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 ملخص حبث
 الروايات وبيان ما بها من خلل أو زلل ،لحديث ، ألنه يقوم على جمع طرق وهومن العلوم الهامة في علوم ا  التخريج علم قائم بذاته ،

فكان بحثي بعنوان )في تخريج روايات بعض اآليات وبيان اسباب النزول من سورة البقرة /الجزء الثاني( قمت به بجمع الروايات التي لها 
من كتب الحديث ومن أهل التفاسير، ني ، فقمت بتخريج هذه الروايات  التي في سورة البقرة الجزء الثاعالقة ببيان أسباب نزول بعض اآليات  

على   األمة  إلجماع  عليها  أحكم  فلم  الصحيحين  في  جاء  ما  اما   ، الصحيحين  غير  في  التي  الروايات  هذه  أسانيد  على  حكمت  ثم 
باآلية   تسمية هذه المباحث بما له عالقةخريج ،وثالثة عشر مبحثا ، قمت بصحتها.تكون البحث من مقدمة وتمهيد بينت فيه نشأة علم الت

المصادر   بقائمة  واخيرا  النتائج،  بأهم  ثم ختمت   ، مبحثا  الثالثة عشر  على  تسع عشرة رواية موزعة  الروايات  هذه  معا ومجموع  والحديث 
 والمراجع

 املقدمة
 عد :تبعه بإحسان إلى يوم الدين .وب نام "محمد" وعلى آله وصحبه ومنالحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد األ

وأن  فإن علم الحديث من اشرف العلم وأجلها بعد علم القرآن الكريم ، لذا نجد المحدثين قد أفنوا أعمارهم في خدمته حتى بلغوا أيما مبلغ ،  
في تشريع األحكام ، وكثيرا منه اإلسالمي ، فبعض الحديث مستقل    الحديث الشريف ، يعد المصدر الثاني بعد القرآن العظيم في التشريع

فهو أحد  شارح للقرآن ومبين له .لذا كان لعلم الحديث ارتباط وثيق بعلم الفقه والتفسير فنجد  كثيرا من التفسير، إنما هو ثمرة للحديث النبوي  
لوم الحديث وذلك من خالل جمع وعلم التخريج علم من كثير من ع  المراجع الرئيسية في بيان اسباب النزول ، وبيان كثير من األحكام ،

تبين روايات ودراسة حال الراوي والمروي ومعرفة المقبول منها والمردود، لذلك قال اإلمام علي بن المديني: ) الباب الذي لم تجمع طرقه لم يال
ه  ن خالل حديث النبي صلى هللا علي ء الثاني من سورة البقرة وذلك مخطئه ( ولهذه األهمية الجليلة وقع اختياري أن أخرج اسباب النزول للجز 

وقد اقتضت ضرورة البحث أن أقسمه إلى  وسلم .وكانت منهجيتي في كتابة البحث أن أخرج الروايات التي لها عالقة بسبب نزول اآليات .
القبلة من بيت المقدس الى   ولى والثانية وكانت في: ) تحويلمقدمة، وتمهيد، وثالثة عشر مبحثا: أما المبحث األول: ويحتوي على الرواية األ

أما   ت الحرام(، وكان المبحث الثاني: ويحتوي الرواية الثالثة والرابعة وكانت: )فيمن قاتل وقتل في سبيل الصفا والمروة من شعائر هللا(، البي
(، والمبحث الرابع: ويحتوي على  في ألصفا والمروة من شعائر هللاالمبحث الثالث: فكان يضم الرواية الخامسة والسادسة والسابعة، وكانت: )  

الرواية الثامنة والتاسعة وكانت: )في التفكر في خلق السموات والرض (، ثم جاء المبحث الخامس: ويحتوي على الرواية العاشرة، وكانت:  
كانت: )في الحث  توي على الرواية الحادية عشر، و )في الحث على الرزق الحالل والتحذير من الشيطان(، وجاء المبحث السادس : ويح

زل هللا على رسوله(، ثم المبحث السابع: ويحتوي على الرواية الثانية عشر: )في احكام القصاص(، ثم جاء المبحث الثامن :  على إتباع ما أن
التاسع: ويحتوي على الرواية  ويحتوي على الرواية الثالثة والرابعة عشر: ) في فرضية الصيام على من قبل (، ثم جاء المب الخامسة  حث 

الدعاء ال يكون اإل هلل (، أما المبحث العاشر: ويحتوي على الرواية السادسة عشر: ) في عدم اتيان البيوت من عشر: ) في الحث على أن  
الثاني (ينظهورها (، بعدها جاء المبحث الحادي عشر: ويحتوي على الرواية السابعة عشر: في أخذ القصاص من المشرك ، أما المبحث 

ر: ) في الحث على األنفاق في سبيل هللا (، ثم المبحث الثالث عشر واألخير: ويحتوي على الرواية  حتوي على الرواية الثامنة عشعشر: وي
ول: فإن كان من خير  المصادر والمراجع.أق  التاسعة عشر: ) في خير الزاد التقوى وعدم االتكال(، ثم جاءت الخاتمة وأهم النتائج ،ثم  قائمة

من نفسي والشيطان، ورحم هللا من قوم خطأي وأهدى لي عيبي.وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب  ده، وأن كان من تقصير أونسيان ففمن هللا وح
ورة البقرة في تخريج روايات بعض اآليات وبيان اسباب النزول من س ،العالمين ، والصالة والسالم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 الجزء الثاني.
 يف نشأة علم التخريج: يد:التمه

أصوله تستمد من علم الحديث ومن سائر كتب الحديث وشروحه ورجاله ، ولهذا فإن إفراده بالتأليف ليس    في علم التخريج وأصوله ،وأن
لم يؤلفوا به مؤلفا خاصا، أنهم  المتقدمين  لما هنالك ولعل هذا أحد األسباب عند  لعلم جديد ،وإنما هو جمع  هو أن    آخر  وسبب   اختراعا 

ولذلك فقد نجد األئمة مثل البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم يصرحون بذلك بل إن المحدث   ن،الحفاظ الجامعو   التخريج لم يكن يمارسه إال
ومن  .(1)بعد أن يروي الحديث بوجوه وأسانيد متعددة  يصبح محدثا وعالما بالحديث وماهرا فيه وعارفا بعلله صحيحها وسقيمها إال  عندهم ال

هنا نرى اإلمام البخاري كما ذكره أبن عدي والخطيب والحازمي والذهبي عنه يقول: ) أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث  
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وذكر الخطيب قول  ،(3)صح وتركت من الصحاح خشية أن يطول(  ما  أدخلت في كتابي الجامع إال  وقال ايضا: ) ما،  (2)غير صحيح (
.وقال محمد السرخسي (4)الصحاح لست عشرة سنة خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين هللا(  يالبخاري: )صنفت كتاب

وقد صرح اإلمام أبو داود السجستاني كما نقل عنه تلميذه ابن   .(5)راوي الصحيح ومن تبعه :)إن الذي لم يخرجه البخاري أكثر مما خرجه(
ود يقول: كتبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمسمائة ألف حديث ذكرت الصحيح وما دا  أباداسهراوي سننه حيث قال :) سمعت  

ألف كتابه السنن الكبرى ،فذكر محمد بن معاوية األحمر راوي الكتاب عند   –رحمه هللا    –.وكذا أيضا النسائي أبو عبدهللا  (6)يشبهه ويقاربه(
لم يبين علته والمنتخب المسمى )المجتبى( صحيح كله وذكر بعضهم أن    ل( إال إنهوبعضه معلو النسائي قوله:) كتاب السنن كله صحيح  

ال، قال: فجرد الصحيح منه فصنف    النسائي لما صنف )السنن الكبرى( أهداه إلى أمير الرملة فقال األمير: أكل ما في هذا صحيح ؟ قال:
)  خرجنا إلى  :الذهبي عن مأمون المصري المحدث فقال  يث كما ذكرخاب لالحادالمجتبى.وكان اإلمام النسائي للمحدثين مرجعا في االنت

طرسوس مع النسائي سنة الفداء فأجتمع جماعة من األئمة : عبدهللا بن أحمد بن حنبل ، ومحمد بن ابراهيم مربح ، وأبو األذان، وكيلجة 
وهذا   ((7)الرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابهى أبي عبد فأجمعوا علمحمد بن صالح أبو بكر األنماري، فتشاوروا من ينتقي لهم عن الشيوخ؟ 

البخاري   اختيار   -رحمه هللا  –الذي صنعه اإلمام  التخريج وأساس معتمد قوي أال وهو جمع الطرق لألحاديث ثم  هو جزء مهم من أسس 
رحمه هللا    –ام مسلم بن الحجاج  ضا صرح اإلمتخريج ، وأيالصحيح من بينها ، وهذا ما فعله األئمة المشهورون فاالنتخاب هو أحد معاني ال

) أن األحاديث التي لم يخرجها لم يقل عنها إنها ضعيفة حيث قال : أنما أخرجت هذا الكتاب وقلت : هو صحاح ولم أقل إن مالم أخرجه    –
التمهيد أن أبين  وفقت في هذا    .أرجو أن أكون (9)، وورد عنه قوله : ) صنفت هذا الصحيح من ثالثمائة ألف حديث(8)من الحديث فيه ضعف

 نشأة وتطور علم التخريج وبيان أهميته في علم الحديث  وأنه من االسباب الهامة في معرفة صحيح الحديث من سقيمه .
 يف حتويل القبلة من بيت املقدس اىل البيت احلرام املبحث األول

 يي   ىي  مي  خي حي جي يه ىه مهجه  ين ىن من خنحن  جن  يم ىم مم  خم حم جم يل ىل  مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 (10)  َّ زن رن مم  ام يل ىل مليك  ىك مك لك اك يقىق  يف   ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

) حدثني موسى قال: ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، قال : كان النبي  صلى    :   -رحمه هللا    –قال الطبري  = الرواية األولى :
ت المقدس، فنسختها الكعبة ، فلما وجه قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها ، فكانوا أصنافا ، فقال المنافقون : هللا عليه وسلم يصلي قبل بي

هوا الى غيرها ؟وقال المسلمون: ليت شعرنا على إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بالمسلمون بالهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وتوج  ما
بلد    واننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس اهل تقبل هللا منا ومنهم أوال ؟ وقالت اليهود : إن محمد اشتاق إلى : ليت شعرنا على إخ

نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظر ، وقال المشركون : من أهل مكة : تحير على محمد دينه ،  أبيه ومولده ، ولو تثبت على قبلتنا لكنا  
، وع إليكم  بقبلته  :  فتوجه  المنافقين  في  ثناءه  فأنزل هللا جل   ، في  دينكم  يدخل  أن  ، ويوشك  أهدى منه  أنكم كنتم   مل  ٹٱٹٱُّٱلم 

 يي   ىي  مي  خي حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خنحن  جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

ي  ضعيف ، فإن السدالحديث إسناده  الحكم على الرواية : =.َّ يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت
(، وأسباط : هو ابن 11هذا هو الكبير وهو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة وهو من اتباع التابعين ، وهو يهم ورمي بالتشيع) 

 ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  تعالى :  الق(.12نضر وفيه مقال وضعفه أحمد وغيره )

) قال محمد بن إسحاق ، حدثني إسماعيل بن   –رحمه هللا    –قال أبن كثير  نية := الرواية الثاَّ مي  خي حي جي يه  ىه مهجه
أبي خالد ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء 

فقال رجل من المسلمين :     َّ     مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من ُّٱينتظر امر هللا ، فأنزل هللا :  
وددنا لو علمنا من مات منا قبل إن نصرف إلى القبلة ، وكيف بصالتنا نحو بيت المقدس ، فأنزل هللا : ) وما كان هللا ليضيع إيمانكم (  
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هللا   فأنزل   ، عليها  كانوا  التي  قبلتهم  عن  ماوالهم  الكتاب  أهل  وهم   ، الناس  من  السفهاء   جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱوقال 
 .َّ ......اآلية

 .(13)= تخريج الرواية : أخرجه أبن كثير  
 . (14) الحديث إسناده حسن ألن أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدهللا : صدوق حسن الحديث ، وهو مدلس= الحكم على الرواية :

 فيمن يقاتل ويقتل يف سبيل اهلل املبحث الثاني
 (15) ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ىن  من خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

) روى اإلمام أحمد ، عن اإلمام الشافعي ، عن اإلمام مالك ، عن الزهري ، عن عبد    :  -رحمه هللا  –قال أبن كثير    = الرواية الثالثة :
الرحمن  بن كعب بن مالك ، عن ابيه  ، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى  

 هللا إلى جسده يوم يبعثه ( . يرجعه
   (19) وابن كثير  تفسيره،  (18)والبخاري في التأريخ الكبير،  (17) وعبد الرزاق في تفسيره ،  (16) مام أحمد في مسنده ،أخرجه اإل= تخريج الرواية : 

 ( 20)والطبراني في المعجم الكبير،
ن بن عبدهللا بن كعب لم يسمع من جده كعب بن مالك د الرحمإلن عب  حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلنقطاعه ،= الحكم على الرواية :

 (22) ، وكذا قال شعيب األرنؤوط.(21) ، كما صرح هو بذلك وقد توبع ، وبقية رجال األسناد ثقات 
 .(23) َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٹٱٹٱُّٱ

السدي الصغير ، عن الكلبي ، عن أبن    ) اخرج ابن منده في معرفة الصحابة من طريق  –رحمه هللا    –قال السيوطي  = الرواية الرابعة :
 .َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱببدر ، وفيه وفي غيره نزلت  عباس قال : ) قتل تميم بن الحمام

 .(26) وفتح القدير للشوكاني (25) وتفسير الجالليين ، (24) أخرجه السيوطي في اسباب النزول ،= تخريج الرواية : 
 (27) الصغير وهو : محمد بن مروان السدي متهم بالكذب .يف ألن السدي هو الحديث إسناده ضع= الحكم على الرواية :

ن مروان تركوه ،  ومحمد بوأوهى اسانيد ابن عباس : السدي الصغير محمد بن مروان ، عن الكلبي ، عن ابي صالح ، عن ابن عباس ،  
مدلس ، قال الحافظ أبن حجر : هذه سلسلة الكذب ال   واتهم بالكذب ، والكلبي : هو محمد بن السائب تركوه وكذبه ، وأبو صالح : ضعيف

  وجاء في التلخيص : والكلبي : هو محمد بن السائب : متروك الحديث بل كذاب ، وأخرجه أبن الجوزي في الموضوعات (28) سلسلة الذهب .
.(29) 

 ( 30) وقال األلباني : ومحمد بن مروان السدي : متهم بالكذب معروف به .
 املروة من شعائر اهلل:صفا ويف ال املبحث الثالث

 من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث  يت  ٹٱٹٱُّٱ
) حدثنا عبد الملك بن أبي الشوارب قال : حدثنا يزيد بن زريع و   –رحمه هللا    –قال الطبري  = الرواية الخامسة :  .(31)   َّ ين ىن نن

لى الصفا يسمى أسفا ، ووثنا يسمى نائلة ، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت قال: حدثنا داود ، عن الشعبي ، أن وثنا كان في الجاهلية ع 
وثان قال المسلمون : إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين ، وليس الطواف  مسحوا الوثنين ، فلما جاء األسالم وكسرت األ

 . بهما من الشعائر ، قال : فأنزل هللا أنهما من الشعائر ( 
 .(34)واسباب النزول للسيوطي (33)وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ،  (32)أخرجه الطبري ،= تخريج الرواية :
الحديث إسناده ضعيف إلرساله ، ألن الشعبي هو : عامر بن شراحيل من التابعين ولم يشهد عصر التنزيل ، قال رواية : = الحكم على ال 

 يف ىف  يثىث نث مث  زث رث يت ٹٱٹٱُّٱ(35)عن عائشة ) رضي هللا عنها ( .ابن أبي حاتم : إنما يحدث عن مسروق ،  
 (36) َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق

رضي  –:) حدثنا أبو اليمان ، اخبرنا شعيب ،عن الزهري قال عروة : سألت عائشة  -رحمه هللا    –قال اإلمام البخاري  = الرواية السادسة :  
 يلىل  مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يثىث  نث مث زث رث يت  ٹٱٹٱُّٱ  فقلت لها : أرأيت قول –هللا عنها  
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فواله ما على أحد جناح أن ال يطوف بالصفا والمروة قالت : بئس ما قلت يا أبن أختي إن    َّ ين ىن نن من زن رن مم ام
لمناة الطاغية  هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت ال جناح عليه ان ال يطوف بهما ولكنها نزلت في االنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون  

ج أن يطوف بالصفا ولمروة فلما أسلموا سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك  التي كانوا يعبدونها عند المشل فكان من أهل مكة يتحر 
 يق ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث يت  ٹٱٹٱُّٱ، قالوا يارسول هللا إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل هللا  

: وقد سن    -رضي هللا عنها –اآلية ، قالت عائشة  َّ ين ىن  نن من زن رن مم  ام يلىل  مل  يك ىك  مك لك اك
طواف بينهما فليس ألحد أن يترك الطواف بينهما ثم اخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن لعلم ما  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ال

كان يهل بمناة ، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فأنزل هللا    كنت سمعت رجاال من أهل العلم يذكرون إن الناس إال من ذكرت عائشة ممن
 من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث  يت  ٹٱٹٱُّٱ

، قال أبو بكر فأسمع هذه اآلية نزلت في الفريقين كليهما من الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة    َّ ين ىن نن
جوا أن يطوفوا بهما في اإلسالم من اجل أن هللا تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما والذين يطوفون ثم تحر 
 زث  رث يت  ٹٱٹٱُّٱ.(40)، والبيهقي(39)، والنسائي  (38)، ومسلم    (37)أخرجه البخاري  = تخريج الرواية :  .  ذكر الطواف بالبيت (

 . َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يثىث نث مث
: ) حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان، عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنس بن -رحمه هللا  -قال اإلمام البخاري = الرواية السابعة :

 يت ٱٹٱُّٱعن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما كان االسالم امسكنا عنهما فأنزل هللا    -رض هللا عنه -مالك
 .َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث

 .(44) ،وسنن البيهقي  (43)،ومسند البزار (42)، والترمذي (41)أخرجه البخاري = تخريج الرواية : 
 يف التفكر يف خلق السموات واألرض واحلث عليه املبحث الرابع

 جي  يه  ىه مه جه ين  ىن  من خن حن جن يم ىم   مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

: ) قال الحافظ ابو بكر بن مروديه : اخبرنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا   -رحمه هللا  -قال أبن كثير= الرواية الثامنة :(45)     َّ مب زب
، عن أبن عباس قال : أتت  أبو سعيد الدشتكي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن اشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، سعيد بن جبير  

، إنا نريد أن نريد أن تدعوا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به ، الخيل والسالح ، قريش محمد صلى هللا عليه وسلم فقالوا : يا محمد  
ربه ، فأتاه جبريل فقال :  فنؤمن بك ونقاتل معك ، قال : ) أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي ، فأوثقوا له ، فدعا  

منوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه احدا من العالمين ، قال محمد صلى هللا عليه وسلم : رب إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤ 
  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱال بل دعني وقومي فألدعهم يوما بيوم ، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية : )

 ُّ  َّ ٍّ   ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم
    َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

ورواه أبن ابي حاتم من وجه آخر ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، وزاد   (47) والطبراني في الكبير ،  (46) أخرجه ابن كثير ،= تخريج الرواية :  
 صفا ( . في أخره : ) وكيف يسألون الصفا وهم يرون من اآليات ما هو أعظم من ال 

 ( 48) قال : صحيح.الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ، وتابعه الذهبي في التلخيص  ف= الحكم على الرواية : 
وقال األلباني : رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح ، وكذا قال الهيثمي في الزوائد  (49) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

 مه  جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ.(50) 961./  1:  
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 ىئ  نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه  ىه
 .(51) ژ  َّ مب زب رب يئ

ل ، عن أبن أبي نجيح ، عن عطاء قال :  ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا حذيفة ، حدثنا شب  :   -رحمه هللا -قال ابن كثير = الرواية التاسعة : 
فقال كفار قريش بمكة : كيف ژ  .َّ  حن جن مم  خم حم جم هل ملخل حل  جل ُّٱالنبي صلى هللا عليه وسلم :    نزلت على

 ىن  من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱيسع الناس آله واحد ؟ فأنزل هللا :
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه  ىه مه جه ين

    َّ مب زب رب يئ ىئ نئ
 .(55)وصفوة التفاسير (54)والطبري ، (53) وأبن أبي حاتم ، (52)أخرجه ابن كثير ،= تخريج الرواية : 

ألن عطاء بن أبي رباح ، مع كونه ثقة فقيه فاضل ، ولكنه لم يشهد عصر التنزيل    الحديث إسناده ضعيف إلرساله ،= الحكم على الرواية :
 (56) ، وقيل تغير بآخره .

 يف احلث على الرزق احلالل والتحذير من الشيطان املبحث اخلامس
 . (57)ژ َّ لك خك حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٹٱٹٱُّٱقال تعالى : 

نا أبن : ) قال الحافظ ابو بكر بن مروديه : حدثنا سليمان بن أحمد ، الجوز جاني ، حدث-رحمه هللا  –قال أبن كثير  العاشرة := الرواية  
النبي صلى هللا عليه وسلم :    جع  مظ حط مض  خض ٹٱٹٱُّٱجريج ، عن عطاء ، عن أبن عباس ، قال : تليت هذه اآلية عند 

فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول هللا ، ادع هللا أن    َّ لك خك حك جك مق حقمف خف  حف  جف مغ جغ مع
وفه ،ما يتقبل منه أربعين يوما،وإيما عبد نبت لحمه من  يجعلني مستجابالدعوة،والذي نفس محمد بيده،إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في ج

 السحت والربا فالنار أولى به ( . 
وجامع   (62) ، والمعجم الوسيط ،  (61) وفتح القدير    (60)والدر المنثور ،  (59)براني في األوسط ،والط  (58)أخرجه ابن كثير ،= تخريج الرواية :

 .(64) وجمع الجوامع للسيوطي (63) العلوم والحكم ،
 . الحديث إسناده ضعيف ، ألن فيه  أبو عبدهللا الجوزجاني : وهو مجهول وهللا اعلم الحكم على الرواية := 

 .(67).ضعفه األلباني في ضعيف الجامع(66)والحديث ضعيف جدا  (65) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم ،
 على رسوله يف احلث على إتباع ما أنزل اهلل املبحث السادس

  حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن  يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 .(68)   َّ مي خي
: ) روى ابن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إنها -رحمه هللا  –قال ابن كثير  = الرواية الحادية عشر :

 (. هذه اآلية م رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى االسالم فقالو:) بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فأنزل هللا نزلت في طائفة من اليهود دعاه 
 (69)أخرجه أبن كثير .= تخريج الرواية :

 الحديث إسناده ضعيف ، ألن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. الحكم على الرواية :
 يف أحكام القصاص املبحث السابع

 ين  ىن نن من زن رن مم اميل  ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱ

 .(70)  َّ حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى
ى بن عبدهللا بن  : ) روى اإلمام أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا يحي-رحمه هللا  -قال أبن كثير= الرواية الثانية عشر : 

يعني   َّ    لكاك يق ىق  يف   ىف يث ىث  نث ُّٱبكير ، حدثني عبدهللا بن لهيعة ، عن سعيد بن جبير في قول هللا تعالى :  
م من إذا كان عمدا الحر بالحر ، وذلك إن الحيين اقتتلوا في الجاهلية فكان بينهم جراحات وقتلى حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضه
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ى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، والمرأة منا  عض حتى أسلوا فكان أحد الحيين يتطاول على اآلخر في العدة واألموال ، فحلفوا أن ال يرضوا حتب
وروي أنها منسوخة بالنفس كما جاء في      َّ    اميل  ىل مل يك ىك مك     ُّٱبالرجل منهم ، فنزل في ذلك قوله تعالى :  

حيث كانوا ال يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجا بالرجل ، والمرأة   (71)    َّ  خت حت جت هب  مب خب ٹٱٹٱُّٱ
فجعل االحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في   (72)ژٱهت مت خت حت جت     ُّٱبالمرأة فأنزل هللا :  

 النفس وفيما دون النفس ( .
 (73)أخرجه ابن كثير ،= تخريج الرواية : 

الحديث إسناده ضعيف إلرساله ، وذلك لضعف عبدهللا بن لهيعة ، وهو عبدالرحمن المصري ، اختلط بعد االحتراق على الرواية :  حكم  = ال
 (74)لكتبه وهذه الرواية فيما روي بعد االحتراق ،وصار يتلقن .

 يف فرضية الصيام على من قبل املبحث الثامن
 (75)  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱٹٱٹٱ

عن عبدالرحمن بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود  المسعودي ، عن عمرو بن مرة ،    : ) روي -رحمه هللا-قال الطبري = الرواية الثالثة عشر :
م عاشوراء ثالثة أيام من كل شهر عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة فصا

 ٱ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ، ثم أنزل هللا تعالى : 
 َّ زثرث يت ىت نت  مت  زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ

  جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  إلى قوله تعالى :  

:    (76) خئحئ األخرى  اآلية  أنزل  أن هللا عزوجل  ثم  عنه  ذلك  فأجزأ  أطعم مسكينا   ىي  ني مي    ٱُّٱفكان من شاء صام ومن شاء 

    خئحئ   جئ يي

ق(77) إلى  تعا.  :  وله      خئحئ  جئ يي ىي ني مي  ٱلى 

المقيم   (78)  على  فأثبت هللا صيامه 

 الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر ، وثبت اإلطعام للكبير الذي ال يطيق الصيام ( .
 .(82) ، والطبري في تفسيره مختصرا (81)وأبو داود) مطول ((80)،وأبن خزيمة،(79)أخرجه اإلمام أحمد في مسنده)مطول(= تخريج الرواية :

على   الحكم   =  : ليلى  الرواية  أبي  ابن  ، ألن  معاذ  وبين   ، ليلى  أبي  ابن  بين  راو  لسقوط   ، انقطاع  فيه  ، ألن  إسناده ضعيف  الحديث 
وهو:عبدالرحمن بن أبي ليلى ، لم يسمع من معاذ بن جبل، ومعاذ مات في خالفة عمر ، وقتل عمر وعبدالرحمن بن أبي ليلى غالم صغير 

البيهق(83)أبن ست سنين . قال  ليلى لم يدرك معاذا ، ووافقهالدار قطني ، وسكت عنه  _  أبي  ي : والحديث فيه إرسال ، عبد الرحمن بن 
اإلسناد ضعيف  فهو   ، والبيهقي  الترمذي  جزم  كما  منقطع  والصواب   ، :  .(84)الذهبي  تعالى    حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱقال 

 .(85)  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
: ) قال مقاتل بن سليمان : كبر لبيد األنصاري من بني عبد األشهل ، فعجز عن الصوم  -رحمه هللا -قال أبن حجر= الرواية الرابعة عشر :

 مي خي  حي جي  يه ىه ٹٱُّٱ، فقال للنبي صلى هللا عليه وسلم ما على من عجز عن الصوم ؟ فأنزل هللا عزوجل :  
    .َّ   رئّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱالى قوله تعالى  َّ ُّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 . (87)ومقاتل بن سليمان (86)أخرجه ابن حجر ،= تخريج الرواية :
بن سليمان بن بشير االزدي الخرساني أبو الحسن البلخي ، نزيل   الحديث إسناده ضعيف، إلرساله ألن مقاتل هو := الحكم على الرواية :

 (88) وه ورمي بالتجسيم.مرو ، ويقال له ابن دوال دوز ، لم يشهد عصر التنزيل ، وهجر 
 ( 89) = وقال صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل ، قال أبي : مقاتل بن سليمان صاحب التفسير ، ما يعجبني أن أروي عنه شيئا .

م  و بكر االثرم : سمعت أبا عبدهللا ، وهو أحمد بن حنبل ، يسأل عن مقاتل ، كانت له كتب ينظر فيها ، إالأني أرى أنه كان له علوقال أب
 (90)بالقرآن .

 (91)= ونقل أبو الفتح األزدي ، إن أبن معين ، ضعفه ، وقال : كان أحمد بن حنبل ال يعبأ بمقاتل بن سليمان ، والمقاتل بن حبان .
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 يف احلث على أن الدعاء ال يكون إالهلل بحث التاسعامل
 .(92)  َّ  حل جل مك لك خك حك جك  مقحق  مف خف  حف جف مغجغ  مع جع مظ  حط  مض ٹٱٹٱُّٱ

ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن عبدة السجستاني ، عن الصلب بن حكيم    : ) حدثنا-رحمه هللا-ال الطبري ق= الرواية الخامسة عشر :  
،عن أبيه ، عن جده ، حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : اخبرنا عبد الرزاق ، قال : اخبرنا جعفر بن سليمان ، عن عوف ، عن الحسن قال :  

 مف  خف حف جف مغجغ  مع جع مظ  حط  مض ٹٱٹٱُّٱصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أين ربنا ؟ فأنزل هللا تعالى :  سأل ا
 .   َّ  حل جل مك لك خك حك جك  مقحق 

 (97) ومفاتيح الغيب ، (96)والجالليين ، (95) وابن كثير ، (94)والوسيط، (93) أخرجه الطبري في تفسيره ،= تخريج الرواية :
فإن الحسن البصري تابعي ومراسيله من أضعف المراسيل ،وهو ثقة فاضل مشهور    رساله ، الحديث إسناده ضعيف إل=الحكم على الحديث :

 .(98) ولكنه يرسل كثيرا ويدلس .قال البزار:كان يروي عن جماعة ولم يسمع منهم فيتجوز ويقول:حدثنا وخطبنا 
 يف عدم إتيان البيوت من ظهورها املبحث العاشر

  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حجمث هت مت  خت حت جتهب مب  خب  حبقال تعالى :  

 .(99)  مغ جغ  مع جع مظ حطمض  خض حض جض
: ) روي عن عمار بن الحسن ، قال : ثنا عبدهللا بن أبي جعفر ، عن أبيه ،عن الربيع   -رحمه هللا-قال الطبري = الرواية السادسة عشر :

قال : كان أهل      َّ   حطمض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج   ُّٱقوله :  
من قبل المدينة وغيرهم إذا احرموا لم يدخلوا البيوت إالمن ظهورها ، وذلك أن يستوروها ، فكان إذا أحرم أحدهم ال يدخل البيت إال أن يتسوره 

، فأنكروا ذلك عليه ، وقالوا  ظهره ، وأن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل ذات يوم بيتا لبعض األنصار ، فدخل رجل على اثره ممن قد احرم  
: هذا رجل فاجر ، فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم : ) لم دخلت من الباب وقد أحرمت ؟ فقال : رايتك يا رسول هللا دخلت فدخلت على  

يه وسلم قال األنصاري  إثرك، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : إني أحمس وقريش يومئذ تدعى الحمس ،فلما أن قال ذلك النبي صلى هللا عل
 اآلية .  َّ حس جس مخ جخ مح  جح مج حج  ُّٱ: إن ديني دينك ، فأنزل هللا تعالى : )

 (101) ،وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ،(100) أخرجه الطبري = تخريج الرواية :
 .(102)لتنزيلألن الربيع بن سليمان تابعي ولم يشهد عصر ا الحديث إسناده ضعيف إلرساله ،= الحكم على الرواية :

 يف اخذ القصاص من املشركني املبحث احلادي عشر
 من  زن رن مم ام  يلىل مل  يك ىك  مك   لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث  مث  زث  ُّٱقال تعالى :  

: ثنا يوسف، يعني بن   : ) أن محمد بن عبدهللا بن بزيع ، قال  -رحمه هللا  –قال الطبري  = الرواية السابعة عشر :(103)     َّ ين  ىن  نن

قال : هم المشركون    َّ    يفىف  يث    ٹٱٹٱُّٱٱخالد السمتي ، قال : ثنا نافع بن مالك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله 
 م فأقتص له منهم ( .حسبوا محمد صلى هللا عليه وسلم في ذي القعدة ، فرجعه هللا في ذي القعدة ، فأدخله البيت الحرا

ألن فيه يوسف بن خالد السمتي ، قال ابن معين   الحديث إسناده ضعيف ،= الحكم على الرواية :  (104)طبري .أخرجه ال= تخريج الرواية :  
: السمتي كذاب خبيث ، عدو هللا ، رجل سوء ، رأيته بالبصرة ماال يحصى ال يحدث عنه أحد فيه خير ،وقال العباس بن محمد الدوري :  

 ( 105)لسمتي كذاب زنديق ال يكتب حديثه .سمعت يحيى بن معين يقول : يوسف بن خالد ا
 يف احلث على اإلنفاق يف سبيل اهلل عشراملبحث الثاني 

 (106)  َّ مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱقال تعالى : )
: سمعت أبا وائل ، عن    إسحاق ، اخبرنا شعبة ، عن سليمان ، قال  : ) حدثنا-رحمه هللا    -قال اإلمام البخاري = الرواية الثامنة عشر :  

 قال : نزلت هذه اآلية في النفقة(.  –رضي هللا عنه –حذيفة 
 .(111)، والبيهقي( 110) ،وابن حبان(109)،والدارمي(108) ،ومسلم(107)اخرجه البخاري = تخريج الرواية :
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 املبحث الثالث عشر
 ىن  من خن  حن جن  يم ىم  مم خم حم  جم يلىل مل خل  ٹٱٹٱُّٱ  االتكالفي خير الزاد التقوى وعدم  

 .(112)   َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جهين
) اخبرنا إسحاق ، عن أبي بشر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : كان أهل   :  -رحمه هللا  –قال الطبري  = الرواية التاسعة عشر :

 ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىيُّمتكلون ، فأنزل هللا تعالى:  اآلفاق يخرجون إلى الحج يتوصلون بالناس بغير زاد ،يقولون : نحن  
ٍّ  َّ ُّ ِّ  

 .(113) أخرجه الطبري = تخريج الرواية :
  (114) . إسناده ضعيف ، إلرساله ، ألن مجاهد بن جبير، لم يشهد عصر التنزيل الحدبث= الحكم على الرواية :

 اخلامتة وأهم النتائج
والبد لكل بحث من نتائج وخالصة ، فقد توصلت   هذا البحث المتواضع ،  بعد أن مكنني هللا سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه من إتمام 

 من خالل بحثي هذا إلى أهم النتائج أوجزها بما يأتي .
ان التخريج علم مهم وشاق ، ألنه يقوم على جمع طرق الحديث وتخريجها ، ومن خالل هذا الجمع يتبين ما في الحديث من علل ،    -1

 ع طرقه ال يتبين خطئه ( . : ) الباب الذي لم تجملذلك يقول علي بن المديني 
 مجموع الروايات التي توصلت إليها هي تسع عشرة رواية ، ثالثة منها في الصحيحين ، وستة عشر عند اصحاب السنن والتفسير .-2
ا  -3 إلجماع  ذلك   ، الصحيحين  لوجودهافي  عليها  احكم  لم  روايات  ثالثة  عددها  الصحيحين  في  التي  هذين  الروايات  على صحة  ألمة 
 تابين ، وأنهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم .الك
 ثم حكمت على الستة عشر الباقية ، فتبين لي ، احدها إسنادها صحيحا ، وأثنين منها إسنادها حسنا ، وثالثة عشر إسنادها ضعيفا . -4

 آله وصحبه أجمعين . هللا عليه وسلم وعلى   وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على " محمد " صلى
 قائمة املصادر واملراجع

 بعد القرآن الكريم : 
 االحاديث واالثار الواردة في التسليم ، موقع مكتبة صيد الفوائد .  -1
أحمد الشافعي ألبن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن    البدر المنير في تخريج االحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير : -2

الرياض،    8.4المصري،) ت    ، والتوزيع  للنشر  الهجرة  دار   ، كمال  بن  وياسر   ، سليمان  بن  وعبدهللا  الغيظ،  أبو  : مصطفى  تحقيق  هـ( 
 م .   4..3  –هـ 1425السعودية ، الطبعة األولى ،  

 يق : السيد هاشم الندوي ، دار الفكر ، بيروت هـ ( تحق 256ن إبراهيم أبو عبدهللا البخاري ) ت التأريخ الكبير : لمحمد بن إسماعيل ب -3
هـ( دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ، دار  463تأريخ بغداد : لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ) ت  -4

 الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
 أبو زيد ، دار العاصمة ،الرياض ، الطبعة األولى . تخريج وقواعد الجرح والتعديل : لبكر بن عبدهللا التأصيل ألصول ال -5

 هـ ( ، دار الكتب العلمية ،بيروت . 1353تحفة االحوذي بشرح الترمذي : لمحمد عبدالرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري ) ت  -6
(   762بن محمد الزيلعي ) ت  لزمخشري: لجمال الدين أبو محمد عبدهللا بن يوسف  تخريج االحاديث واألثار الواقعة في تفسير الكشاف ل -7

 هـ.  1414المحقق : عبدهللا بن عبدالرحمن السعد ، دار أبن خزيمة ، الرياض ،الطبعة األولى ، 
تحقيق : أحمد فريد ،دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، الطبعة األولى ،    تفسر مقاتل بن سليمان بن بشير االزدي بالوالء البلخي ، -8

 م.  3.. 2 –هـ1424
السيوطي ، تفس -9 أبي بكر  الرحمن بن  الدين عبد  المحلي ،والعالمة جالل  العالمة محمد بن أحمد  الجليلين ،  الجالليين : لألماميين  ير 

 وراجعه األستاذ مروان سوار ، وزارة األوقاف السورية ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .  مذيال بكتاب لباب النقول في أسباب النزول ، قدم له
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هـ( تحقيق :أسعد محمد الطيب ، مكتبة 327قرآن العظيم : لإلمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم ، ) تتفسير ال -10
 م .  1999 –هـ1419الثانية ،  نزار مصطفى الباز ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة 

هـ( تحقيق : العالمة محمد ناصر  774ير القرشي الدمشقي ) ت  تفسير القرآن العظيم ك لإلمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كث -11
 م . 2..2 –هـ1423الدين األلباني ، مكتبة الصفا ، الطبعة األولى 

 . التفسير الوسيط : لمحمد سيد طنطاوي ، موقع التفسير -12
الدكتور محمود محمد عبدة ، دار    هـ ( تحقيق ودراسة  211تفسير عبد الرزاق : لإلمام المحدث عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ) ت   -13

 م .  1999  –هـ 1419الكتب العلمية ، الطبعة األولى ، 
الفتح كالهما ألبن حجر ، والكواكب تقريب التهذيب : مجموعة إلى الكاشف للذهبي ، ومراتب المدلسين ، والفصل التاسع من مقدمة   -14

بي زرعة العراقي وفوائد أخرى كثيرة ، قدم له الشيخ محمد إبراهيم شفرة ، اعتنى  النيرات ألبن الكيال ، وشرح العلل ألبن رجب رواة المراسيل أل 
 به ورتبه وزاده فوائد حسان عبد المنان ، بيت األفكار الدولية ، السعودية .

 ريج احاديث الرافعي الكبير ، موقع االسالم .تلخيص الحبير في تخ -15
. هـ( تحقيق : الدكتور عبدهللا عبد المحسن التركي ،  31جرير الطبري ، ) ت  جامع البيان عن تأويل القرآن : ألبي جعفر محمد بن   -16

 م .  3.. 2 –هـ 1434دار عالم الكتب ، السعودية ، الطبعة األولى ، 
 ثا من جوامع الكلم : ألبن رجب الحنبلي ، تحقيق : ماهر ياسين ،  جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حدي -17
 لسيوطي ، ملتقى أهل الحديث .جمع الجوامع أو الجامع الكبير ل -18
  1392سلسلة األحاديث الضعيفة وشيء من فقهها وفوائدها : لمحمد بن ناصر الدين األلباني ، المكتب اإلسالمي ، الطبعة األولى ، -19
 م .   1979 –هـ 1399ثانية ،  م الطبعة ال 1972 –هـ

هـ ( ، دار احياء التراث    379د شاكر وآخرون ، )ت  سنن الترمذي : لمحمد بن عيسى ، أبو عيسى الترمذي ، تحقيق : أحمد محم -20
 العربي ،بيروت .

ي : عالء الدين  السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ك ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، مؤلف الجوهر النق -21
ا  النظامية  المعارف  دائرة  ، مجلس  التركماني  بأبن  الشهير  المارديني  عثمان  بن  ،  علي  االولى  الطبعة   ، آباد  ببلدة حيدر  الهند  في  لكائنة 

 هـ. 1344
حسن ، دار  هـ ( وسيد كسوري  3.3السنن الكبرى للنسائي : ألحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري ، ) ت   -22

 م . 1991 –هـ 1411الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ،  
، ومحمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة   ( تحقيق : شعيب األرنؤوط هـ  748د بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت  سير أعالم النبالء : لمحم -23

 هـ.  1413الرسالة ، بيروت و الطبعة التاسعة 
الزرقاني ) ت -24 الباقي بن يوسف  الزرقاني على موطأ مالك ك لإلمام محمد بن عبد  العلمية ، بيروت ،  1333شرح  الكتب  هـ( دار 

 هـ. 1411، الطبعة االولى
هـ ( المحقق :   762بن عبدهللا البكجري  المصري الحكري أبو عبدهللا عالء الدين ) ت    شرح سنن ابن ماجه : للمغلطاي بن قليج -25

 م . 1999 –هـ 1419كامل عويضة ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة األولى ، 
 ، مكتبة عاطف ، القاهرة . بن موسى الحازمي ، تعليق : محمد زاهد الكوثري  شروط األئمة الخمسة : ألبي بكر محمد -26
صحيح أبن خزيمة : لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ، تحقيق : محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي  -27

 .م .197   -.هـ 139، بيروت ، 
ه ، مكتبة الرشد ، السعودية ،  حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامصحيح البخاري المسمى الجامع الصحيح المسند من   -28

 م .  6.. 2 –هـ 1399الرياض ، الطبعة الثانية ، 
 صحيح الترغيب والترهيب : لمحمد ناصر الدين األلباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الخامسة . -29
 م  1988  –هـ14.3( المكتب اإلسالمي الطبعة الثالثة ، الصحيح الجامع الصغير وزيادته ) الفتح الكبير  -30
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 هـ ( ،تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، أحياء التراث العربي ، بيروت . 361صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج النيسابوري ) ت  -31
مكة المكرمة ، جامعة الملك   صفوة التفاسير : لسماحة الشيخ محمد علي الصابوني االستاذ في كلية الشريعة والدراسات االسالمية ، -32

 لصابوني .عبد العزيز ، دار ا 
المكتب   -33  ، الشاويش  زهير  طبعه  على  أشرف   ، األلباني  الدين  ناصر  لمحمد   :  ) الكبير  الفتح   ( وزيادته  الصغير  الجامع  ضعيف 

 . م . 199  –. هـ 141اإلسالمي ، الطبعة الثالثة ، 
) ابن حجر العسقالني ( ، )ت   ظ الفقيه شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن المعروفالعجاب في بيان األسباب : لإلمام المفسر الحاف -34

 م . 1997  –هـ1418هـ (، تحقيق : عبد الحكيم محمد األنيس ،دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية ، الطبعة األولى ، 853
ار الخاني : وصي هللا بن محمد عباس ، المكتب اإلسالمي و دالعلل ومعرفة الرجال : ألحمد بن حنبل ، أبو عبدهللا الشيباني ، تحقيق -35
 م . 1988-هـ 14.8بيروت ، الرياض ، الطبعة األولى ، ، 

هـ ( وعليه تعليقات مهمة للعالمة الشيخ    852فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ) ت   -36
 م    5..2  –ه 1426ر والتوزيع ، الطبعة األولى ، ابن قتيبة نصر محمد الفاريابي ، دار طيبة للنش عبدالرحمن بن ناصر البراك ، اعتنى به

 (  . هـ.125فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير : لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، )ت  -37
 هـ.  14.7هـ ( ، تحقيق : دار الريان للتراث ، القاهرة ، 8.7لعلي بن أبي بكر الهيثمي ، ) ت  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :  -38
المستدرك على الصحيحين في الحديث: لإلمام أبي عبدهللا محمد النيسابوري المعروف بالحاكم ، وفي ذيله تلخيص المستدرك ، لإلمام  -39

 . ومطابع النصر الحديثة ، الرياض  شمس الدين أبي عبدهللا محمد بن أحمد الذهبي ، مكتبة
 هـ ( الموسوعة الحديثية تقدمها مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت . 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل ) ت  -40

ب) مسند البزار : ألبي بكر عمرو البصري الشيخ اإلمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمدبن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار صاح  -41
 هـ (  .  292المسند (،) ت 

:   مشك -42 المفاتيح  مرعاة  مع شرحه   ، التبريزي  العمري  الخطيب  عبدهللا  بن  محمد  عبدهللا  أبي  الدين  ولي  الشيخ  للعالمة  المصابيح:  اة 
 للشيخ أبي الحسن عبيدهللا  بن العالمة محمد عبد السالم المبار كفوري . 

قه وخرج أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفي ، دار احياء . هـ( حق36بن أحمد الطبراني ) ت المعجم الكبير : للحافظ أبي القاسم سليمان  -43
 التراث العربي ، الطبعة الثانية ، فريده ومنقحه .

 مفاتيح الغيب : لإلمام العالم العالمة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى  -44
 ... م . 2  -هـ1421

 م . 1997 –هـ1418لحديث : لنور الدين عتر ، دار الفكر ، دمشق ، سورية ، الطبعة الثالثة ،  منهج النقد في ا -45
 موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في الجرح والتعديل .  -46

 اهلوامش

 
 .  87التأصيل ألصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل: ص  (1)
الكامل ألبن عدي(2) للذهبي:  ، وسير  64وشروط األئمة الخمسة: ص   ، 2/25، وتأريخ بغداد للخطيب  14/  1:ينظر: مقدمة  أعالم النبالء 

12  /415  . 
 .  45/ 1، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي :   415/  12سير أعالم النبالء : (3)
 .  14/ 2تأريخ بغداد للخطيب : (4)
 .  48 -47/ 1فتح المغيث : (5)
 . 27لخمسة : ، وذكره الحازمي في شروط األئمة ا57/ 9بسنده في تأريخ بغداد:  رواه الخطيب(6)
 . 5/ 1، ومقدمة السيوطي والشيخ عابد السندي على النسائي 14/131سير أعالم النبالء (7)
 .. 14/13سير أعالم النبالء (8)
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 .  228/  1، ومقدمة البدر المنير ألبن الملقن :  589/ 2، وتذكرة الحفاظ للذهبي : 13/1.1تأريخ بغداد للخطيب (9)
 . 34 -42سورة البقرة ، اآلية : (10)
تقريب التهذيب مجموعة إلى الكاشف للذهبي ، ومراتب المدلسين ،والفصل السابع من مقدمة الفتح كالهما إلبن حجر، والكواكب النيرات (11)

 .. 8ألبن الكيال، وشرح العلل ألبن رجب، ورواة المراسيل ألبي زرعة : ص 
 ..7تقريب التهذيب : ص (12)
 .  4.6  /1لقرآن العظيم ألبن كثير : تفيسر ا(13)
 .  69تقريب التهذيب : ص (14)
 .  154سورة البقرة ، اآلية : (15)
 ( .  15777، برقم )  57/  25مسند اإلمام أحمد بن حنبل (16)
 .. 14 -139/ 1تفسير عبد الرزاق لإلمام الصنعاني (17)
 .  3.6 -3.5/  5التأريخ الكبير للبخاري (18)
(19)1 /467  . 
(20)19 /65  . 
 .  455 /3مسند اإلمام أحمد : (21)
 .  153/ 11مسند اإلمام أحمد بأحكاماألرناؤوط : (22)
 .  154سورة البقرة ، اآلية : (23)
 .  42اسباب النزول : ص  (24)
(25) :1 /2.4  . 
 .  159/ 1للشوكاني : (26)
 ( .  6384التهذيب : ) ، وينظر : تقريب  563/ 2مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح : (27)
 .  289/ 1م الحديث: منهج النقد في علو (28)
 .  238/ 1التلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي : (29)
 .  481/ 2السلسلة الضعيفة لأللباني : (30)
 .  158سورة البقرة ، اآلية : (31)
 .  327جامع البيان عن تأويل القرآن : ص (32)
 ( . 234برقم )  636/ 2: (33)
 .. 4/  1اسباب النزول : (34)
 .   297ب : ص ينظر : تقريب التهذي (35)
 ( . 158سورة البقرة ، االية )(36)
 ( . 1643برقم )  57/  2كتاب الحج ، باب : وجوب الصفا والمروة وجعل :  (37)
 ( . 1277كتاب الحج ، باب : في بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ال يصح الحج اإل به ، برقم : ) (38)
 .  415/ 11السنن الكبرى للنسائي : (39)
 ( . 9643برقم )  96/ 5كبرى للبيهقي : السنن ال(40)
 ( . 44  96برقم ) 23/  6كتاب الحج ، باب : قوله إن الصفا والمروة من : (41)
 ( .  2966برقم )   2.9/ 5سنن الترمذي ، باب : سورة البقرة :  (42)
 ( .  6477برقم )   1.7/ 13مسند البزار ، مسند أبي حمزة أنس بن مالك : (43)
 ( .  9361برقم )   157/  5قي ، باب : وجوب الطواف بين الصفا والمروة : السنن الكبرى للبيه(44)
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 .  164سورة البقرة ، اآلية : (45)
 .  274/  1تفسير القرآن العظيم ألبن كثير : (46)
 ( .  12322برقم )  12/  12المعجم الكبير للطبراني : (47)
 .  149/  3صحيحين للحاكم : المستدرك على ال (48)
 .   321 /.1مجمع الزوائد :  (49)
 .  122/ 2، وينظر : صحيح الترغيب والترهيب لأللباني :  191/ 13سلسلة األحاديث الصحيحة :  (50)
 .  164سورة البقرة ، اآلية : (51)
 .  277/  1تفسير القرآن العظيم ألبن كثير : (52)
 ( .  1462برقم )   272/  1حاتم الرازي : تفسير القرآن العظيم ، ألبن أبي (53)
 .  268 /3الطبري : (54)
 .  66/  1صفوة التفاسير للصابوني : (55)
 .  27/ 15،وينظر : نماذج من األحاديث المتعارضة بالفظ :  427التقريب : ص (56)
 .  168سورة البقرة ، اآلية : (57)
 .  241/ 1تفسير ابن كثير : (58)
 ( .   6495برقم )  311/  6الطبراني : (59)
(60) :1 /4 ... 
 .  373/ 1فتح القدير للشوكاني : (61)
 ... 3/  6المعجم الوسيط للطبراني : (62)
 .  5/ 12جامع العلوم والحكم ، ألبن رجب الحنبلي : (63)
 .  3886/ 1جمع الجوامع : (64)
 .   521./ 1مجمع الزوائد :  (65)
 .  249/  1لة األحاديث الواهية : ، وسلس 311/  4سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة :  (66)
 . ( . 297ته  : ) الفتح الكبير ( برقم : ) ضعيف الجامع الصغير وزياد(67)
 .. 17سورة البقرة ، اآلية : (68)
 .  436/ 1تفسير أبن كثير : (69)
    .178سورة البقرة ، اآلية : (70)
 .  45سورة المائدة ، اآلية : (71)
 .  45سورة المائدة ، اآلية : (72)
 .  286/ 1تفسير ابن كثير : (73)
 .  337تقريب التهذيب : ص (74)
 .  183رة البقرة ، اآلية : سو (75)
 .  1  84سورة البقرة ، اآلية :(76)
 .  185سورة البقرة ، اآلية : (77)
 .  185سورة البقرة ، اآلية : (78)
 .  246/ 5مسند اإلمام أحمد : (79)
 . 381صحيح ابن خزيمة : ص  (80)
 .  181 -.18/ 1سنن أبي داود :  (81)
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 .  158/ 3تفسير الطبري : (82)
/  2. ، وتخريج  احاديث الكشاف :  34/  3، وينظر : البدر المنير في تخريج األحاديث واالثار :    5.5/  1غلطاي :  شرح ابن ماجه للم(83)

154   . 
 .  296/  2،وينظر : سنن البيهقي الكبرى : 499/ 3السلسلة الضعيفة لأللباني : (84)
 .  183ة ، اآلية : سورة البقر (85)
 .  429  – 842/ 1العجاب في بيان االسباب ألبن حجر : (86)
 .  96/  1تفسير مقاتل بن سليمان : (87)
 ( .  2978العلل ألبن أبي حاتم الرازي : ) (88)
 .. 163/ 8الجرح والتعديل : (89)
 .  161/  13تأريخ بغداد : (90)
 .  352/ 2مام أحمد بن حنبل : .. ، وينظر : موسوعة أقوال اإل5./ 1تهذيب التهذيب : (91)
 .  186سورة البقرة ، اآلية :(92)
 .  3/223تفسير الطبري : (93)
 .  3.8/ 1الوسيط لسيد طنطاوي : (94)
 .  5.6/ 1ابن كثير : (95)
 .  249/ 1تفسير الجالليين : (96)
 .  1.8/ 3مفاتيح الغيب : (97)
(98)  : التهذيب  : االحاديث واالثار  2/  1تقريب  التسليم :  ، وينظر  في  :    1/32الواردة  للمبارك فوري  االحوذي  ح  ، وشر 135/  1، وتحفة 

 .  1.5/ 13، وشرح سنن الترمذي :   315/  4الزرقاني على موطأ مالك :  
 .  189سورة البقرة ، اآلية : (99)
 .  288/ 3تفسير الطبري : (100)
 . 44 – 43/ 5فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ألبن حجر : (101)
 .  193ب التهذيب : ص تقري(102)
 .  194سورة البقرة ، اآلية : (103)
 .  3.5/ 3 تفسير الطبري :(104)
، والكامل في ضعفاء   14/  3، والعلل في معرفة الرجال :    13/ 5، وينظر : العلل ألحمد بن حنبل :   221/  9الجح والتعديل للرازي :  (105)

 .  159/  7الرجال للجرجاني : 
 .  195سورة البقرة ، اآلية : (106)
 ( .  4516 برقم )  27/ 6كتاب النفقة ، باب : قوله ) وأنفقوا في سبيل هللا ( (107)
 ( . 1.31برقم )   715/  3كتاب النفقة ، باب : فضل إخفاء الصدقة ، (108)
 .  1743/   3سنن الدارمي ، باب : في النفقة على العيال ،  (109)
 ( .  1571برقم )   128/ 8 صحيح أبن حبان ، باب : ذكر االستحباب للمرء أن يؤثر ،(110)
 ( .  15719برقم )  778  /7ة لها ، السنن الكبرى للبيهقي ، باب : المبتوته ال نفق(111)
 .  197سورة البقرة ، اآلية : (112)
 .  496/ 3اخرجه الطبري في تفسيره : (113)

 .  579تقريب التهذيب : ص 114


