٛٓ٘

 -اض الري -الجوابرة في تحقيقو لكتاب "السنة" البف أبي عاصـ، ط. دار الصميعي 
: إسناده حسف... ٗٓٔٔؽ  ٕٔٚص  ٕـ، ج ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔاألولى،  -السعودية 

)قمت(: لكف الصحيح أف ىذا الحديث معموؿ، أخطأ فيو سعيد الجمحي، فجعمو عف ى. ا
نما رواه عبيد اهلل عف يونس بف عبيد عف  عبيد اهلل عف نافع عف ابف عمر مرفوعا، وا 

كما بينت في متف ىذا -جميور أىؿ النقد  الحسف عف عمر قولو، وقد ذىب إلى ذلؾ
 .-البحث
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، بؿ قاؿ أبو ْٕٔ ثمح حافظ-ٔخانفّ حمًذ تٍ تشش انعثذي انكٕيف  -2
فرواه َعْف ُعَبْيِد المَِّو بف عمر العمري ، -(ٔ)داود: ىو أحفظ مف كاف بالكوفة 

موقوفا  َعْف ُيوُنَس بف عبيد َعِف اْلَحَسِف البصري َعْف ُعَمَر بف الخطاب 
عميو، مف َقولو، والحسف لـ يدرؾ عمر، فيو منقطع، وليس في كالـ عمر 

 ."قولو: "واعتمر 

ولفظو عند الحاكـ في "المستدرؾ": عف الحسف، قاؿ: جاء أعرابي إلى عمر 
  فسألو عف الديف، فقاؿ: يا أمير المؤمنيف، عممني الديف، قاؿ: "تشيد أف

اهلل، وتقيـ الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصـو  ال إلو إال اهلل، وأف محمدا رسوؿ
ياؾ وكؿ شيء  ياؾ والسر، وا  رمضاف، وتحج البيت، وعميؾ بالعالنية وا 

 .(ٕ)ى تستحي منو". ا

                                                           

 ٕ( محمد بف بشر العبدي الكوفي: متفؽ عمى توثيقو. قاؿ الذىبي في "الكاشؼ"، ج ٔ)
، وقاؿ ى: الثبت...، قاؿ أبو داود: ىو أحفظ مف كاف بالكوفة. إٗٚٗؽ  ٜ٘ٔص 

 : ثقة حافظ.ٙ٘ٚ٘ؽ  ٜٙٗالحافظ في "التقريب"، ص 
شر عف ُعَبْيِد المَِّو بف عمر العمري َعْف ُيوُنَس بف عبيد َعِف اْلَحَسِف ( حديث محمد بف بٕ)

ص  ٔموقوفا عميو: أخرجو الحاكـ، كتاب اإليماف، ج  البصري َعْف ُعَمَر بف الخطاب 
، وابف حباف في ٜٛؽ  ٗٓٔ، ص -مختصرا-، وأبو داود في "الزىد" ٙٙٔؽ  ٙٔٔ

ئي في "شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ السنة ، والاللكاٜٖٛؽ  ٖٕٖص  ٔ"المجروحيف"، ج 
، والبييقي في "الشعب"، اْلَخاِمُس َواْلِعْشُروَف ِمْف ٖٖٖؽ  ٕٕٚص  ٕوالجماعة"، ج 

يَماِف َوُىَو َباُب اْلَمَناِسِؾ، ج  ، وقواـ السنة في "الحجة في ٜٖٔٙؽ  ٕٗٗص  ُ٘شَعِب اإلِْ
 ==بشر بو.. كميـ مف طرؽ عف محمد بف ٖٕ٘ؽ  ٓ٘ٗص  ٔبياف المحجة"، ج 
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(: محمد بف بشر العبدي أوثؽ مف سعيد بف عبد الرحمف الجمحي، لهد)
وأحفظ، ولذلؾ أعؿ الحفاظ حديث سعيد الجمحي واستنكروه. منيـ البخاري، 

بف يحيى الذىمي، وأبو زرعة الرازي، وابف عدي، وابف حباف، ومحمد 
 والدارقطني، والبييقي، والذىبي، وغيرىـ.

قاؿ البخاري في "التاريخ األوسط" في ترجمة سعيد بف عبد الرحمف     
، َعْف ُعَبْيدِ (ٔ)الجمحي المَِّو  : َقاِضي َبْغَداَد، َوُيَقاُؿ: ُكْنَيُتُو َأُبو َعْبِد المَِّو اْلُجَمِحيُّ

يَّاَؾ َوالسّْرَّ »َقاَؿ:  َعْف َناِفع َعف ابف ُعَمَر: َأفَّ النَِّبيَّ  ، «َعَمْيَؾ ِباْلَعاَلِنَيِة َواِ 
َوَقاَؿ ُمَحمَُّد ْبُف ِبْشٍر: َعْف ُعَبْيِد المَِّو َعْف ُيوُنَس َعِف اْلَحَسِف َعْف ُعَمَر َقْوَلُو 

. ا  ى.ِمْثَمُو، َوَىَذا َأَصحُّ

كالـ البخاري السابؽ، وقولو: "وىذا  (ٕ)ونقؿ ابف عدي في "الكامؿ"     
بإرسالو أصح"، ثـ قاؿ: وىذا الذي ذكره البخاري منو أيضا وجوب العمرة: أف 

 ى.أوصى فيو رجال أف يحج ويعتمر. ا النبي 

                                                           

وقد رواه جريُر بف حاـز عف الحسف عف عمر، فتابع يونَس بف عبيد متابعة تامة، ==
... بو ٗٙٔؽ  ٖ٘ٔأخرجو ابف المبارؾ في "الجياد"، ص  -، قاؿ: عف جرير بف حاـز

. )قمت(: وىو ٖٛ٘ص  ٗٗ، وأخرجو ابف عساكر في "تاريخ دمشؽ"، ج -وفيو قصة
 ٚكما في "طبقات ابف سعد"، ج -  منقطع، فالحسف ولد لسنتيف بقيتا مف خالفة عمر

 .-ٖ٘٘ٓؽ  ٗٔٔص 
 .ٜٓٛٔ - ٛٓٛٔؽ  ٗٙ - ٖٙص  ٕ( التاريخ األوسط لمبخاري، ج ٔ)
 .ٕٗٛترجمة  ٘٘ٗ - ٗ٘ٗص  ٗ( الكامؿ البف عدي، ج ٕ)
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: وسئؿ أبو زرعة عف حديث رواه محمد (ٔ)وقاؿ ابف أبي حاتـ في "العمؿ"     
ف سعيد بف عبد الرحمف الجمحي، عف عبيداهلل، عف نافع، بف الصباح، ع

فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أوصني؛  عف ابف عمر؛ قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي 
قاؿ: تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئا، وتقيـ الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصـو 

 رمضاف، وتحج البيت، وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعميؾ بالعالنية؟

يروى ىذا الحديث عف عبيد اهلل، عف يونس، عف الحسف؛ قاؿ أبو زرعة:     
 ى.قاؿ: جاء رجؿ إلى عمر... فذكر الحديث. ا

: وىذا خطأ فاحش. إنما روى عبيد (ٕ)وقاؿ ابف حباف في "المجروحيف"     
 ى.اهلل بف عمر ىذا الكالـ عف يونس بف عبيد عف الحسف عف عمر قولو. ا

يرويو عبيد اهلل بف عمر، واختمؼ عنو: : (ٖ)وقاؿ الدارقطني في "العمؿ"    
الرحمف الجمحي، عف عبيد اهلل، عف نافع، عف ابف  فرواه سعيد بف عبد

، وخالفو محمد بف بشر، فرواه عف عبيد اهلل، عف يونس عمر، عف النبي 
بف عبيد، عف الحسف؛ أف أعرابيا سأؿ عمر عف الديف، فقاؿ: تشيد أف ال 

 ى.إلو إال اهلل ... الحديث، وىو الصواب. ا

                                                           

 .ٖٜٚٔؽ  ٕٛٙص  ٘( العمؿ البف أبي حاتـ، ج ٔ)
 .ٜٖٛترجمة  ٖٕٖص  ٔ( المجروحيف البف حباف، ج ٕ)
 .ٜٕٗٚؽ  ٜٖٔص  ٕٔني، ج ( عمؿ الدارقطٖ)
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: َخاَلَفُو ُمَحمَُّد ْبُف ِبْشٍر، َفَرَواُه َعْف ُعَبْيِد (ٔ)وقاؿ البييقي في "الشعب"      
ْف ُيوُنَس ْبِف ُعَبْيٍد، َعِف اْلَحَسِف، َقاَؿ: َجاَء َأْعَراِبيّّ ِإَلى ُعَمَر َفَسأََلُو َعِف اهلِل، عَ 

، ثـ ساؽ البييقي حديث محمد بف بشر، ثـ قاؿ: َقاَؿ ىالدّْيِف َفَذَكَرُه َمْوُقوًفا. ا
 :] ُقْمُت ِلُمَحمَِّد ْبِف َيْحَيى ]ىو اْلَقبَّاِنيُّ ]ىو اْلُحَسْيَف ْبَف ُمَحمَِّد ْبِف ِزَياٍد اْلَقبَّاِنيَّ

الذىمي[: َأيُّيَما اْلَمْحُفوُظ: َحِديُث ُيوُنَس، َعِف اْلَحَسِف، َعْف ُعَمَر، َأْو َناِفٍع، 
 َعِف اْبِف ُعَمَر؟ َفَقاَؿ ُمَحمَُّد ْبُف َيْحَيى: َحِديُث اْلَحَسِف َأْشَبُو. 

، َأْخَبَرَنا َأُبو َأْحَمَد ْبُف َعِديٍّ قاؿ البييقي: َوَأْخَبَرَنا َأُبو َسْعٍد الْ       َماِليِنيُّ
"، َيْعِني َحِديَث  : "َىَذا بِإْرَساِلِو َأَصحُّ ، َقاَؿ: َقاَؿ اْلُبَخاِريُّ اْلَحاِفُظ، َأْخَبَرَنا اْلُجَنْيِديُّ

ـْ ُيْدِرْؾ ُعَمَر، َوَىَذا َأَصحُّ  ِمْف َحِديِث  اْلَحَسِف، َعْف ُعَمَر ُمْرَساًل، أِلَفَّ اْلَحَسَف َل
. ا  ى.َسِعيِد ْبِف َعْبِد الرَّْحمِف اْلُجَمِحيّْ

 ، واهلل أعمـ.(ٕ)وعد الذىبي في "الميزاف" ىذا الحديث مف مناكيره     
  

                                                           

 - ٜٖٓٙؽ  ٕٗٗ - ٔٗٗص  ٘( شعب اإليماف لمبييقي، باب المناسؾ، ج ٔ)
ٖٜٙٔ. 

 .ٕٕٖٚؽ  ٛٗٔص  ٕ( الميزاف لمذىبي، ج ٕ)
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 حـــــــاخلامت
 أْى َرائج ْزا انثحث

: أنو ال يصح في وجوب العمرة حديث، وأف كؿ األحاديث الواردة في ذلؾ أٔال
 معمولة ال تصح. -الصحةمما ظاىر إسنادىا -

: ضرورة جمع الطرؽ، ومقارنة بعضيا ببعض، قبؿ الحكـ عمى الحديث ثاٍَا
 بالصحة؛ لمتأكد مف شرط انتفاء الشذوذ والعمة.

: أف كثيرا مف العمماء في العصور المتأخرة تساىموا في الحكـ عمى ثانثا
اء الشذوذ األحاديث بالصحة جريا عمى ظاىر اإلسناد، دوف مراعاة شرط انتف

 والعمة في كثير مف أحكاميـ.

: ضرورة مراعاة ألفاظ المتوف، وما ورد فييا مف زيادات، فميس كؿ ساتعا
زيادة في متف بإسناد صحيح تكوف مقبولة، بؿ ال بد مف مراعاة القرائف، 

 ومعرفة درجات الرواة، والتأكد مف عدـ الشذوذ.

عف إخراج ما في : دقة نظر صاحبي "الصحيحيف"، حيث أعرضا خايسا
 األحاديث السابقة مف زيادات؛ لكونيا معمولة.

: أنو ليس كؿ حديث كاف أصمو في "الصحيحيف" أو أحدىما، وأخرجو سادسا
أصحاب المستخرجات أو غيرىـ بإسناد ظاىره الصحة، وردت فيو زيادة، 
تكوف تمؾ الزيادة مقبولة مطمقا، بحجة أف أصمو في الصحيح، بؿ ال بد مف 
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ث والتثبت في الحكـ عمى األلفاظ الزائدة عمى ما في "الصحيحيف"؛ ألف التري
 إعراض الشيخيف عف إخراج تمؾ األلفاظ كثيرا ما يكوف لعمة خفية فييا.

: أنو ال يصح أف ينسب تخريج زيادة في حديٍث إلى إماـ قد ساؽ ساتعا
نما أحالو عمى ما قبمو، إذا كان ت ىذه إسناد ذلؾ الحديث ولـ يسؽ متنو، وا 

الزيادة لـ يسبؽ ذكرىا فيما قبمو مف األحاديث التي أحاؿ عمييا، وال سيما إذا 
 كاف راوييا قد جاء عنو ىذا الحديث بالزيادة وبدونيا.

: أنو متى جاء الحديث الواحد بأكثر مف لفظ، وكاف أحد األلفاظ داال ثايُا
لواجب عمى عمى حكـ أو معنى ال تدؿ عميو األلفاظ األخرى لمحديث، فإف ا

المحتج بذلؾ المفظ أف يتأكد مف كونو محفوظا، إذ ربما كاف وىما أو رواية 
 بالمعنى، وكانت األلفاظ األخرى التي ال تدؿ عمى ذلؾ الحكـ ىي المحفوظة.

 

 ٔاحلًذ هلل سب انعادلني
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ٕٖٓٗ 

 جشٌذج ادلشاجع انرً سجعد إنٍٓا يف ْزا انثحث
 أٔال: كرة احلذٌث انششٌف ٔدٔأٌٍ انسُح:

اإلبانة الكبرى، البف بطة، أبي عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف  ٔ
، ىٖٚٛحمداف الُعْكَبري، المعروؼ بابف َبطَّة العكبري، المتوفى: 

: ٕ، ٔالرياض، التحقيؽ: جػ  -الناشر: دار الراية لمنشر والتوزيع 
 ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔالطبعة: الثانية،  -حققو: رضا بف نعساف معطي 

الطبعة: األولى،  -: حققو: د. عثماف عبد اهلل آدـ األثيوبي ٗ، ٖجػ ـ، 
 -: حققو: د. يوسؼ بف عبد اهلل بف يوسؼ الوابؿ ٘ىػ، جػ  ٘ٔٗٔ

: حققو: د. يوسؼ بف عبد اهلل بف ٙىػ، جػ  ٛٔٗٔالطبعة: الثانية، 
: حققو: الوليد بف ٚىػ، جػ  ٘ٔٗٔالطبعة: األولى،  -يوسؼ الوابؿ 
: ٜ، ٛىػ، جػ  ٛٔٗٔالطبعة: األولى،  -سيؼ النصر  محمد نبيو بف

ىػ  ٕٙٗٔالطبعة: األولى،  -حققو: د حمد بف عبد المحسف التويجري 
 ـ. ٕ٘ٓٓ -

اآلثار، ألبي يوسؼ يعقوب بف إبراىيـ بف حبيب األنصاري، ت. أبي  ٕ
 بيروت. -الوفا األفغاني، دار الكتب العممية 

األحاديث المختارة = المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو  ٖ
البخاري ومسمـ في صحيحييما، لضياء الديف محمد بف عبد الواحد 
المقدسي، دراسة وتحقيؽ: الدكتور/ عبد الممؾ بف عبداهلل بف دىيش، 

ى ٕٓٗٔلبناف، الثالثة،  -دار خضر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 ـ.ٕٓٓٓ -
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ٕٖٓ٘ 

اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، لعالء الديف عمي بف بمباف،  ٗ
ىػ ٗٔٗٔبيروت، الثانية،  -تحقيؽ: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

 ـ.ٖٜٜٔ -

االعتقاد واليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ وأصحاب  ٘
الحديث، ألبي بكر البييقي، ت: أحمد عصاـ الكاتب، دار اآلفاؽ 

 .ھٔٓٗٔبيروت، األولى،  -الجديدة 

األوسط في السنف واإلجماع واالختالؼ، ألبي بكر محمد بف إبراىيـ بف  ٘
المنذر النيسابوري، ت: أبي حماد صغير أحمد بف محمد حنيؼ، دار 

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ى٘ٓٗٔ -الرياض، األولى  -طيبة 

اإليماف، البف منده: أبي عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى  ٚ
َمْنَده العبدي، ت: د/ عمي بف محمد بف ناصر الفقييي، مؤسسة بف 

 .ھٙٓٗٔبيروت، الثانية،  -الرسالة 

تعظيـ قدر الصالة، ألبي عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج الَمْرَوِزي،  ٛ
المدينة  -الجبار الفريوائي، مكتبة الدار  ت. د/ عبدالرحمف عبد

 ى.ٙٓٗٔالمنورة، األولى، 

جزء حديث سفياف بف عيينة، برواية أبي يحيى زكريا بف يحيى بف أسد  ٜ
، تحقيؽ: مسعد بف عبد الحميد السعدني، ىٕٓٚالمروزي، المتوفى: 

 ـ.ٕٜٜٔ -ى ٕٔٗٔدار الصحابة لمتراث بطنطا، األولى، 

الجياد، البف المبارؾ، أبي عبد الرحمف عبد اهلل بف المبارؾ بف واضح  ٓٔ
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ٕٖٓٙ 

، حققو وقدـ لو وعمؽ ىٔٛٔثـ المْروزي، المتوفى: الحنظمي، التركي 
 ـ.ٕٜٚٔتونس،  -عميو: د/ نزيو حماد، الدار التونسية 

الحجة في بياف المحجة وشرح عقيدة أىؿ السنة، إلسماعيؿ بف محمد  ٔٔ
بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني، أبي القاسـ، 

المحقؽ: محمد بف ربيع بف ، ىٖ٘٘الممقب بقواـ السنة، المتوفى: 
الرياض، الثانية،  -السعودية  -ىادي عمير المدخمي، دار الراية 

 ـ.ٜٜٜٔ -ى ٜٔٗٔ

حديث شعبة بف الحجاج، لمحمد بف المظفر بف موسى بف عيسى، أبي  ٕٔ
، تحقيؽ: صالح عثماف ىٜٖٚالحسيف البزاز البغدادي، المتوفى سنة 

 -ى ٕٗٗٔاألردف، األولى،  -عماف  -الدار العثمانية  -المحاـ 
 ـ.ٖٕٓٓ

الزىد، ألبي داود السجستاني، المحقؽ: أبو تميـ ياسر بف ابراىيـ بف  ٖٔ
محمد، وأبو بالؿ غنيـ بف عباس بف غنيـ، وقدـ لو وراجعو: فضيمة 
الشيخ محمد عمرو بف عبد المطيؼ، دار المشكاة لمنشر والتوزيع، 

 ـ.ٖٜٜٔ -ى ٗٔٗٔحمواف، األولى، 

ة، ألبي بكر أحمد بف عمرو بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني، السن ٗٔ
المعروؼ بابف أبي عاصـ، تحقيؽ وتعميؽ: محمد ناصر الديف األلباني، 

 ىػ.ٓٓٗٔبيروت، األولى،  -المكتب اإلسالمي 

سنف ابف ماجو، لإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني، المعروؼ  ٘ٔ
 -باقي، دار إحياء الكتب العربية ال بابف ماجو، ت: محمد فؤاد عبد
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 فيصؿ عيسى البابي الحمبي.

سنف أبي داود، لإلماـ أبي داود سميماف بف األشعث السِّْجْستاني، ت.  ٙٔ
 بيروت. -محمد محيي الديف عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

سنف الترمذي، لإلماـ أبي عيسى محمد بف عيسى الترمذي، تحقيؽ  ٚٔ
"، ٖ"، ومحمد فؤاد عبد الباقي "جػ ٕ، ٔأحمد محمد شاكر "جػ وتعميؽ: 

براىيـ عطوة عوض المدرس في األزىر الشريؼ "جػ  "، ط. ٘، ٗوا 
 -ى ٜٖ٘ٔمصر، الثانية،  -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 ـ.ٜ٘ٚٔ
سنف الدارقطني، ألبي الحسف عمي بف عمر الدارقطني، حققو وضبط  ٛٔ

ب األرنؤوط، وحسف عبد المنعـ شمبي، وعبد نصو وعمؽ عميو: شعي
، مؤسسة الرسالة، بيروت  لبناف،  -المطيؼ حرز اهلل، وأحمد برىـو

 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔاألولى، 

سنف سعيد بف منصور، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، الدار السمفية  ٜٔ
 .ـٕٜٛٔ - ھٖٓٗٔاليند، األولى،  -

الحسيف بف عمي البييقي، ت. عبد السنف الصغير، ألبي بكر أحمد بف  ٕٓ
المعطي أميف قمعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ػ باكستاف، 

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٓٔٗٔاألولى، 

السنف الكبرى، ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي، ت. محمد  ٕٔ
لبناف، الثالثة،  -عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت 
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ٕٖٓٛ 

 ـ.ٖٕٓٓ -ىٕٗٗٔ

السنف الكبرى، لإلماـ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي، ت.  ٕٕ
حسف عبد المنعـ شمبي، بإشراؼ: شعيب األرنؤوط، وتقديـ: عبد اهلل بف 

 -ىػ ٕٔٗٔبيروت، األولى،  -عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة 
 ـ.ٕٔٓٓ

أحمد بف سنف النسائي = المجتبى مف السنف، لإلماـ أبي عبد الرحمف  ٖٕ
شعيب النسائي، ت. عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية 

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔحمب، الثانية،  -
شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ السنة والجماعة، ألبي القاسـ ىبة اهلل بف  ٕٗ

الحسف بف منصور الطبري الرازي الاللكائي، ت: أحمد بف سعد بف 
 -ىػ ٖٕٗٔة، الثامنة، السعودي -حمداف الغامدي، دار طيبة 

 ـ.ٖٕٓٓ

شرح مشكؿ اآلثار، ألبي جعفر أحمد بف محمد بف سالمة المصري  ٕ٘
 -المعروؼ بالطحاوي، ت. شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، األولى 

 ـ.ٜٜٗٔىػ،  ٘ٔٗٔ

شرح معاني اآلثار، ألبي جعفر أحمد بف محمد بف سالمة المصري  ٕٙ
محمد سيد  -المعروؼ بالطحاوي، حققو وقدـ لو: محمد زىري النجار 

جاد الحؽ، مف عمماء األزىر الشريؼ، راجعو ورقـ كتبو وأبوابو 
الباحث بمركز خدمة  -وأحاديثو: د/ يوسؼ عبد الرحمف المرعشمي 

 ـ.ٜٜٗٔ، ىٗٔٗٔ -ط. عالـ الكتب، األولى  السنة بالمدينة النبوية،
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ٕٖٜٓ 

، تحقيؽ:  ٕٚ الشريعة، ألبي بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل اآلُجرّْيُّ
الرياض  -الدكتور/ عبد اهلل بف عمر ابف سميماف الدميجي، دار الوطف 

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔالسعودية، الثانية،  -

البييقي، حققو  شعب اإليماف، ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي ٕٛ
وراجع نصوصو وخرج أحاديثو: الدكتور/ عبد العمي عبد الحميد حامد، 
وأشرؼ عمى تحقيقو وتخريج أحاديثو: مختار أحمد الندوي، صاحب 

اليند، الناشر: مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع  -الدار السمفية ببومباي 
ىػ ٖٕٗٔى، بالرياض، بالتعاوف مع الدار السمفية ببومباي باليند، األول

 ـ.ٖٕٓٓ -

صحيح ابف خزيمة، لإلماـ أبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة  ٜٕ
 -النيسابوري، ت. د/ محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي 

 بيروت.

صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ  ٖٓ
إسماعيؿ وسننو وأيامو، لإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف  --اهلل 

البخاري، ط. دار طوؽ النجاة "مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ 
محمد فؤاد عبد الباقي"، ت. محمد زىير بف ناصر الناصر، األولى، 

 ىػ.ٕٕٗٔ

صحيح مسمـ = المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى  ٖٔ
ؤاد ، لإلماـ مسمـ بف الحجاج النيسابوري، ت. محمد ف--رسوؿ اهلل 

 بيروت. -عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث العربي 
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ٕٖٔٓ 

، ألبي بكر محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ -الشيير بالغيالنيات-الفوائد  ٕٖ
البغدادي الشافعي البزَّاز، حققو: حممي كامؿ أسعد عبد  بف عبدَوْيو

اليادي، قدـ لو وراجعو وعمؽ عميو: أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔالرياض، األولى،  -سمماف، دار ابف الجوزي 

القضاء والقدر، لمبييقي، المحقؽ: محمد بف عبد اهلل آؿ عامر،  ٖٖ
السعودية، الطبعة: األولى،  -لرياض ا -الناشر: مكتبة العبيكاف 

 ـ.ٕٓٓٓ -ى ٕٔٗٔ

كتاب القدر، ألبي بكر جعفر بف محمد بف الحسف الِفْرياِبي، المتوفى  ٖٗ
، ، تحقيؽ: عبد اهلل بف حمد المنصور، أضواء السمؼ، ىٖٔٓسنة 
 ـ.ٜٜٚٔ -ى ٛٔٗٔاألولى 

 مجموع فيو مصنفات أبي جعفر ابف البختري، ألبي جعفر محمد بف ٖ٘
عمرو بف البختري بف مدرؾ بف سميماف البغدادي الرزاز، المتوفى سنة 

لبناف  -، المحقؽ: نبيؿ سعد الديف جرار، دار البشائر االسالمية ىٜٖٖ
، الطبعة: األولى، -ضمف سمسمة مجاميع األجزاء الحديثية-بيروت،  -

 ـ.ٕٔٓٓ -ى ٕٕٗٔ

سماعيؿ الصفار، ألبي  ٖٙ مجموع فيو مصنفات أبي العباس األصـ وا 
 ٖٙٗالعباس األصـ محمد بف يعقوب بف يوسؼ النيسابوري المتوفى: 

سماعيؿ الصفار أبي عمي إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ ى ، وا 
، المحقؽ: نبيؿ سعد الديف جرار، دار البشائر ىٖٔٗالبغدادي المتوفى: 

، الطبعة: -(ٖجاميع األجزاء الحديثية )ضمف سمسمة م-اإلسالمية 
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ٕٖٔٔ 

 ـ.ٕٗٓٓ -ى ٕ٘ٗٔاألولى، 

المخمصيات وأجزاء أخرى، ألبي طاىر محمد بف عبدالرحمف بف العباس  ٖٚ
البغدادي المخمص، تحقيؽ: نبيؿ سعد الديف جرار، الناشر: وزارة 

 ـ.ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔاألوقاؼ والشؤوف اإلسالمية لدولة قطر، األولى، 

إلى السنف الكبرى، لمبييقي، المحقؽ: د. محمد ضياء الرحمف المدخؿ  ٖٛ
 الكويت. -األعظمي، دار الخمفاء لمكتاب اإلسالمي 

المستدرؾ عمى الصحيحيف، لإلماـ أبي عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد  ٜٖ
اهلل بف محمد النيسابوري المعروؼ بابف البيع، تحقيؽ: مصطفى عبد 

 -ىػ ٔٔٗٔبيروت، األولى،  -العممية القادر عطا، دار الكتب 
 ـ.ٜٜٓٔ

مسند أبي داود الطيالسي، ألبي داود سميماف بف داود بف الجارود  ٓٗ
الطيالسي البصري، تحقيؽ الدكتور/ محمد بف عبد المحسف التركي، 

 ـ.ٜٜٜٔ -ىٜٔٗٔمصر، األولى،  -دار ىجر 

بف إسحاؽ  مسند أبي عوانة = مستخرج أبي عوانة، ألبي عوانة يعقوب ٔٗ
 بف إبراىيـ النيسابوري اإلسفراييني، 

مسند أبي يعمى، ألبي يعمى أحمد بف عمي بف المثُنى التميمي  ٕٗ
دمشؽ،  -الموصمي، تحقيؽ. حسيف سميـ أسد، دار المأموف لمتراث 

 ـ.ٜٗٛٔ -ىٗٓٗٔاألولى، 

مسند إسحاؽ بف راىويو، تحقيؽ: د/ عبد الغفور بف عبد الحؽ  ٖٗ
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ٕٖٕٔ 

 -ى  ٕٔٗٔالمدينة المنورة، األولى،  -مكتبة اإليماف البموشي، 
 ـ.ٜٜٔٔ

مسند اإلماـ أحمد، لإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ  ٗٗ
الشيباني، ت: شعيب األرنؤوط، وعادؿ مرشد، وآخروف، بإشراؼ: د/ 

ىػ ٕٔٗٔعبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، األولى، 
 ـ.ٕٔٓٓ -

د البزار = البحر الزخار، ألبي بكر أحمد بف عمرو بف عبد الخالؽ مسن ٘ٗ
 ٔالمعروؼ بالبزار، ت. محفوظ الرحمف زيف اهلل، "حقؽ األجزاء مف 

"، وصبري عبد ٚٔإلى  ٓٔ"، وعادؿ بف سعد "حقؽ األجزاء مف ٜإلى 
المدينة  -"، مكتبة العمـو والحكـ ٛٔالخالؽ الشافعي "حقؽ الجزء 

 ـ".ٜٕٓٓـ، وانتيت ٜٛٛٔى، "بدأت المنورة، األول

مسند الحميدي، ألبي بكر عبد اهلل بف الزبير بف عيسى القرشي األسدي  ٙٗ
الحميدي المكي، حقؽ نصوصو وخرج أحاديثو: حسف سميـ أسد، دار 

 ـ.ٜٜٙٔسوريا، األولى،  -السقا، دمشؽ 

ت. مسند الشامييف، لسميماف بف أحمد بف أيوب أبي القاسـ الطبراني،  ٚٗ
بيروت، األولى،  -حمدي بف عبدالمجيد السمفي، مؤسسة الرسالة 

 ـ.ٜٗٛٔ -ى٘ٓٗٔ

المسَند الصَّحيح الُمَخّرج َعمى َصِحيح ُمسمـ = مستخرج أبي عوانة،  ٛٗ
، ىٖٙٔألبي َعوانة َيعُقوب بف إسَحاؽ اإلسفرَايينّي، المتوفى سنة 

ب الّديف، اْلُجْزء / َعبَّاس بف صفاخاف بف شَيإ، ٔالمجققوف: اْلُجْزء 
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ٕٖٖٔ 

/ الّدكتور ُمَحمَّد ٙ، ٘/ الّدكتور َبابا ِإْبرَاِىيـ الكميروني، اْلُجْزء ٗ، ٖ
/ الّدكتور عبد اهلل بف ُمَحمَّد مدِني بف ٚمحمدي ُمَحمَّد جميؿ، اْلُجْزء 

/ الّدكتور بشير بف َعمّي بف عمر، والّدكتور َرَباح بف َٛحافظ، اْلُجْزء 
، ٜوالّدكتور عبد اهلل بف ُمَحمَّد مدِني بف َحافظ، اْلُجْزء  ُرضيَماف اْلَعنزي،

/ الّدكتور ُمَحمَّد بف عبد ٔٔ/ َسراج الحّؽ بف محّمد َىاِشـ، اْلُجْزء ٓٔ
اْلَكِريـ بف ِإْبرَاِىيـ  / الّدكتور عبدٕٔاهلل بف َعطاء اهلل َعِطيَّة اهلل، اْلُجْزء 

/ ٗٔعمر با عبد اهلل، اْلُجْزء / الّدكتور َسالـ بف ٖٔآؿ غضية، اْلُجْزء 
/ الّدكتور ىاني بف َأْحمد ٘ٔالّدكتور َرَباح بف ُرضيَماف اْلَعنزي، اْلُجْزء 

، ٚٔ/ الّدكتور عمر مصمح اْلُحَسْيِني، اْلُجْزء ٙٔبف عمر َفِقيو، اْلُجْزء 
/ الّدكتور َعبد ٕٓ، ٜٔ/ الّدكتور أحَمد بف َحَسف اْلَحاِرِثّي، اْلُجْزء ٛٔ
خراج: َفِريؽ ِمف الَباِحثيف اهلل  بف محّمد بف سُعود آؿ مَساِعد، تنسيؽ وا 

بكميَِّة الَحديِث الشَّريِؼ َوالّدرَاَساِت اإلسالميَّة بالَجاِمَعة اإلسالميَّة، 
الناشر: الَجاِمَعة اإلسالميَّة، الممَمكة اْلَعَربيَّة السَُّعودية، الطبعة: األُولى، 

 ـ.ٕٗٔٓ -ى ٖ٘ٗٔ

المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـ = مستخرج أبي نعيـ، ألبي المسند  ٜٗ
نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف موسى بف ميراف 

، المحقؽ: محمد حسف محمد حسف ىٖٓٗاألصبياني، المتوفى سنة 
لبناف، األولى،  -بيروت  -إسماعيؿ الشافعي، دار الكتب العممية 

 ـ.ٜٜٙٔ -ى ٚٔٗٔ

بكر بف أبي شيبة، ت. كماؿ يوسؼ الحوت، مكتبة  المصنؼ، ألبي ٓ٘
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ٕٖٔٗ 

 ى.ٜٓٗٔالرياض، األولى،  -الرشد 

المصنؼ، لعبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني، ت. حبيب الرحمف األعظمي،  ٔ٘
 -اليند، يطمب مف: المكتب اإلسالمي  -الناشر: المجمس العممي

 ى.ٖٓٗٔبيروت، الثانية، 

بف أيوب أبي القاسـ الطبراني، ت. المعجـ األوسط، لسميماف بف أحمد  ٕ٘
طارؽ بف عوض اهلل ابف محمد، وعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، 

 القاىرة. -دار الحرميف 

المعجـ الصغير، لمطبراني، تحقيؽ. محمد شكور محمود الحاج أمرير،  ٖ٘
 -ى٘ٓٗٔبيروت، وعماف، األولى،  -المكتب اإلسالمي، ودار عمار 

 ـ.ٜ٘ٛٔ

ي أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي، ألبي بكر أحمد بف المعجـ ف ٗ٘
إبراىيـ بف إسماعيؿ اإلسماعيمي الجرجاني، ت: د/ زياد محمد منصور، 

 .ھٓٔٗٔالمدينة المنورة، األولى،  -مكتبة العمـو والحكـ 

معرفة السنف واآلثار، لمبييقي، ت: عبد المعطي أميف قمعجي،  ٘٘
باكستاف، ودار  -كراتشي  -اإلسالمية الناشروف: جامعة الدراسات 

ودمشؽ، ودار  -حمب  -وبيروت، ودار الوعي  -دمشؽ  -قتيبة 
 ـ.ٜٜٔٔ -ىػ ٕٔٗٔوالقاىرة، األولى،  -المنصورة  -الوفاء 

المنتخب مف معجـ شيوخ السمعاني: أبي سعد عبد الكريـ بف محمد بف  ٙ٘
منصور التميمي السمعاني المروزي، ت: موفؽ بف عبد اهلل بف عبد 
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ٕٖٔ٘ 

 ـ.ٜٜٙٔ -ى ٚٔٗٔالرياض، األولى،  -القادر، دار عالـ الكتب 

مف حديث اإلماـ سفياف بف سعيد الثوري، رواية: السري بف يحيى عف  ٚ٘
، ورواية: محمد بف يوسؼ الفريابي عف الثوري، شيوخو عف الثوري

ضمف سمسمة -المحقؽ: عامر حسف صبري، دار البشائر اإلسالمية 
 ـ.ٕٗٓٓ، الطبعة: األولى، -(ٖٔاألجزاء والكتب الحديثية )

الناسخ والمنسوخ في القرآف العزيز وما فيو مف الفرائض والسنف، ألبي  ٛ٘
يؽ: محمد بف صالح المديفر، ُعبيد القاسـ ابف ساّلـ، دراسة وتحق

السعودية، الثانية،  -الرياض  -مكتبو الرشد، وشركة الرياض 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ

 ثاٍَا: كرة انسري ٔانراسٌخ ٔانشجال: 
أخبار المكييف مف كتاب التاريخ الكبير، البف أبي خيثمة، أبي بكر أحمد  ٜ٘

إسماعيؿ  ، تحقيؽ:ىٜٕٚبف أبي خيثمة زىير بف حرب، المتوفى سنة 
 ى.ٜٜٚٔاألولى،  -الرياض  -حسف حسيف، دار الوطف 

إرشاد القاصي والداني إلى تراجـ شيوخ الطبراني، ألبي الطيب نايؼ بف  ٓٙ
صالح بف عمي المنصوري، قدـ لو: د/ سعد بف عبد اهلل الحميد، راجعو 
ولخص أحكامو وقدـ لو: أبو الحسف مصطفى بف إسماعيؿ السميماني 

 اإلمارات. -الرياض، ومكتبة ابف تيمية  -دار الكياف المأربي، 

تاريخ اإلسالـ َوَوفيات المشاىير َواألعالـ، لإلماـ شمس الديف الذىبي،  ٔٙ
ت: الدكتور/ بشار عّواد معروؼ، دار الغرب اإلسالمي، األولى، 
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ٕٖٔٙ 

 ـ.ٖٕٓٓ

تاريخ أسماء الثقات = ثقات ابف شاىيف، لمحافظ أبي حفص عمر بف  ٕٙ
 - ھٗٓٗٔالكويت، األولى،  -الصفاة  -الدار السمفية  شاىيف،
 .السامرائي صبحي: ت ـ،ٜٗٛٔ

، لإلماـ البخاري، -مطبوع خطأ باسـ التاريخ الصغير-التاريخ األوسط  ٖٙ
 -حمب، ومكتبة دار التراث  -ت: محمود إبراىيـ زايد، دار الوعي 

 .ـٜٚٚٔ - ھٜٖٚٔالقاىرة، األولى، 

تاريخ دمشؽ، ألبي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعروؼ بابف  ٗٙ
عساكر، تحقيؽ: عمرو بف غرامة العمروي، دار الفكر لمطباعة والنشر 

 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔوالتوزيع، 

التاريخ الكبير، لإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري،  ٘ٙ
 الفاروؽ الحديثة لمطباعة والنشر.

مدينة السالـ المعروؼ بتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي أبي بكر  تاريخ ٙٙ
لبناف،  -بيروت  -أحمد بف عمي بف ثابت، دار الغرب اإلسالمي 

 .معروؼ عواد بشار/ د:  ت ـ،ٕٔٓٓ - ھٕٕٗٔاألولى، 

تاريخ واسط، لَبْحَشؿ: أسمـ بف سيؿ بف أسمـ بف حبيب الرزّاز  ٚٙ
بيروت،  -عواد، عالـ الكتب  الواسطي، أبي الحسف، ت: كوركيس

 .ھٙٓٗٔاألولى، 

تقريب التيذيب، لمحافظ ابف حجر العسقالني، تحقيؽ: محمد عوامة،  ٛٙ
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ٕٖٔٚ 

 ـ.ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔسوريا، األولى،  -دار الرشيد 

تيذيب التيذيب، لمحافظ ابف حجر العسقالني، دائرة المعارؼ النظامية،  ٜٙ
 ى.ٕٖٙٔاليند، األولى، 

في أسماء الرجاؿ، لمحافظ أبي الحجاج يوسؼ المزي،  تيذيب الكماؿ ٓٚ
 ـ،ٜٜٛٔ - ھٛٔٗٔلبناف، األولى ،  -بيروت  -مؤسسة الرسالة 

 .عواد بشار/ د: ت

الجرح والتعديؿ، لعبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازي، طبعة مجمس دائرة  ٔٚ
اليند، وصورتيا: دار إحياء  -بحيدر آباد الدكف  -المعارؼ العثمانية 

 ـ.ٕٜ٘ٔ -ى ٕٔٚٔبيروت، األولى،  -التراث العربي 

حمية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد  ٕٚ
بجوار محافظة مصر،  -بف إسحاؽ األصبياني، الناشر: السعادة 

بيروت،  -ـ، ثـ صورتيا دار الكتب العممية ٜٗٚٔ -ى ٜٖٗٔ
 ى.ٜٓٗٔ

والمتروكيف وخمؽ مف المجيوليف وثقات فييـ ليف، ديواف الضعفاء  ٖٚ
لمذىبي، المحقؽ: حماد بف محمد األنصاري، الناشر: مكتبة النيضة 

 ـ.ٜٚٙٔ -ى ٖٚٛٔمكة، الطبعة: الثانية،  -الحديثة 

الضعفاء الكبير، ألبي جعفر محمد بف عمرو العقيمي، دار الكتب  ٗٚ
ـ، ت : د/عبد ٜٗٛٔ -ى ٗٓٗٔلبناف، األولى،  -بيروت  -العممية 

 المعطي أميف قمعجي.
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ٕٖٔٛ 

طبقات الحنابمة، ألبي الحسيف محمد بف محمد ابف أبي يعمى، ت:  ٘ٚ
 بيروت. -محمد حامد الفقي، دار المعرفة 

الطبقات الكبرى، ألبي عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي  ٙٚ
القادر بالوالء، البصري، البغدادي المعروؼ بابف سعد، ت: محمد عبد 

 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔبيروت، األولى،  -عطا، دار الكتب العممية 

الكاشؼ في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة، لمذىبي، ت: محمد  ٚٚ
جدة،  -عوامة، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية، ومؤسسة عمـو القرآف 

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔاألولى، 
 -اني، دار الكتب العممية الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي الجرج ٛٚ

ـ، تحقيؽ: عادؿ أحمد ٜٜٚٔ -ى ٛٔٗٔلبناف، األولى،  -بيروت 
 عبد الموجود، وعمي محمد معوض، ود/ عبد الفتاح أبو سنة.

لساف الميزاف، لمحافظ ابف حجر العسقالني، ت: عبد الفتاح أبو غدة،  ٜٚ
 ـ.ٕٕٓٓدار البشائر اإلسالمية، األولى، 

 -لإلماـ أبي حاتـ محمد بف حباف البستي، دار الوعي المجروحيف،  ٓٛ
 ، تحقيؽ: محمود إبراىيـ زايد.ىٜٖٙٔحمب، األولى، 

مشاىير عمماء األمصار وأعالـ فقياء األقطار، لإلماـ أبي حاتـ ابف  ٔٛ
حباف البستي، حققو ووثقو وعمؽ عميو: مرزوؽ عمي إبراىيـ، دار 

 -ىػ ٔٔٗٔمنصورة، األولى ال -الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع 
 ـ.ٜٜٔٔ
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ٕٖٜٔ 

معجـ الصحابة، ألبي الحسيف عبد الباقي بف قانع، ت. صالح بف سالـ  ٕٛ
 ى.ٛٔٗٔالمدينة المنورة، األولى،  -المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية 

معرفة الثقات المعروؼ بثقات العجمي، لمحافظ أبي الحسف أحمد بف  ٖٛ
مكتبة الدار بالمدينة المنورة، األولى، عبد اهلل بف صالح العجمي، 

 .البستوي العظيـ عبد العميـ عبد: ت ـ،ٜ٘ٛٔ - ھ٘ٓٗٔ

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، لمحافظ شمس الديف الذىبي، تحقيؽ:  ٗٛ
لبناف،  -عمي محمد البجاوي، دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت 

 ـ.ٖٜٙٔ -ى ٕٖٛٔاألولى، 

 ٔانششٔح ٔانعهم ٔادلصطهح: ثانثا: كرة انرخشٌج
اإللزامات والتتبع، لمدارقطني، دراسة وتحقيؽ: الشيخ مقبؿ بف ىادي  ٘ٛ

 ـ.ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔبيروت، الثانية،  -الوادعي، دار الكتب العممية 

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، البف  ٙٛ
بف عمي بف أحمد الشافعي، ت:  الممقف: سراج الديف أبي حفص عمر

مصطفى أبو الغيط، وعبد اهلل بف سميماف، وياسر بف كماؿ، دار اليجرة 
 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالسعودية، األولى،  -الرياض  -لمنشر والتوزيع 

بموغ المراـ مف أدلة األحكاـ، لمحافظ ابف حجر العسقالني، المحقؽ:  ٚٛ
 -لمنشر والتوزيع، الرياض الدكتور/ ماىر ياسيف الفحؿ، دار القبس 

 ـ.ٕٗٔٓ -ى ٖ٘ٗٔالمممكة العربية السعودية، األولى، 

بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ، ألبي الحسف عمي بف محمد بف  ٛٛ
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ٕٖٕٓ 

عبد الممؾ الكتامي الحميري، ابف القطاف الفاسي، ت: د/ الحسيف آيت 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔالرياض، األولى ،  -سعيد، دار طيبة 

التحقيؽ في أحاديث الخالؼ، لجماؿ الديف أبي الفرج ابف الجوزي، ت:  ٜٛ
بيروت،  -مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العممية 

 .ھ٘ٔٗٔاألولى، 

التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد، البف عبد البر، ت:  ٜٓ
عمـو مصطفى بف أحمد العموي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة 

 ى.ٖٚٛٔالمغرب،  -األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية 
التمييز، لإلماـ مسمـ بف الحجاج النيسابوري، المحقؽ: د/ محمد  ٜٔ

السعودية، الثالثة،  -المربع  -مصطفى األعظمي، مكتبة الكوثر 
 ى.ٓٔٗٔ

تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، لمحمد بف أحمد بف عبد اليادي  ٕٜ
ي ابف محمد بف جاد اهلل، وعبد العزيز بف ناصر، الحنبمي، ت: سام
 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔالرياض، األولى،  -أضواء السمؼ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لسراج الديف عمر بف عمي األنصاري  ٖٜ
المعروؼ بابف الممقف، تحقيؽ: دار الفالح بإشراؼ: خالد الرباط، 

 قطر. -عبدالكريـ، وزارة األوقاؼ وجمعة فتحي، تقديـ: د/ أحمد معبد 

حاشية السندي عمى سنف ابف ماجو = كفاية الحاجة في شرح سنف  ٜٗ
ابف ماجو، لمحمد بف عبداليادي التتوي، أبي الحسف، نور الديف 
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ٕٖٕٔ 

 بيروت. -السندي، مطبوع مع السنف، دار الجيؿ 

يد الدراية في تخريج أحاديث اليداية، البف حجر العسقالني، ت: الس ٜ٘
 بيروت. -عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني، دار المعرفة 

العمؿ، البف أبي حاتـ، تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ د/ سعد بف  ٜٙ
عبد اهلل الحميد، و د/ خالد بف عبد الرحمف الجريسي، الناشر: مطابع 

 ـ.ٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔالحميضي، األولى، 

، لمحافظ عمي بف عمر ٔٔ - ٔالعمؿ الواردة في األحاديث النبوية  ٜٚ
/ د: ت ـ،ٜٙٛٔ - ھٙٓٗٔالرياض، األولى،  -الدارقطني، دار طيبة 

 .السمفي اهلل زيف الرحمف محفوظ

"التكممة"، لمحافظ عمي  ٙٔ - ٕٔالعمؿ الواردة في األحاديث النبوية  ٜٛ
 ھٕٚٗٔعودية ، األولى ، الس -بف عمر الدارقطني ، دار ابف الجوزي 

 .الدباسي محمد بف صالح بف محمد:  تعميؽ ،

عمدة القاري في شرح البخاري، ألبي محمد محمود بف أحمد بف موسى  ٜٜ
 -، دار إحياء التراث العربي ى٘٘ٛالحنفي بدر الديف العيني، المتوفى: 

 بيروت.

العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بف عمي بف حجر  ٓٓٔ
، رقـ كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد ىٜٖٚٔبيروت،  -دار المعرفة 

عبد الباقي، قاـ بإخراجو وصححو وأشرؼ عمى طبعو: محب الديف 
 الخطيب، عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.
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ٕٖٕٕ 

القبس في شرح موطأ مالؾ بف أنس، البف العربي المالكي، ت: د/  ٔٓٔ
لبناف،  -بيروت  -محمد عبد اهلل ولد كريـ، دار الغرب اإلسالمي 

 ـ.ٕٜٜٔاألولى، 

المحرر في الحديث، لشمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادي  ٕٓٔ
الحنبمي، ت: د/ يوسؼ عبدالرحمف المرعشمي، ومحمد سميـ إبراىيـ 

ة ، بيروت، الثالث -لبناف  -سمارة، وجماؿ حمدي الذىبي، دار المعرفة 
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ألبي الحسف عبيد اهلل بف محمد  ٖٓٔ
عبد السالـ بف خاف محمد ابف أماف اهلل بف حساـ الديف الرحماني 

الجامعة  -المباركفوري، الناشر: إدارة البحوث العممية والدعوة واإلفتاء 
 ـ.ٜٗٛٔىػ، ٗٓٗٔ -اليند، الثالثة  -السمفية 

المساِلؾ في شرح ُمَوطَّأ مالؾ، لمقاضي أبي بكر بف العربي اإلشبيمي  ٗٓٔ
المالكي، عّمؽ عميو: محمد بف الحسيف السُّميماني، وعائشة بنت 
الحسيف السُّميماني، قدَّـ لو: يوسؼ الَقَرَضاوي، َدار الَغرب اإلسالمي، 

 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔاألولى، 

لإلماـ الدارقطني، ت: موفؽ بف عبد اهلل بف عبد  المؤَتِمؼ والمخَتِمؼ، ٘ٓٔ
 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔبيروت، األولى،  -القادر، دار الغرب اإلسالمي 

موضح أوىاـ الجمع والتفريؽ، لمخطيب البغدادي، المحقؽ: د/ عبد  ٙٓٔ
 ى.ٚٓٗٔبيروت، األولى،  -المعطي أميف قمعجي، دار المعرفة 
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ٕٖٕٖ 

نصب الراية ألحاديث اليداية، مع حاشيتو: بغية األلمعي في تخريج  ٚٓٔ
الزيمعي، لجماؿ الديف أبي محمد عبداهلل بف يوسؼ بف محمد الزيمعي، 
قدـ لمكتاب: محمد يوسؼ الَبُنوري، صححو ووضع الحاشية: عبدالعزيز 
الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثـ أكمميا محمد يوسؼ 

 -حقؽ: محمد عوامة، مؤسسة الرياف لمطباعة والنشر الكاممفوري، الم
السعودية،  -جدة  -لبناف، ودار القبمة لمثقافة اإلسالمية  -بيروت 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔاألولى، 

النكت عمى كتاب ابف الصالح، لمحافظ ابف حجر العسقالني، ت: ربيع  ٛٓٔ
سالمية، بف ىادي المدخمي، الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإل

 -ىػ ٗٓٗٔالمممكة العربية السعودية، األولى،  -المدينة المنورة 
 ـ.ٜٗٛٔ

 : ساتعا: كرة يرفشلح 
أحكاـ القرآف الكريـ، ألبي جعفر أحمد بف محمد بف سالمة الطحاوي،  ٜٓٔ

ت: د/ سعد الديف أوناؿ، الناشر: مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقؼ 
ـ، ٜٜ٘ٔ -ى ٙٔٗٔ(: ٔاألولى، المجمد ) استانبوؿ، -الديانة التركي 

 ـ.ٜٜٛٔ -ى ٛٔٗٔ(: ٕالمجمد )

بيروت  -البناية شرح اليداية، لمبدر العيني الحنفي، دار الكتب العممية  ٓٔٔ
 ـ.ٕٓٓٓ -ى ٕٓٗٔلبناف، األولى،  -

حجة الوداع، البف حـز الظاىري، ت: أبي صييب الكرمي، بيت األفكار  ٔٔٔ
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ٕٖٕٗ 

 ـ.ٜٜٛٔالرياض، األولى،  -والتوزيع الدولية لمنشر 

، لنشواف بف سعيد الحميرى  ٕٔٔ شمس العمـو ودواء كالـ العرب مف الكمـو
اليمني، ت: د/ حسيف بف عبداهلل العمري، ومطير بف عمي اإلرياني، 

لبناف، ودار  -ود/ يوسؼ محمد عبد اهلل، دار الفكر المعاصر، بيروت 
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔسورية، األولى،  -الفكر، دمشؽ 

 لبناف. -بيروت  -المحمى، البف حـز األندلسي، دار الفكر  ٖٔٔ

بف أحمد بف  -بسكوف الراء-مختصر خالفيات البييقي، ألحمد بف َفرح  ٗٔٔ
محمد بف فرح المَّخمى اإلشبيمى، نزيؿ دمشؽ، أبي العباس، شياب 

ذياب الكريـ  ، المحقؽ: د/ ذياب عبدىٜٜٙالديف الشافعي، المتوفى: 
 -ى ٚٔٗٔالرياض، األولى،  -السعودية  -عقؿ، مكتبة الرشد 

 ـ.ٜٜٚٔ

النياية في غريب الحديث واألثر، لمجد الديف أبي السعادات المبارؾ بف  ٘ٔٔ
بيروت،  -محمد بف محمد الجزري ابف األثير، المكتبة العممية 

 ـ، ت: طاىر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔ

                              
 ٔاحلًذ هلل سب انعادلني

 


