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العناية بمقارنة المتوف في برنامج جامع خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد 
 اهلل بف عبد العزيز 

 طيرة "دراسة وصفية تطبيقية"لمسنة النبوية الم

 حمدي عبد العظيـ فرحات إبراىيـ
 قسـ الحديث وعمومو ، كمية أصوؿ الديف والدعوة بالمنوفية ،جامعة األزىر ،

  HamdyEbrahim83.el@azhar.edu.egالبريد االلكتروني :  
 الممخص:

دمات التي تميزت بيا موسوعة "جامع خادـ الحرميف مف أىـ ىذه الخ
الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لمسنة النبوية المطيرة"، وىي خدمة 
تحتاج إلى إلقاء الضوء عمييا؛ لمعرفة المزايا والمآخذ، وألجؿ ىذا جاء ىذا 

العناية بمقارنة المتوف في برنامج جامع خادـ الحرميف »البحث بعنواف 
"دراسة « ريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لمسنة النبوية المطيرةالش

 وصفية تطبيقية".
 .وخاتمة وثالثة مباحث، ،مقدمةواقتضت طبيعة البحث أف يكوف في 

 أىداؼ البحث، وأسباب اختياري لو، وحدوده، والخطة.المقدمة: فتتضمف فأما 
المتوف في برنامج "جامع  العناية بمقارنةفيأتي بعنواف " األوؿوأما المبحث 

 .خادـ الحرميف الشريفيف لمسنة النبوية المطيرة"
دراسة .. مقارنة المتوف في البرنامج وأما المبحث الثاني فيأتي بعنواف "

 .وصفية"
دراسة ..  مقارنة المتوف في البرنامجوأما المبحث الثالث فيأتي بعنواف "

 .تطبيقية"

نشر الوعي بالجيود والتوصيات، ومنيا وأما الخاتمة فتتضمف أىـ النتائج 
 السنة النبوية.المبذولة في مجاؿ التقنية الحديثة في 

 .خادـ الحرميف، السنة النبوية، برنامج، المتوف، مقارنةالكممات المفتاحية: 

mailto:HamdyEbrahim83.el@azhar.edu.eg
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The Attention Given To The Texts Of Hadiths In The e 
Program Of The Custodian Of  The Two Holy Mosques 

For The Prophetic Sunnah 
"A Descriptive Applied Study" 

Hamdy AbdelAzim Farahat Ibrahim 
Department of Hadith and its Sciences, Faculty of 
Principles of Religion and Da`wah in Monufia, Al-Azhar 
University, Egypt 
Email addres: HamdyEbrahim83.el@azhar.edu.eg  
Abstract: 
One of the most important services that has been 
distinguished by the Encyclopedia of "The compilation of 
the Servant of the Two great Mosques King Abdullah bin 
Abdulaziz for The Purified Sunnah of the Prophet ",it is 
a service that needs to be shed light on; To know the 
advantages and disadvantages, for this purpose, this 
research was entitled "The Attention Given to the texts of 
hadiths in the e Program of the Custodian of the Two 
Holy Mosques for the Prophetic Sunnah"A Descriptive 
Applied Study" 
This research included an introduction, three chapters, 
and a conclusion. 
The introduction includes the objectives of the research, 
the reasons for choosing it, its fields, and the plan. 
The first chapter was titled “The Attention Given to the 
texts of hadiths in the e Program of the Custodian of the 
Two Holy Mosques for the Prophetic Sunnah.  
The second chapter is entitled "Comparing the texts of 
hadiths in the program...a descriptive study. 
The third chapter is entitled "Comparing the texts of 
hadiths in the program.. an applied study. 
The conclusion includes the most important results and 
recommendations, for instance spreading awareness of 
the efforts made in the field of modern technology in the 
Prophetic Sunnah. 
Key words: comparing, texts of hadiths, 
program,Custodian of the Two Holy Mosques, Sunnah. 
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 مقدمة
عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، والصالة والسالـ عمى خير  ،الحمد هلل الذي عمـ بالقمـ

بإحساف إلى  ومعمـ البشرية، نبينا محمد وعمى آلو وصحبو ومف تبعو ،البرية
 :وبعد ،يـو الديف

فإف اإلسالـ حث عمى العمـ، ودعا إلى االستفادة مف كؿ وسائؿ العمـ قديما 
 .وحديثا في ضوء الضوابط الشرعية وبما يخدـ األمة اإلسالمية

وال شؾ أف التقنية الحديثة أصبحت مف ضروريات ىذا العصر، خاصة في 
صبحت مصدرا ىاما مف مصادر حيث أ ؛خدمة العمـ بشتى مجاالتو وتخصصاتو
 .خدمة العمـو اإلسالمية ومنيا ،المعرفة في خدمة التخصصات المختمفة

والمسمموف مطالبوف دائما باالستفادة مف التقنية الحديثة وتسخيرىا في خدمة 
فمغة العصر اآلف ىي: النظـ المعموماتية والتقنيات  ؛اإلسالـ في شتى المجاالت

 .الحديثة
خداـ الحاسب اآللي في خدمة العمـو التجريبية المختمفة سارع ولما انتشر است

البعض في تطويعو واالستفادة منو في خدمة اإلسالـ، فظيرت جيود في 
ومف ىذه الجيود البرامج  تسخير ىذه التقنية الحديثة لخدمة عمـو الشريعة،

مـ، الحاسوبية في خدمة السنة النبوية؛ كبرنامج المكتبة الشاممة، وجوامع الك
 وغير ذلؾ.

 ياوأطمقت حديثية،وقد قامت شركة حرؼ مؤخرًا بالعمؿ عمى تطوير موسوعة 
باسـ "برنامج جامع خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز 
لمسنة النبوية المطيرة"، وقد جاء ىذا اإلصدار بصورة جديدة مناسبة لما 

 .استجد في مجاؿ التقنية
عدة خدمات ميمة لممشتغؿ بعمـ الحديث؛ فمنيا خدمات وفي ىذا البرنامج 

متعمقة باإلسناد والرواة، ومنيا خدمات متعمقة بالمتوف، ولعؿ مف أىـ ىذه 
الخدمات التي تميزت بيا ىذه الموسوعة فال توجد في غيرىا خدمة مقارنة 
المتوف وفؽ منيج المحدثيف في التخريج، وىي خدمة تحتاج إلى إلقاء الضوء 

؛ لمعرفة ما ليا وما عمييا في البرنامج؛ حتى يكوف المستخدموف ليذه عمييا
 الموسوعة عمى بصيرة في التعامؿ معيا.
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العناية بمقارنة المتوف في برنامج جامع خادـ »فجاء ىذا البحث بعنواف 
« الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لمسنة النبوية المطيرة

 ."دراسة وصفية تطبيقية"
 :أىداؼ البحث

تقديـ نموذج لدراسات حديثية جديدة متعمقة بمجاؿ استخداـ التقنية  -ٔ
 الحديثة في السنة النبوية المطيرة.

  .بياف أثر التقنيات الحديثة في مجاالت العمـو اإلسالمية -ٕ 
ببرنامج "جامع خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد التعريؼ  -ٖ

 لنبوية المطيرة".العزيز لمسنة ا
 الوقوؼ عمى الخدمات التي يقدميا البرنامج لممشتغميف بعمـ الحديث. -ٗ
 بياف مدى عناية البرنامج لخدمة مقارنة المتوف. -٘
 عرض كيفية االستفادة مف خدمة مقارنة المتوف في البرنامج. -ٙ
  التعرؼ عمى مميزات ومآخذ خدمة مقارنة المتوف في البرنامج. -ٚ

 :مبحثختياري لأسباب ا
 مما دفعني إلى اختيار ىذا البحث ما يمي:

ضرورة بياف الحاجة إلى ربط البحوث المتعمقة بالسنة النبوية بالمشاريع  -ٔ
 المعاصرة.

بياف أىمية برنامج "جامع خادـ الحرميف الشريفيف لمسنة النبوية  -ٕ
 المطيرة"، وحث الباحثيف عمى االستفادة مف خدمات ىذا البرنامج.

تسميط الضوء عمى جانب ميـ مف جوانب البرنامج، وىو خدمة مقارنة  -ٖ
 المتوف؛ ألىميتيا في مجاؿ التخريج.

المقارنة بيف صنيع البرنامج وصنيع المحدثيف في مقارنة المتوف مف  -ٗ
خالؿ الدراسة التطبيقية ألحاديث مختارة مف التمخيص الحبير لمحافظ ابف حجر 

 العسقالني.
 :ابقةالدراسات الس

خدمة مقارنة المتوف في برنامج قؼ عمى بحث معاصر مستقؿ في بياف ألـ 
 "جامع خادـ الحرميف الشريفيف".

 حدود البحث:
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خدمة مقارنة المتوف ضمف خدمات برنامج "جامع خادـ الحرميف الشريفيف 
الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لمسنة النبوية المطيرة" مف خالؿ الدراسة 

 طبيقية.الوصفية والت
 :خطة البحث

 .وخاتمة وثالثة مباحث، ،ىذا البحث إلى مقدمة تقسم
 أىداؼ البحث، وأسباب اختياري لو، وحدوده، والخطة.المقدمة: فتتضمف فأما 

العناية بمقارنة المتوف في برنامج "جامع فيأتي بعنواف " األوؿوأما المبحث 
 :مطمباف و خادـ الحرميف الشريفيف لمسنة النبوية المطيرة"، وفي

لمقارنة في ا ية، وأىماالمطمب األوؿ: التعريؼ بمقارنة المتوف، وصيغي
 .عند المحدثيف التخريج

المطمب الثاني: التعريؼ ببرنامج "جامع خادـ الحرميف الشريفيف لمسنة النبوية 
 المطيرة"، وأىـ مميزاتو.

دراسة  ..مقارنة المتوف في البرنامج وأما المبحث الثاني فيأتي بعنواف "
 ، وفيو مطمباف:وصفية"

 .المطمب األوؿ: الخدمات المتعمقة بمقارنة المتف في البرنامج
 .وصؼ خدمة مقارنة المتوف في البرنامجالمطمب الثاني: 

دراسة ..  مقارنة المتوف في البرنامجوأما المبحث الثالث فيأتي بعنواف "
 :تطبيقية"، وفيو مطمباف

مف  ألحاديث مختارةعمى خدمة مقارنة المتوف المطمب األوؿ: نماذج تطبيقية 
 لمحافظ ابف حجر. "التمخيص الحبير"
خدمة مقارنة المتوف في البرنامج ما ليا وما عمييا مف خالؿ المطمب الثاني: 
 .الدراسة التطبيقية

 وأما الخاتمة فتتضمف أىـ النتائج والتوصيات.
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"جامع خادـ الحرميف المبحث األوؿ: العناية بمقارنة المتوف في برنامج 
 :افبمالشريفيف لمسنة النبوية المطيرة"، وفيو مط

المطمب األوؿ: التعريؼ بمقارنة المتوف، وصيغيا، وأىمية المقارنة في 
 .عند المحدثيف التخريج

 أواًل: التعريؼ بمقارنة المتوف:
مقارنة المتوف تعني النظر عند تخريج الحديث إلى متوف األحاديث لمعرفة ىؿ 

تف بحروفو في سائر المصادر الحديثية، أو تغيرت بعض ألفاظو قميال أو الم
كثيرًا، أو ىو مروي بمعناه، أو تقدمت بعض ألفاظو أو تأخرت، أو زادت أو 
نقصت، أو ىو غير موجود أصال في بعض كتب الحديث، والتعبير عف كؿ 

  (ٔ)حالة مف ىذه الحاالت بما يناسبيا.
 ثانًيا: صيغ المقارنة:

 قارنة بيف المتوف عند التخريج عدة صيغ اصطمح عمييا المحدثوف، وىي:لمم
بمفظو أو بمثمو: تكتب ىذه الصيغة إذا تطابقت الروايتاف في المفظ تطابقا  -ٔ

 (ٕ)تاًما.
ـُ: ِإنَُّو اَل  قاؿ السخاوي: "ِإْذ )ِمْثَمُو( ُيْعِطي التََّساِوَي ِفي المَّْفِظ؛ َحتَّى َقاَؿ اْلَحاِك

ـَ َأنَُّيَما َعَمى َلْفٍظ َواِحٍد". َيِحؿ    (ٖ)ِلْمُمَحدِِّث َأْف َيُقوَؿ: ِمْثَمُو ِإالَّ َبْعَد َأْف َيْعَم

بمفظ مقارب: تستعمؿ ىذه الصيغة إذا تقاربت ألفاظ الروايتيف تقارًبا شديًدا  -ٕ
 (ٗ)بحيث كاف االختالؼ في حروؼ وكممات قميمة.

                                 
 (.ٖٛٔييف )ص( انظر: مفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبٔ)
(، التخريج عند ٕٗٔ( انظر: مفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبييف )صٕ)

المحدثيف معانيو ومصادره ووظائفو، مقاؿ مستخرج مف مجمة جامعة اإِلماـ محمد بف سعود 
(، ٙٗٔ/ٔ(، وانظر مثاال لبمفظو في تخريج أحاديث الكشاؼ لمزيمعي )ٚٔٔ/ٕٛاإِلسالمية )
(، البدر المنير ٙٓٔ/ٔ(، وانظر مثاال لبمثمو في نصب الراية )ٙٛ٘/ٖر )البدر المني

(ٔ/ٖ٘ٛ.) 
 ( بتصرؼ يسير.ٕٔٓ/ٖ( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )ٖ)
(، وانظر مثاال لو في ٘ٗٔ( انظر: مفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبييف )صٗ)

 (.ٖٔ٘/ٔ(، البدر المنير )ٖٗ/ٔنصب الراية ) (،ٚٔٔ/ٔتخريج أحاديث الكشاؼ لمزيمعي )
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استعماؿ صيغة )بمفظ مقارب(، وأحيانا بنحوه: تستعمؿ ىذه الصيغة أحيانا  -ٖ
 (ٔ)تستعمؿ إذا كاف ىناؾ اختالؼ في المفظ مع االتحاد في المعنى.

قاؿ الحاكـ: "يمـز الحديثّي مف اإلتقاف أف يفرؽ بيف مثمو ونحوه فال يحؿ أف 
 (ٕ)يقوؿ مثمو إال إذا اتفقا في المفظ ويحؿ نحوه إذا كاف بمعناه".

: ))نحوُه(( فإّنيا ظاىرٌة في المقاربِة في المفِظ، أو وقاؿ البقاعي: "كما لو قاؿَ 
، وقاؿ أيًضا: "وقوُلُو في: ))نحوه حديث(( ُيريد أفَّ ))نحوه(( (ٖ)في المعنى"

 (ٗ)ظاىرٌة في أفَّ المراَد بِو المقاربُة، ال المماثمُة".

بمعناه: تستخدـ ىذه المفظة عند اختالؼ المفظ بيف الروايتيف مع اتحاد  -ٗ
 (٘)عنى.الم

 (ٙ)قاؿ الذىبي: "إف اخَتَمؼ المفُظ قاؿ: نحوه، أو قاؿ: بمعناه، أو بنحٍو منو".

مختصرًا: تطمؽ ىذه الصيغة في حالة إخراج بعض األئمة لحديث بأخصر  -٘
مف الرواية األصؿ التي يخّرج عمييا المحدث، بأف تشتمؿ الرواية األصؿ عمى 

دة أو جممتيف مثال في أحد عدة جمؿ، ويقؼ الباحث فقط عمى جممة واح
 (ٚ)المصادر الحديثية.

مطواًل: تستعمؿ ىذه الصيغة عكس التي قبميا، وذلؾ في حالة إخراج  -ٙ
بعض األئمة لحديث بأطوؿ مف الرواية التي يخّرج عمييا المحدث، بأف تشتمؿ 

                                 
(، وانظر مثاال لو في ٗٗٔ( انظر: مفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبييف )صٔ)

 (.ٖٖٗ/ٕ(، البدر المنير )ٖٕٙ/ٔنصب الراية )
 (.ٖٓٗص( انظر: عموـ الحديث البف الصالح )ٕ)
 (.ٕٕٙ/ٕ( النكت الوفية بما في شرح األلفية )ٖ)
 (.ٖٕٙ/ٕا في شرح األلفية )( النكت الوفية بمٗ)
(، وانظر مثاال لو في ٗٗٔ( انظر: مفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبييف )ص٘)

 (.ٖٙٛ/ٗ(، البدر المنير )ٕٛٛ/ٖنصب الراية )
 (.ٗٙ( الموقظة في عمـ مصطمح الحديث )صٙ)
ال لو في (، وانظر مثا٘ٗٔ( انظر: مفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبييف )صٚ)

 (.٘ٗٙ/ٕ(، إتحاؼ الميرة )٘ٙٔ/ٖالبدر المنير )
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الرواية األصؿ عمى جممة أو جممتيف، ويقؼ الباحث عمى الحديث فيو زيادة 
 (ٔ)ألصؿ في أحد المصادر الحديثية.عف حديثو ا

بتقديـ وتأخير: تستعمؿ ىذه الصيغة إذا وجد رواية رتبت ُجَمميا عمى غير  -ٚ
ترتيب الرواية األصمية بأف كانت الجممة األولى في روايتو ثانية في الرواية 

 (ٕ)األخرى، والعكس.
وه مع وقد تستعمؿ بعض ىذه الصيغ مقيدة بصيغة أخرى، كأف يقاؿ مثال: بنح

 تقديـ وتأخير، أو بمعناه مطواًل، أو نحو ذلؾ.
 ثالثًا: أىمية المقارنة بيف المتوف في التخريج:

المقارنة بيف المتوف في التخريج مف األىمية بمكاف، وال يخفى ذلؾ عمى 
المشتغؿ بعمـ الحديث؛ فالمتأمؿ في فوائد التخريج يالحظ أف بعضيا متعمؽ 

بالمتوف، وتظير الفوائد المتعمقة بالمتف مف  بالسند، والبعض اآلخر متعمؽ
 ، ومف ىذه الفوائد ما يمي:(ٖ)خالؿ مقارنة المتوف ببعضيا

الوقوؼ عمى اختالؼ ألفاظ المتوف؛ فال يمكف معرفة اختالؼ  -ٔ
ألفاظ الروايات لمحديث الواحد إال بتخريج الحديث، وال يخفى 

 مييا.أثر اختالؼ األلفاظ في األحكاـ الفقيية المترتبة ع

معرفة زيادة الروايات، والوقوؼ عمى ما كاف منيا صحيًحا أو  -ٕ
 شاذا أو منكرًا.

 بياف المدرج مف ألفاظ الحديث. -ٖ

 معرفة الرواية بالمفظ أو بالمعنى. -ٗ

 .زواؿ التصحيؼ أو التحريؼ في المتف -٘

 معرفة القمب في المتف. -ٙ

                                 
(، وانظر مثاال لو في ٙٗٔ( انظر: مفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبييف )صٔ)

 (.ٕٕٖ/ٔ(، إتحاؼ الميرة )ٕٗ٘/ٙالبدر المنير )
(، وانظر مثاال لو في ٙٗٔ( انظر: مفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبييف )صٕ)
 (.ٖٖٛ/ٚ(، البدر المنير )ٜٕٔ/ٖلجمع بيف الصحيحيف )ا
(، التأصيؿ ألصوؿ ٖٚ-ٖٓ( انظر: مفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبييف )صٖ)

، ٖ٘( وما بعدىا، الواضح في فف التخريج ودراسة األسانيد )صٓٚألصوؿ التخريج )ص
ٖٙ.) 
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، والوقوؼ عمى ضبط بعض المتفمف ألفاظ غريب البياف  -ٚ
 .األلفاظ

 قوؼ عمى مبيـ المتف.الو  -ٛ

 معرفة سبب ورود الحديث. -ٜ
المطمب الثاني:التعريؼ ببرنامج "جامع خادـ الحرميف الشريفيف لمسنة النبوية 

(ٔ) .وتالمطيرة"،وأىـ مميزا
 

 أواًل: التعريؼ بالبرنامج:
يرجع أصؿ ىذا البرنامج إلى ما قامت بو شركة حرؼ مف إنتاج "موسوعة 

ـ متضمنة الكتب التسعة ٜٜٛٔإطالقيا عاـ الحديث الشريؼ"، والتي تـ 
 وشروحيا.

وامتازت ىذه الموسوعة بالجودة واإلتقاف، وىما سمتاف معروفتاف ليذه 
 الموسوعة عند مستخدمي البرامج الحاسوبية المختصة بالسنة النبوية.

وقد قامت شركة حرؼ مؤخرًا بالعمؿ عمى تطوير ىذه الموسوعة بإضافة 
خرى أكثر مف الخدمات التي كانت موجودة في مصادر جديدة وخدمات أ

موسوعة الحديث الشريؼ، وأطمقت ىذا اإلصدار باسـ "برنامج جامع خادـ 
الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لمسنة النبوية المطيرة"، وقد 
جاء ىذا اإلصدار بصورة جديدة مناسبة لما استجد في مجاؿ التقنية، وقد تـ 

ة مف البرنامج عمى موقع مختص عمى شبكة اإلنترنت بشكؿ إتاحة نسخ
مجاني، وكذلؾ أيًضا يمكف الحصوؿ عمى نسخة مجانية مف البرنامج عمى 

 إسطوانة أو فالشة، بؿ صار متاًحا تحميمو مف خالؿ شبكة اإلنترنت.
( كتابا مف أميات كتب السنة الشريفة، منيا ٜٓيحتوي ىذا البرنامج عمى )و 
( كتابا مف الكتب الخدمية ٚ٘ف كتب المتوف، ويصحبيا )( كتابا مٖٖ)

ألؼ( صفحة  ٖٛٙالمتعمقة بعمـو السنة النبوية، وغيػرىا، بما يقترب مف )
 ورقية مع ضبط النصوص المعروضة بالتشكيؿ الكامؿ.

                                 
ميف الشريفيف لمسنة النبوية ( انظر: دليؿ المستخدـ اإللكتروني لبرنامج جامع خادـ الحر ٔ)

 المطيرة.
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 ثانًيا: مميزات البرنامج:

بيا  يعتبر ىذا اإلصدار نقمة نوعية في خدمة السنة النبوية وعموميا، إذ ينحو
منحى جديدا يقـو عمى الخدمة الكيفية ال الكمية لمسنة النبوية، وذلؾ فيما 

لـ يسبؽ إلييا في مجاؿ البرمجيات، توفر عمى  يقدمو مف خدمات عممية عالية
 باحثي عمـو السنة الكثيػر مف الجيد والوقت. 

 ويشتمؿ عمى المزايا والخدمات اآلتية:
 أ( خدمات التخريج:
ألحاديث تخريجا )إجماليا( بذكر الجزء والصفحة والرقـ، يخرج البرنامج ا

و)متوسطا( يزيد بذكر الكتاب والباب ومدار الحديث، و)تفصيميا( يزيد بذكر 
االختالفات الواقعة في إسناد ومتف الحديث، وأوجو اإلعالؿ المتعمقة بو عمى 

 طريقة أىؿ الحديث.
 ب( خدمات اإلسناد:

ألؼ سند(، مع  ٕٓ٘مة لألسانيد )أكثر مف يعطي البرنامج خدمات متكام -ٔ
 الرسـ والتوضيح بطرؽ مختمفة، وعرض تقريػر آلي إلسناد كؿ حديث.

يحتوي البرنامج عمى خدمة متكاممة شاممة لرواة كتب البرنامج في مميوف  -ٕ
ألؼ راو(، بإمكانيات مذىمة، يتفرد بيا  ٜٔألؼ موضع )ما يقرب مف  ٓ٘ٚو

األسانيد وعرض أحاديثيا، والفوائد العممية المتعمقة  ىذا البرنامج، مثؿ: بناء
بكؿ راو، وعالقات الرواة بعضيـ ببعض ونتائجيا، والتصنيفات الخاصة 

 بالراوي، وغيػر ذلؾ.
اختالط( لما يزيد  -تدليس -يفيد البرنامج تطبيقات عمؿ السند )إرساؿ -ٖ

 ألؼ( سند. ٔٛٔعمى )
 ج( خدمات المتف:

ح األحاديث، ويقـو بمقارنة المتوف، ويفيد بياف يعرض البرنامج شرو  -ٔ
 غريب األلفاظ.

 يعرض البرنامج الشواىد ألحاديث البرنامج التي ليا شواىد. -ٕ
ألؼ( حديث،  ٕٔٙيقـو البرنامج بالربط الموضوعي لما يقترب مف ) -ٖ

 ألؼ( عنواف. ٜٔبشجرة موضوعات تزيد عمى )



 

 
511 

، وذلؾ إذا كاف لمحديث ما يعرض البرنامج خدمة )الربط بالمخالؼ( -ٗ
 يعارضو ظاىرًا مف النصوص األخرى، وىو ما يسمى بعمـ مختمؼ الحديث.

متف  ٓٓٙ.ٙٔيعرض البرنامج في خدمة المتوف المجمعة لما يزيد عمى  -٘
 مجموعة تخريج. ٓٓٓ.ٜٔمجمع مستخمصة مف 

 د( خدمات عامة:
قيف فإف إذا كاف لمحديث حكـ منصوص عميو في كتب األئمة الساب -ٔ

 البرنامج يبيف ذلؾ.
يتيح البرنامج البحث بمختمؼ أنواعو: النصي، والموضوعي، والبحث عف  -ٕ

 الرواة، والبحث بفيارس اآليات واألعالـ والشعر، والبحث المتعدد.
وفي البرنامج غيػر ذلؾ مف الخدمات والفوائد التي يظفر بيا مف يطمع عمى 

يخ المتوف، وأمثاؿ الحديث، والطب النبوي، ىذا البرنامج المبارؾ، كخدمات توار 
والقراءات، والسيػرة النبوية، وأسباب الورود، والقراءات، واإلحصائيات 

 المختمفة، وتخريج األبحاث العممية، وغيػرىا الكثيػر مما يطوؿ حصره.
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(ٔ): مقارنة المتوف في البرنامج "دراسة وصفية"المبحث الثاني
 

 وفيو مطالباف:
 وؿ: الخدمات المتعمقة بمقارنة المتف في البرنامج:المطمب األ 

 :ىييتيح البرنامج عدة خدمات متعمقة بالمتف بينيا ارتباط وثيؽ، و 
    خدمة تخريج الحديث. .ٔ
    خدمة الشواىد. .ٕ
     . خدمة المتف المجمع.ٖ

 وفيما يمي عرض ليذه الخدمات:
 خدمة تخريج الحديث: -ٔ

َسُمَرَة وىي "تخريج حديث ج عمى ثالثة مستويات يقدـ البرنامج خدمة التخري
ـَ : َمْف َحدََّث َحِديثًا،َوُىَو  ْبِف ُجْنُدٍب ، َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

" نموذجا  َيَرى َأنَُّو َكِذٌب،َفُيَو َأَحُد اْلَكاِذِبيفَ   
  فيو بذكر المصدر تخريج إجمالي: )وىو المعروض افتراضيا(، ويكتفى

 والجزء والصفحة ورقـ الحديث. 

 
تخريج متوسط: يزيد عمى اإلجمالي بذكر الكتاب والباب وطريؽ  .ٔ

 الرواية.

 
  تخريج تفصيمي: ويزيد عمى المتوسط بذكر اختالؼ ألفاظ المتوف

                                 
( انظر: دليؿ المستخدـ اإللكتروني لبرنامج جامع خادـ الحرميف الشريفيف لمسنة النبوية ٔ)

 المطيرة.
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 )مقارنة المتوف( مع بياف طرؽ وأسانيد الحديث. 

 
 تخريج حسب ما يمي:ويتيح البرنامج مجموعة مف خيارات عرض ال

  أصحية الكتب: وتعني عرض التخريج بدءا بأصح الكتب ثـ األقؿ
 فاألقؿ.

 .الشيرة: أي حسب شيرة الكتاب 
  وفيات المصنفيف: عرض التخريج بدءا مف الكتب التي توفي مصنفوىا

 أوال ثـ مف تالىـ في الوفاة.
  متابعة السند: عرض التخريج بدءا مف نفس طريؽ سند الحديث

رج وتستقصي كؿ روايات الحديث بيذا الطريؽ، ثـ بعد ذلؾ المخ
تعرض التخريج بمتابعة طريؽ آخر إف وجد مع استقصائو، ثـ يعرض 

 .التخريج مف طريؽ ثالث إف وجد... وىكذا 

  مطابقة ألفاظ المتف: وتعني عرض التخريج بدءا مف الكتاب الذي
ثـ األقؿ يحتوي عمى أكثر المتوف مطابقة لمتف الحديث المخرج، 

 فاألقؿ.
  المدار والخالؼ عميو: وتعني عرض التخريج حسب اختيارؾ لراو معيف

في السند يتـ التخريج عمى أساس تواجده في األحاديث. واالختيار 
االفتراضي ىو التخريج حسب كؿ السند ولذا يتـ تفعيؿ زر )اختيار 
مدار( لمنقر عميو واختيار أحد رواة الحديث المعروض المطموب 

 خريجو.ت

 خدمة الشواىد: -ٕ
خدمة )الشواىد( مف الخدمات المصاحبة لعرض األحاديث إذا كاف لمحديث 
المعروض في شاشة العرض شواىد، والشواىد ىي ما يشيد لمحديث 
المعروض مف أحاديث أخرى رويت عف صحابة آخريف تتوافؽ مع ألفاظ 

 الحديث المعروض، أو ليا صمة بمعنى وموضوع الحديث.
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الضغط عمى )الشواىد( في قائمة الخدمات تظير الشواىد أسفؿ الحديث فعند 
 المعروض.

 
 خدمة المتف المجمع: -ٖ

خدمة )المتف المجمع( مف الخدمات المصاحبة لعرض األحاديث إذا كاف لمتف 
الحديث المعروض متوف أخرى مشابية بينيا اختالفات في األلفاظ زيادة 

 ونقصا.
روايات الحديث وألفاظو وزياداتو في سياؽ واحد فالمتف المجمع يعني جمع 

مف خالؿ اختيار أتـ الروايات، ثـ ضـ الزيادات عمييا في مكانيا الالئؽ بيا، 
مع عزو الزيادات واأللفاظ إلى مصادرىا؛ لموقوؼ عمى الرواية الكاممة 
لمحديث؛ فالروايات يفسر بعضيا بعضا، والحديث إذا جمعت طرقو تبيف المراد 

 منو.
عند عرض متف مجمع لحديث معيف تنقسـ شاشة العرض إلى قسميف: القسـ ف

األيمف يعرض الحديث األساسي، واأليسر يعرض المتف المجمع، وأسفميما 
يعرض طرؼ الحديث الذي يحتوي عمى أوؿ اختالؼ بيف متف الحديث 
 األساسي والمتف المجمع، وأمامو في الجية اليسرى يعرض ىذا الحديث كامال.

تف المجمع جية اليسار يحتوي عمى جميع الزيادات الموجودة في كؿ والم
روايات الحديث، وىي مميزة بالموف األزرؽ بيف قوسيف. وبالنقر عمى أي مف 
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ىذه الزيادات كما ىو مبيف في الصورة يظير أسفميا، في قائمة األطراؼ، 
ديث طرؼ أو أطراؼ األحاديث التي توجد فييا ىذه الزيادة، مع عرض أوؿ ح

 منيا جية اليسار.

 
 :في البرنامج خدمة مقارنة المتوفوصؼ  المطمب الثاني:

ويتيح خدمة )مقارنة المتوف( مف الخدمات المصاحبة لعرض األحاديث دائما؛ 
البرنامج ىذه الخدمة بصورة مستقمة أو مف خالؿ خدمة التخريج التفصيمي 

 لمحديث.
ض إلى قسميف لمقارنة ألفاظ عند الضغط عمى ىذه الخدمة تنقسـ شاشة العر 

متف الحديث األساسي في القسـ األيمف بألفاظ متف حديث آخر في القسـ 
األيسر، مف ضمف األحاديث المشابية لو في المفظ مف خالؿ ما يسمى بػ 

ظيار نتيجة المقارنة أسفميما.  )جامع المتف( وا 
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والمشتركة )لفظا( تعرض في الشاشة أطراؼ متوف األحاديث في الكتب األخرى 
 مع متف الحديث المعروض، لمقارنة ىذه المتوف ببعضيا آليا.

 ويكوف وصؼ التطابؽ أو االختالؼ بيف المتوف المقارنة كما يأتي: 
  .بمفظو( إذا كاف التطابؽ كامال أو شبو كامؿ( 
  بمثمو...( إذا كاف ىناؾ اختالؼ في بعض ألفاظ المتوف  -)بنحوه

 بالزيادة أو النقص.
 يارات ترتيب األحاديث المقارنة: خ

أعمى قائمة األطراؼ توجد قائمة منسدلة تظير فييا خيارات متنوعة لترتيب 
 أطراؼ متوف األحاديث المقارنة، وبيانيا كما يأتي: 

المطابقة: وىو أوليا والمختار افتراضيا، ونعني بو ترتيب المتوف  .ٔ
أكثرىا مطابقة المقارنة مف حيث التطابؽ بينيا في المفظ، بدءا ب

 لمحديث األصمي، ونزوال بعد ذلؾ كمما قؿ التطابؽ وزاد االختالؼ. 
أصحية الكتب: ونعني بو ترتيب أطراؼ المتوف المقارنة حسب أكثر  .ٕ

الكتب التي وردت فييا صحة، بدءا بالمتوف التي وردت في أصح 
 الكتب، ونزوال إلى أقؿ الكتب في درجة الصحة. 

يب أطراؼ المتوف حسب طوؿ لفظيا؛ بدءا المطولة: ونعني بو ترت .ٖ
 بأطوؿ متف فييا، ونزوال إلى أقصرىا متنا.
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 خدمات شاشة مقارنة المتوف: -
بالضغط داخؿ نص المقارنة في الجية اليسرى تظير قائمة صغيػرة تحتوي 

تغييػر  -عرض الشاشة كاممة -البحث -الطباعة -عمى خدمات )النسخ
 الخط(.

 -اؼ تظير قائمة صغيػرة تحتوي عمى خدمات: )بحثبالضغط عمى قائمة األطر 
 طباعة(. -نسخ
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 : مقارنة المتوف في البرنامج "دراسة تطبيقية"الثالثالمبحث 
 :وفيو مطمباف

مف  ألحاديث مختارةالمطمب األوؿ: نماذج تطبيقية عمى خدمة مقارنة المتوف 
 :لمحافظ ابف حجر "التمخيص الحبير"

عثماف قاؿ: َسِمْعُت ُعْثَماَف ْبَف َعفَّاَف َيُقوُؿ: َقاَؿ  الحديث األوؿ: حديث أباف بف
ـَ:   (ٔ)«.اَل َيْنِكُح اْلُمْحِرـُ، َواَل ُيْنَكحُ »َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

بف حجر عند تخريج الحديث مف مسمـ وجود قصة في أثبت الحافظ ا -ٔ
 (ٕ)الحديث، وزيادة: "وال يخطب".

أغفؿ البرنامج بعد أف قاـ بعرض الحديث مف صحيح مسمـ في الشاشة و 
، واكتفى بقولو: "بمثمو في صياغة التخريج اإلشارة إلى القصة والزيادة 

( برقـ: ٖٙٔ / ٗ: "أخرجو مسمـ في "صحيحو" )في التخريجمطواًل"، فقاؿ 
( ) كتاب النكاح ، باب تحريـ نكاح المحـر وكراىة خطبتو ( )بمثمو ٜٓٗٔ)

 مطوال(".
وال يخفى الفرؽ بيف ما ذكره الحافظ وما ذكره البرنامج، والقصة كما في 
َة صحيح مسمـ ىي: َعْف ُنَبْيِو ْبِف َوْىٍب َأفَّ ُعَمَر ْبَف ُعَبْيِد اهلِل َأرَاَد َأْف ُيَزوَِّج َطْمحَ 

ْبَف ُعَمَر ِبْنَت َشْيَبَة ْبِف ُجَبْيٍر، َفَأْرَسَؿ ِإَلى َأَباَف ْبِف ُعْثَماَف ، َيْحُضُر َذِلَؾ ، َوُىَو 
 َأِميُر اْلَحجِّ ، َفَقاَؿ َأَباُف ... الحديث.

 
 
 
 

 

 

                                 
باب الزجر عف تزويج المحـر أخرجو ابف خزيمة في صحيحو كتاب المناسؾ باب ( ٔ)

نكاحو) النكاح، باب تحريـ أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب و  ٜٕٗٙ(ٕٙ٘ٔ/ ٕوخطبتو وا 
 .بزيادة " وال يخطب " (ٜٓٗٔ( رقـ )ٖٓٓٔ/ٕنكاح المحـر وكراىة خطبتو )

 (.ٖٖ٘/ٖ( انظر: التمخيص الحبير )ٕ)
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أثبت الحافظ ابف حجر عند تخريج الحديث مف ابف حباف أنو زاد أيًضا:  -ٕ
 (ٔ)«.وال ُيخَطب عميو»

ولـ يثبت البرنامج ىذه الزيادة؛ ففيو عند ذكر ىذه الرواية مف ابف حباف قولو: 
( )كتاب النكاح، ذكر الخبر المدحض قوؿ مف زعـ ٕٗٔٗ( برقـ: )ٖٗٗ/ ٜ)

 أف ىذا الخبر ما رواه عف نبيو بف وىب إال نافع( )بمثمو مطوال(.
مقارنة المتوف  وال شؾ أف إغفاؿ ىذه الزيادة وعدـ اإلشارة إلييا قصور في

 عند التخريج.

 
                                 

/ ٕ(. المراد أنو ال يخطب أحد منو وليتو سبؿ السالـ )ٖٖ٘/ٖ( انظر: التمخيص الحبير )ٔ)
ٕٔٛ) . 
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أغفؿ الحافظ ابف حجر اإلشارة إلى ورود الحديث بمفظو دوف زيادة عند  -ٖ
 ابف خزيمة وابف حباف.

ولـ يغفؿ البرنامج ذكر ذلؾ؛ فقد قاؿ عند تخريج الحديث: "وابف خزيمة في 
( )كتاب المناسؾ، باب الزجر عف تزويج ٜٕٗٙ( برقـ: )ٖٚٔ/  ٗ"صحيحو" )

نكاحو( )بيذا المفظ("، وعند تخريج الحديث مف ابف حباف المحر  ـ وخطبتو وا 
( )كتاب النكاح، ذكر خبر رابع يدفع قوؿ ىذا ٕٚٔٗ( برقـ: )ٖٙٗ/ٜقاؿ: ")

 المتأوؿ الداخؿ فيما ليس مف صناعتو( )بمفظو(".

 
مقتصرا عمى ىذه « اَل َيْنِكُح اْلُمْحِرـُ »في إحدى روايات صحيح مسمـ بمفظ:  -ٗ
 بارة فقط.الع

( ٜٓٗٔ( برقـ: )ٖٚٔ/  ٗوقد خّرج البرنامج ىذه الرواية معبرا عنيا بقولو: ")
)كتاب النكاح، باب تحريـ نكاح المحـر وكراىة خطبتو( )بمثمو مطوال(" مع أنو 

 .، وال شؾ أف ىذا غير دقيؽ«اَل َيْنِكُح اْلُمْحِرـُ َواَل ُيْنِكحُ »يقارنيا برواية: 
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افظ ابف حجر تخريج الحديث مف باقي الكتب الستة اعتمادا عمى أغفؿ الح -٘

مع أف الحديث رواه الجماعة إال  (ٔ)ما ذكره ابف الممقف في البدر المنير
 (ٕ)البخاري؛ كما ذكر ذلؾ الحافظ الزيمعي في نصب الراية.

وقد استوعب البرنامج تخريج الحديث مف بقية الكتب الستة ما عدا البخاري؛ 
 مالحظات، منيا:تبيف وجود بعض القارنة األلفاظ عند التخريج لكف في م

ورواية سنف النسائي « اَل َيْنِكُح اْلُمْحِرـُ َواَل ُيْنِكحُ »عند المقارنة بيف رواية  ( أ
قاؿ في « اَل َيْنِكُح اْلُمْحِرـُ، َواَل َيْخُطُب، َواَل ُيْنِكحُ »)المجتبى(، ونصيا: 

( ٔ/  ٕٕٗٛ( برقـ: )٘ٙ٘/  ٔ" )البرنامج: "والنسائي في "المجتبى
)كتاب مناسؾ الحج، باب النيي عف ذلؾ( )بمثمو مطوال("، والصواب أف 

 في وسطو".« َواَل َيْخُطبُ »يقوؿ: "بمثمو مع زيادة 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.ٜٚ٘/ٚ( انظر: البدر المنير )ٔ)
 (.ٓٚٔ/ٖاية )( انظر: نصب الر ٕ)
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ورواية سنف النسائي « اَل َيْنِكُح اْلُمْحِرـُ َواَل ُيْنِكحُ »عند المقارنة بيف رواية  ( ب

قاؿ في البرنامج: «  َيْنِكُح اْلُمْحِرـُ َواَل َيْخُطبُ اَل »)المجتبى(، ونصيا: 
( )كتاب مناسؾ الحج، باب النيي عف ذلؾ( ٖ/ٕٗٗٛ( برقـ: )٘ٙ٘/ٔ")

وال »بدؿ « اَل َيْخُطبُ وَ : »و، وفيو)بمثمو مطوال("، والصواب أف يقوؿ: "بمثم
 «ُينِكح

 
ورواية سنف أبي داود، « ُيْنِكحُ  اَل َيْنِكُح اْلُمْحِرـُ َواَل »ج( عند المقارنة بيف رواية 

/  ٕوىي بمثؿ المفظ مع زيادة قصة قاؿ في البرنامج: "وأبو داود في "سننو" )
( ) كتاب المناسؾ ، باب المحـر يتزوج ( )بمثمو ٔٗٛٔ( برقـ: )ٙٓٔ

 مطوال("، وكاف الصواب أف يقوؿ: "بمثمو أو بمفظو مع زيادة قصة".
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ورواية سنف ابف ماجو، « اَل َيْنِكُح اْلُمْحِرـُ َواَل ُيْنِكحُ »د( عند المقارنة بيف رواية 

قاؿ في البرنامج: "وابف ماجو « اْلُمْحِرـُ اَل َيْنِكُح َواَل ُيْنِكُح َواَل َيْخُطبُ »ونصيا: 
( ) أبواب النكاح ، باب المحـر يتزوج ( ٜٙٙٔ( برقـ: )ٓٗٔ/  ٖفي "سننو" )

 في آخره".« َواَل َيْخُطبُ »نحوه مع زيادة )بمثمو("، وكاف الصواب أف يقوؿ: "ب

 
َأنَُّو َكاَف َمَع َرُسوِؿ اهلِل  -َرِضَي اهلُل َعْنوُ -الحديث الثاني: حديث َأِبي َقتَاَدَة 

، َحتَّى ِإَذا َكاَف ِبَبْعِض َطِريِؽ َمكََّة َتَخمََّؼ َمَع َأْصَحاٍب َلُو  ـَ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
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؛ َفرََأى ِحَمارًا َوْحِشيًّا، َفاْسَتَوى َعَمى َفَرِسِو، َفَسَأَؿ ُمْحِرِميَف، وَ  ُىَو َغْيُر ُمْحِرـٍ
َـّ َشدَّ  ـْ ُرْمَحُو َفَأَبْوا َعَمْيِو، َفَأَخَذُه ُث َأْصَحاَبُو َأْف ُيَناِوُلوُه َسْوَطُو َفَأَبْوا َعَمْيِو، َفَسأََلُي

ـَ َوَأَبى َعَمى اْلِحَماِر َفَقَتَمُو، َفَأَكَؿ ِمْنُو  َبْعُض َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
، َفَسأَُلوُه َعْف َذِلَؾ، َفَقاَؿ:  ـَ ، َفَأْدَرُكوا َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ َبْعُضُي

 (ٔ)«.ِإنََّما ِىَي ُطْعَمٌة َأْطَعَمُكُموَىا اهللُ »
افظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الح

 لو تبيف ما يمي:
عند تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث مف الصحيحيف وضح أف لو ألفاظا 
كثيرة فييما؛ لكنو أشار إلى اختالؼ ألفاظو عند مسمـ، والنسائي، والطحاوي، 

 والدارقطني، والبييقي عمى النحو التالي:
: َفَناَوْلتو قاؿ الحافظ ابف حجر في تم -ٔ خيص الحبير: "َوِفي ِرَواَيٍة ِلُمْسِمـٍ

أكؿ  -صمى اهلل عميو وسمـ-، وفييا تصريح بأف النبي (ٕ)اْلَعُضَد َفَأَكَمَيا"
منيا؛ لكف لـ أقؼ عمى ىذه الرواية في مسمـ؛ بؿ أخرجيا البخاري في 

 (ٖ)صحيحو.

المقارنة بينيا وعند تخريج البرنامج ليذه الرواية مف صحيح البخاري قاؿ في 
( )كتاب اليبة وفضميا، ٕٓٚ٘( برقـ: )ٗ٘ٔ/ٖوبيف الرواية المخرَّجة ىنا: ")

باب مف استوىب مف أصحابو شيئا( )بنحوه مطوال("، وكاف الصواب أف يشير 
 أكؿ منيا. -صمى اهلل عميو وسمـ-إلى ىذه الزيادة التي تفيد أف النبي 

 
 
 

                                 
( حديث رقـ ٕ٘ٛ/ٕ( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الحج، باب تحريـ الصيد لممحـر )ٔ)
(ٜٔٔٙ.) 
 (.ٚٛ٘/ٕ( التمخيص الحبير )ٕ)
( انظر: صحيح البخاري، كتاب اليبة وفضميا، باب مف استوىب مف أصحابو شيًئا ٖ)
 (.ٕٓٚ٘( حديث رقـ )ٗ٘ٔ/ٖ)
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فقاؿ: "َوِفي ِرَواَيٍة َلُو: َقاُلوا: َمَعَنا  أشار الحافظ ابف حجر إلى زيادة أخرى -ٕ

، وقد اقتصر الحافظ عمى عزو ىذه الرواية إلى (ٔ)ِرْجُمُو؛ َفَأَخَذَىا َفَأَكَمَيا"
 (ٕ)صحيح مسمـ مع أنيا مخرجة في الصحيحيف.

( ٕٗ٘ٛ( برقـ: )ٕٛ/ٗوعند تخريج البرنامج ليذه الرواية مف البخاري قاؿ: ")
، باب اسـ الفرس والحمار( )بنحوه(" دوف اإلشارة ليذه )كتاب الجياد والسير
 الزيادة مع أىميتيا.

 
 
 
 
 
 

 

                                 
 (.ٚٛ٘/ٕ( التمخيص الحبير )ٔ)
( حديث ٕٛ/ٗنظر: صحيح البخاري، كتاب الجياد والسير، باب اسـ الفرس والحمار )( إ)

( حديث رقـ ٘٘ٛ/ٕ(، صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب تحريـ الصيد لممحـر )ٕٗ٘ٛرقـ )
(ٜٔٔٙ.) 
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( برقـ: ٚٔ/ٗوعند تخريج البرنامج ليذه الرواية مف صحيح مسمـ قاؿ: ")

(" دوف اإلشارة أيًضا ليذه ٜٙٔٔ) ( )كتاب الحج، باب تحريـ الصيد لممحـر
 الزيادة.

 
ٍة ِلمدَّاَرُقْطِنيِّ َواْلَبْيَيِقيِّ َأنَُّو َقاَؿ ِحيَف قاؿ الحافظ ابف حجر: "َوِفي ِرَوايَ  -ٖ

اْصَطاَد اْلِحَماَر اْلَوْحِشيَّ َقاَؿ: َفَذَكْرت َشْأَنُو ِلَرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 
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ـْ َأُكْف َأْحَرْمت، َوَأنِّي إنََّما اْصَطْدتو َلؾ؛ َفَأَمرَ  ، َوَذَكْرت َلُو َأنِّي َل ـَ النَِّبي   َوَسمَّ
ـْ َيْأُكْؿ ِحيَف َأْخَبْرتو َأنِّي  ـَ َأْصَحاَبُو؛ َفَأَكُموا، َوَل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ

 (ٔ)اْصَطْدتو َلُو".

قمت: خّرج الحافظ ابف حجر رواية معمر مف سنف الدارقطني والبييقي فقط 
مخرج عند عبد ، والحديث (ٕ)متبعا في ذلؾ تخريج ابف الممقف في البدر المنير

الرزاؽ في المصنؼ مف رواية معمر؛ ومف طريؽ عبد الرزاؽ: أخرجو ابف 
سحاؽ بف راىويو في مسندييما.  (ٖ)ماجو في سننو، وأحمد، وا 

ثـ أشار الحافظ إلى ما في ىذه الرواية مف زيادة، وقاؿ: "َقاَؿ الدَّاَرُقْطِني  َقاَؿ 
ـُ َأَحًدا َأُبو َبْكٍر النَّْيَساُبوِري  َقْوُلُو إ ـْ َيْأُكْؿ ِمْنُو اَل َأْعَم نََّما اْصَطْدتو َلؾ َوَقْوُلُو َل

َياَدُة َغِريَبٌة َواَلَِّذي ِفي  : َىِذِه الزِّ َذَكَرُه ِفي َىَذا اْلَحِديِث َغْيَر َمْعَمٍر. َوَقاَؿ اْلَبْيَيِقي 
ِحيَحْيِف َأنَُّو َأَكَؿ ِمْنُو".  (ٗ)الصَّ

رواية مف عبد الرزاؽ في المصنؼ، وأحمد في وقد خّرج البرنامج ىذه ال
المسند، وابف ماجو في السنف، والدارقطني في السنف، والبييقي في السنف 
الكبرى، وقاؿ في كؿ ذلؾ: "بمعناه" دوف اإلشارة إلى ىذه الزيادة التي أشار 
إلييا الحافظ رغـ ما فييا مف اختالؼ عما جاء في الصحيحيف، كما أشار إلى 

، وعبارة البرنامج في التخريج ىي: "عبد الرزاؽ في (٘)قطني والبييقيذلؾ الدار 
( )كتاب المناسؾ ، باب الرخصة لممحـر في ٖٖٚٛ( برقـ: )ٜٕٗ/ٗ"مصنفو" )

( ٜٕٖٕٓ( برقـ: )ٕٖٖ٘/ٓٔأكؿ الصيد( )بمعناه(، ومف مسند أحمد: )
 )مسند األنصار رضي اهلل عنيـ، حديث أبي قتادة األنصاري رضي اهلل عنو(

( )أبواب المناسؾ، ٖٜٖٓ( برقـ: )ٕٛٚ/ٗ)بمعناه(، وابف ماجو في "سننو" )
باب الرخصة في ذلؾ إذا لـ يصد لو( )بمعناه(، والدارقطني في "سننو" 

                                 
 (.ٛٛ٘/ٕ( التمخيص الحبير )ٔ)
 (.ٖٙ٘/ٙ( انظر: البدر المنير )ٕ)
 (.ٕٗٔ/ٖ( انظر: نصب الراية )ٖ)
( والسنف  الكبرى البييقي ٜٕٛ/ٕوانظر سنف الدارقطني ). (ٛٛ٘/ٕالحبير ) ( التمخيصٗ)
(٘/ٖٔٓ) 
 (ٖٓٔ/٘( والسنف  الكبرى البييقي )ٜٕٛ/ٕسنف الدارقطني )( ٘)
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( )كتاب الحج، باب ما جاء ِفي أكؿ لحـو الصيد ٜٕٗٚ( برقـ: )ٖٛ٘/ٖ)
( )بمعناه(، ومف سنف البييقي الكبرى ) ( ٖٓٓٓٔ( برقـ: )ٜٓٔ/٘لممحـر

 )كتاب الحج، باب ما ال يأكؿ المحـر مف الصيد( )بمعناه(".
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اِمِت َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل   -َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ -الحديث الثالث: َعْف ُعَباَدَة ْبِف الصَّ
ـْ َيْقرَْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكتَابِ »َقاَؿ:   (ٔ)«.اَل َصاَلَة ِلَمْف َل

الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج  مف خالؿ المقارنة بيف تخريج
 لو تبيف ما يمي:

عند تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث ذكر رواية فييا زيادة فقاؿ: "ُمتََّفٌؽ 
َعَمْيِو، َوِفي ِرَواَيٍة ِلُمْسِمـٍ َوَأِبي َداُود َواْبِف ِحبَّاَف ِبِزَياَدِة: "َفَصاِعًدا" َقاَؿ اْبُف 

رََّد ِبَيا َمْعَمٌر َعْف الز ْىِريِّ َوَأَعمََّيا اْلُبَخاِري  ِفي ُجْزِء اْلِقرَاَءِة، َوَقْوُلُو: ِحبَّاَف: َتفَ 
 (ٕ)َفَصاِعًدا، َتَفرََّد ِبِو َمْعَمٌر َعِف الز ْىِريِّ ُدوَف َأْصَحاِبِو".

والبرنامج عند تخريج الحديث مف المصادر التي خرج منيا ابف حجر لـ يشر 
لزيادة؛ فمـ يقارف عند التخريج مف صحيح مسمـ، ومف العجب عند إلى ىذه ا

( برقـ: ٕٖٓ/  ٔتخريجو مف أبي داود أنو قاؿ: "وأبو داود في "سننو" )
( )كتاب الصالة، باب مف ترؾ القراءة في صالتو بفاتحة الكتاب( ٕٕٛ)

( ٙٛٚٔ( برقـ: )ٚٛ/  ٘)بمثمو("، وأما عند التخريج مف ابف حباف فقاؿ: ")
كتاب الصالة ، ذكر الخبر الداؿ عمى أف قولو صمى اهلل عميو وسمـ فال ) 

تفعموا إال بأـ الكتاب لـ يرد بو الزجر عف قراءة ما وراء فاتحة الكتاب( 
 )بنحوه(".

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
( أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب األذاف، باب وجوب القراءة لإلماـ والمأمـو في ٔ)

(، وأخرجو مسمـ في ٙ٘ٚ)( حديث رقـ ٔ٘ٔ/ٔالصموات كميا في الحضر والسفر )
 (.ٜٖٗصحيحو، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة، حديث رقـ )

 (.ٗٙ٘/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
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قمت: أما قوؿ الحافظ ابف حجر نقال عف ابف حباف والبخاري: "َتَفرََّد ِبَيا َمْعَمٌر 

" فمـ يتفرد بيا معمر، بؿ رواىا أيضا عف الزىري ابف عيينة عند  (ٔ)َعْف الز ْىِريِّ
 (ٕ)أبي داود.

قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-حديث أبي ىريرة عف رسوؿ اهلل الحديث الرابع: 
ـْ ِإَذا َوَلَغ اْلَكْمُب ِفيِو َأْف َيْغِسَمُو َسْبَع َمرَّاتٍ »  (ٖ)«.ُطُيوُر ِإَناِء َأَحِدُك

تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج  مف خالؿ المقارنة بيف
 لو تبيف ما يمي:

إذا »أشار الحافظ في اختالؼ ألفاظو إلى ورود الحديث بمفظيف، أحدىما  -ٔ
، «إذا شرب»، وىي رواية أكثر أصحاب أبي الزناد عنو، والثاني «ولغ

بعة وىي المشيورة مف رواية مالؾ، عف أبي الزناد، وأشار الحافظ إلى متا

                                 
 (.ٗٙ٘/ٔ( التمخيص الحبير )ٔ)
( كتاب الصالة، باب مف ترؾ القراءة في ٕٕٛ( برقـ )ٕٖٓ/ٔ( انظر: سنف أبي داود )ٕ)

 صالتو بفاتحة الكتاب.
( حديث رقـ ٕٙٔ/ٔمسمـ في صحيحو، كتاب الطيارة، باب حكـ ولوغ الكمب ) ( أخرجوٖ)
(، والمفظ لو، وأخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسؿ بو ٜٕٚ)

 (.ٕٚٔ( حديث رقـ )٘ٗ/ٔشعر اإلنساف )



 

 
111 

لمالؾ مف طريؽ ورقاء بف عمر، عف أبي الزناد عند الجوزقي، ومف 
طريؽ المغيرة بف عبد الرحمف، عف أبي الزناد عند أبي الشيخ في 
العوالي، ووقعت في رواية مف طريؽ ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي 

، وأنيا رواية «إذا ولغ»ىريرة، وبيف الحافظ أف المحفوظ عف أبي الزناد 
 (ٔ)اب أبي ىريرة عنو.عامة أصح

وليس في تخريج البرنامج إشارة واضحة ليذا االختالؼ؛ فقد اكتفى بالتعبير 
عف ىذا االختالؼ بقولو "بنحوه" في جميع المصادر التي حصؿ فييا اختالؼ 
بيف "ولغ" و "شرب"؛ فقاؿ عند تخريج الحديث مف صحيح البخاري: "أخرجو 

( )كتاب الوضوء، باب إذا شرب ٕٚٔ)( برقـ: ٘ٗ/  ٔالبخاري في "صحيحو" )
/  ٔالكمب مف إناء أحدكـ( )بنحوه("، وقاؿ عند تخريجو مف صحيح مسمـ: ")

 ( )كتاب الطيارة، باب حكـ ولوغ الكمب( )بنحوه(".ٜٕٚ( برقـ: )ٔٙٔ

 
 
 
 
 

                                 
 (.ٛٗٔ/ٔ( انظر: التمخيص الحبير )ٔ)
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أشار الحافظ ابف حجر عند تخريج الحديث إلى رواية مسمـ مف طريؽ  -ٕ

أبي صالح، عف أبي ىريرة، وفييا  عمي بف مسير، عف األعمش، عف
، وذكر قوؿ النسائي وابف منده في تفرد عمي بف مسير «فميرقو»زيادة 

 (ٔ)«.فمييرقو»بيا، وأشار إلى ورود ىذه الرواية عند ابف خزيمة بمفظ: 

بقولو: "ومسمـ عند مسمـ ولـ يزد في البرنامج عمى أف عبر عف ىذا االختالؼ 
( )كتاب الطيارة، باب حكـ ولوغ ٜٕٚ) ( برقـ:ٔٙٔ/  ٔفي "صحيحو" )

( ٜٛ( برقـ: )ٕٙٔ/  ٔالكمب( )بنحوه("، وقاؿ عند تخريجو مف ابف خزيمة: ")
 )كتاب الوضوء، إىراؽ الماء الذي ولغ فيو الكمب( )بنحوه مطوال(".

وال شؾ أف ىذا قصور في مقارنة المتوف عند التخريج؛ ألف ىذا اختالؼ لو 
 أثر في الحكـ الشرعي.

 
 
 
 
 

                                 
 (.ٛٗٔ/ٔ( انظر: التمخيص الحبير )ٔ)
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أشار الحافظ إلى ما جاء مف اختالؼ في رواية مسمـ مف طريؽ ىشاـ،  -ٖ

ـْ ُغِسَؿ »عف محمد، عف أبي ىريرة بمفظ:  إَذا َوَلَغ اْلَكْمُب ِفي إَناِء َأَحِدُك
، ثـ أشار إلى رواية الترمذي والبزار مف رواية «َسْبَع َمرَّاٍت ُأواَلُىفَّ ِبالت رَابِ 

، َوذكر أف ِفي ِرَواَيٍة أِلَِبي َداُود ِمْف «ُىفَّ َأْو ُأْخرَاُىفَّ ُأواَل »ابف سيريف بمفظ: 
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 (ٔ)«.السَّاِبَعُة ِبالت رَابِ »َحِديِث َأَباَف َعْف قتادة، عف ابف سيريف: 

عند تخريج رواية  ,وفي البرنامج لـ يعبر عف ىذه الزيادة عند التخريج، 
باب حكـ ولوغ الكمب( ( )كتاب الطيارة، ٜٕٚ( برقـ: )ٕٙٔ/  ٔمسمـ: ")
 )بمثمو(".

 
لـ « ُأواَلُىفَّ َأْو ُأْخرَاُىفَّ »وأيضا عند تخريج الحديث مف الترمذي والبزار بمفظ: 

( برقـ: ٖٗٔ/  ٔيعبر عف ىذه الزيادة، بؿ قاؿ: "والترمذي في "جامعو" )
( )أبواب الطيارة عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، باب ما جاء في ٜٔ)

 ب( )بنحوه مطوال(".سؤر الكم
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.ٓ٘ٔ، ٜٗٔ/ٔ: التمخيص الحبير )( انظرٔ)
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( )تتمة مرويات ٜٜٚٛ( برقـ: )ٜٕٕ/  ٚٔوقاؿ في تخريج رواية البزار: ")

 أبي ىريرة، يونس بف عبيد عف محمد( )بنحوه(".
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( )كتاب ٖٚ( برقـ: )ٕٚ/  ٔوفي رواية أبي داود عبر عنيا بقولو: ") 
زيادة: "السابعة  الطيارة، باب الوضوء بسؤر الكمب( )بنحوه("، ولـ يشر إلى

 بالتراب".

 
ـَ َقاَؿ: الحديث الخامس:  ِإَذا »حديث َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

َناِء َحتَّى َيْغِسَمَيا َثاَلثًا؛ َفِإنَُّو اَل  ـْ ِمْف َنْوِمِو َفاَل َيْغِمْس َيَدُه ِفي اإلِْ اْسَتْيَقَظ َأَحُدُك
 (ٔ)«.ْيَف َباَتْت َيُدهُ َيْدِري أَ 

مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

رواية البخاري  بعض رواياتو فقاؿ بعد ذكر  أشار الحافظ ابف حجر إلى اختالؼ
ْيَس َكَذا َأْوَرَدُه لَ "مف رواية مالؾ، عف أبي الزناد، عف األعرج، عف أبي ىريرة، 

(ٕ)." ِفيِو ِذْكُر اْلَعَددِ 
 

                                 
( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الطيارة، باب كراىة غمس المتوضئ وغيره يده ٔ)

 (.ٕٛٚ( حديث رقـ )ٓٙٔ/ٔالمشكوؾ ِفي نجاستيا ِفي اإلناء قبؿ غسميا ثالثا )
 (.ٙٚٔ/ٔ( انظر: التمخيص الحبير )ٕ)
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، واكتفى ذلؾ والبرنامج عند تخريجو ليذه الرواية مف البخاري لـ يشر إلى 
( )كتاب ٕٙٔ( برقـ: )ٖٗ/  ٔبقولو: "أخرجو البخاري في "صحيحو" )

 الوضوء، باب االستجمار وترا( )بنحوه مطوال(".

 
إَذا »الميؿ، ولفظيا: ذكر الحافظ رواية الترمذي، والتي فييا التقييد ب -ٔ

ـْ ِمْف المَّْيؿِ  وىي مستند ما ذىب إليو اإلماـ وقاؿ : ، (ٔ)«اْسَتْيَقَظ َأَحُدُك
 . أحمد مف أف ذلؾ مخصوص بالميؿ

وفي ىذه الرواية: "حتى يفرغ عمييا مرتيف أو ثالثا"، ولـ يذكر الحافظ  قمت : 
 ذلؾ.

/  ٔترمذي في "جامعو" )والبرنامج اكتفى في تخريج ىذه الرواية بقولو: "وال
( )أبواب الطيارة عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، باب ما ٕٗ( برقـ: )٘ٚ

جاء إذا استيقظ أحدكـ مف منامو فال يغمسف يده في اإلناء حتى يغسميا( 
 )بنحوه(" دوف إشارة إلى الزيادة أو اختالؼ العدد.

َوِفي ِرَواَيٍة اِلْبِف ذكر الحافظ رواية البف عدي فييا زيادة منكرة فقاؿ: " -ٕ

                                 
 (.ٙٚٔ/ٔ( انظر: التمخيص الحبير )ٔ)
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: )َفْمُيِرْقُو(، َوَقاَؿ: إنََّيا ِزَياَدٌة ُمْنَكَرةٌ".  (ٔ)َعِديٍّ

قمت: أخرج ىذه الرواية ابف عدي في الكامؿ مف حديث أبي اْلَحَسِف اْلُمَعمَّى ْبُف 
ِبيِع ْبِف َصِبيٍح َعِف اْلَحَسِف، َعف َأِبي ُىَرْيَرَة َعفِ  النَِّبيِّ َصمَّى  اْلَفْضِؿ، َحدََّثنا الرَّ

ـَ َقاَؿ:  ـْ ِمْف َمَناِمِو َفال َيْغِمْس َيَدُه ِفي اإِلَناِء »المَُّو َعَميِو َوسمَّ ِإَذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُك
َأ َفِإْف َغَمَس َيَدُه ِفي اإِلَناِء ِمْف َقْبِؿ َأْف َيْغِسَمَيا َفْمُيْيِريَؽ  َـّ ِلَيَتَوضَّ َحتَّى َيْغِسَمَيا ُث

، وَقاَؿ ابف عدي: وقولو ِفي ىذا المتف: "فمييريؽ ذلؾ الماء" منكر «اْلَماءَذِلَؾ 
 (ٕ)ال يحفظ.

ف كاف ليس مف مصادره األصمية كتاب "الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ"  والبرنامج وا 
البف عدي؛ إال أنو مف المصادر الخدمية في البرنامج، وعادة البرنامج أف 

في المصادر الخدمية مف الكالـ عف  يشير عند تخريج األحاديث إلى ما جاء
 الحديث تحت عنواف "كتب أخرى"، ولـ يفعؿ ذلؾ مع ىذا الحديث.

أشار الحافظ إلى ما رواه ابف خزيمة وابف حباف والبييقي بزيادة لفظ  -ٖ
، َوذكر قوؿ اْبف َمْنَدْه عف ىذه «َأْيَف َباَتْت َيُدُه ِمْنوُ »"منو" في قولو: 

، وقاؿ ابف الممقف: (ٖ)ُتَيا ِثَقاٌت، َواَل َأرَاَىا َمْحُفوَظًة"الزيادة؛ حيث قاؿ: "ُرَوا
تفرد بو « منو»"وأخرجيا البييقي مف جية ابف خزيمة، وقاؿ: قولو: 
تفرد بيا «: عممو»محمد بف الوليد البسري، وىو ثقة، وقاؿ الدارقطني في 

 (ٗ)شعبة".

في التخريج، بؿ قاؿ وأما البرنامج فمـ يتعرض لذكر ىذه الزيادة عند المقارنة 
( )كتاب الوضوء، ٓٓٔ( برقـ: )ٕٛٔ/ٔعند تخريج الحديث مف ابف خزيمة: ")

باب معنى قوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ فإنو ال يدري أيف باتت يده منو( 
( برقـ: ٖٚٗ/  ٖ)بنحوه("، ومف العجب أنو عند التخريج مف ابف حباف قاؿ: ")

الداؿ عمى أف ىذا األمر أمر مخافة ( )كتاب الطيارة، ذكر الخبر ٘ٙٓٔ)
 النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانيا مف بدنو( )بمثمو(".

 

                                 
 (.ٙٚٔ/ٔبير )( التمخيص الحٔ)
 (.ٙٓٔ/ٛ( انظر: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ٕ)
 (.ٙٚٔ/ٔ( انظر: التمخيص الحبير )ٖ)
 (.ٙٓ٘/ٔ( البدر المنير )ٗ)
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( ) كتاب الطيارة ، ٕٚٓ( برقـ: )ٙٗ/  ٔوقاؿ في التخريج مف البييقي: ")
( ) كتاب الطيارة ، ٕٛٓ( برقـ: )ٙٗ/  ٔباب التكرار في غسؿ اليديف ( ، )

 ( )بمثمو مطوال(".باب التكرار في غسؿ اليديف 
أشار الحافظ ابف حجر في موضع آخر إلى رواية أخرى ليذا الحديث فييا  -٘

َياَدِة َعْبُد «َوُيَسمَِّي َقْبَؿ َأْف ُيْدِخَمَيا»زيادة منكرة لفظيا:  ، وقاؿ: "َتَفرََّد ِبَيِذِه الزِّ
َعْف ِىَشاـِ ْبِف ُعْرَوَة، َعْف َأِبي  المَِّو ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف َيْحَيى ْبِف ُعْرَوَة، َوُىَو َمْتُروؾٌ 

َناِد َعْنُو".   (ٔ)الزِّ
ـْ َيْرِو َىَذا اْلَحِديَث َعْف ِىَشاـِ  قمت: قاؿ الطبراني عقب تخريجو ليذا الحديث: "َل
ـُ بْ  ُف ْبِف ُعْرَوَة ِإالَّ َعْبُد اهلِل ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف َيْحَيى ْبِف ُعْرَوَة ، َتَفرََّد ِبِو ِإْبرَاِىي

َناِد : "َوُيَسمِّي َقْبَؿ َأْف  اْلُمْنِذِر، َواَل َقاَؿ َأَحٌد ِممَّْف َرَوى َىَذا اْلَحِديَث َعْف َأِبي الزِّ
ـُ ْبُف ُعْرَوَة". ُيْدِخَمَيا" ، ِإالَّ ِىَشا

(ٕ)
 

وقد خرج البرنامج ىذه الرواية مف الطبراني في األوسط دوف إشارة إلى ىذه 
( ) باب الميـ ، مسعدة بف سعد ٖٜٓٔ( برقـ: )ٖٙ/ٜالزيادة، بؿ قاؿ: ")

 العطار المكي ( )بنحوه(".

                                 
 (.ٕٕ٘/ٔ( التمخيص الحبير )ٔ)
 (.ٖٙ/ٜ( المعجـ األوسط )ٕ)
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حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َجاَءْت َفاِطَمُة ِبْنُت َأِبي ُحَبْيٍش ِإَلى  الحديث السادس:
ـَ ، َفَقاَلْت : َيا َرُسوَؿ اهلِل ، ِإنِّي اْمرََأٌة ُأْسَتَحاُض  َفاَل  النَِّبيِّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

اَلَة ؟ َفَقاَؿ:  اَل ، ِإنََّما َذِلِؾ ِعْرٌؽ َوَلْيَس ِباْلَحْيَضِة ، َفِإَذا »َأْطُيُر ، َأَفَأَدُع الصَّ
ـَ َوَصمِّي َذا َأْدَبَرْت َفاْغِسِمي َعْنِؾ الدَّ اَلَة ، َواِ   (ٔ)«.َأْقَبَمِت اْلَحْيَضُة َفَدِعي الصَّ

حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف 
 لو تبيف ما يمي:

عند تخريج الحافظ ابف حجر لمحديث مف رواية الترمذي قاؿ: "َلْفُظ  -ٔ
، َعْف َأِبيِو َعْنَيا، َوزَاَد:  التِّْرِمِذيِّ ِمْف ِرَواَيِة َوِكيٍع َوَعْبَدَة َوَأِبي ُمَعاِوَيَة، َعْف ِىَشاـٍ

ِئي ِلُكؿِّ َصاَلٍة َحتَّى َيِجيَء َذِلَؾ اْلَوْقتُ »َحِديِثِو: َقاَؿ َأُبو ُمَعاِوَيَة ِفي   (ٕ)«".َوَتَوضَّ

ولـ يشر البرنامج إلى ىذه الزيادة عند تخريج الحديث مف طريؽ أبي معاوية 
( برقـ: ٚٙٔ/  ٔعند الترمذي، بؿ اقتصر عمى قولو: "والترمذي في "جامعو" )

هلل عميو وسمـ ، باب في ( )أبواب الطيارة عف رسوؿ اهلل صمى إ٘ٔ)
 المستحاضة ( )بنحوه(".

 

                                 
( حديث رقـ ٛٙ/ٔ( أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الحيض، باب االستحاضة )ٔ)
ـ في صحيحو، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسميا وصالتيا (، وأخرجو مسمٖٙٓ)
 (، والمفظ لو.ٖٖٖ( حديث رقـ )ٓٛٔ/ٔ)
 (.ٖٖٗ/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)



 

 
151 

الحافظ ابف حجر أشار إلى زيادة في رواية أبي داود وابف ماجو مف حديث  -ٕ
ِئي".   (ٔ)وكيع فقاؿ: "َوَرَواُه َأُبو َداُود َواْبُف َماَجْو ِمْف َحِديِث َوِكيٍع، َوِفيِو: َوَتَوضَّ

( برقـ: ٕٓٔ/  ٔداود قاؿ: )والبرنامج عند تخريج ىذه الرواية مف أبي 
( )كتاب الطيارة، باب مف قاؿ تغتسؿ مف طير إلى طير( )بنحوه ٜٕٛ)

 مختصرا(.

 
( ) أبواب ٕٗٙ( برقـ: )ٜٖٗ/  ٔوعند تخريج الحديث مف ابف ماجو قاؿ: " )

التيمـ ، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أياـ أقرائيا قبؿ أف يستمر 
 بيا الدـ ( )بنحوه(".

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.ٖٖٗ/ٔ( التمخيص الحبير )ٔ)
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في رجـ الغامدية، وفيو قوؿ  -رضي اهلل عنو-حديث بريدة  الحديث السابع:

َمْياًل َيا َخاِلُد، َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد تَاَبْت : "»-صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
َـّ َأَمَر ِبَيا؛ َفَصمَّى عَ «َتْوَبًة َلْو تَاَبَيا َصاِحُب َمْكٍس َلُغِفَر َلوُ   (ٔ)َمْيَيا، َوُدِفَنْت".، ُث

مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

 ىعند تخريج الحافظ ابف حجر لمحديث أشار إلى اختالؼ في ضبط لفظة )فصم
ـَ َأَمَر ِبالْ  َغاِمِديَِّة َفُرِجَمْت، َوَصمَّى عمييا( فقاؿ: "َحِديُث: "َأنَُّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ

َـّ َأَمَر ِبَيا َفَصمَّى  ِتَيا، َوِفيِو: "ُث ـٌ ِمْف َحِديِث ُبَرْيَدَة ِفي ِقصَّ َعَمْيَيا، َوُدِفَنْت" ُمْسِم
َعَمْيَيا، َوُدِفَنْت". َفاِئَدٌة: َقاَؿ اْلَقاِضي ِعَياٌض: َقْوُلُو: "َفَصمَّى َعَمْيَيا" ُىَو ِبَفْتِح 

ادِ  ، َوَلِكْف ِفي ِرَواَيِة اْبِف َأِبي َشْيَبَة َوَأِبي  الصَّ ـِ ِعْنَد ُجْمُيوِر ُرَواِة ُمْسِمـٍ َوالالَّ
اِد َعَمى اْلِبَناِء ِلْمَمْجُيوِؿ، َوُيَؤيُِّدُه ِرَواَيُة َأِبي َداُود  َداُود: "َفُصمَِّي" ِبَضِـّ الصَّ

ـْ َفَصمَّْوا َعَمْيَيا َـّ َأَمَرُى  ."اأْلُْخَرى: "ُث

                                 
( ٕٓٔ/٘( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الحدود، باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى )ٔ)

 (.ٜ٘ٙٔحديث رقـ )
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فنقؿ الحافظ عف القاضي عياض أف الكممة في صحيح مسمـ بالبناء لممعمـو 
)َفَصمَّى( بينما ىي في كؿ مف سنف أبي داود، ومصنؼ ابف أبي شيبة بالبناء 

 (ٔ)لممجيوؿ )َفُصمَِّي(.
وأما البرنامج فمـ يشر إلى ىذا االختالؼ في الضبط، بؿ قاؿ عند تخريج 

( ) كتاب الحدود ، باب في ٕٗٗٗ( برقـ: )ٜٕ٘/  ٗالحديث مف أبي داود: ")
ـَ برجميا مف جيينة ( )بنحوه  المرأة التي أمر النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

 مختصرا(".

 
( برقـ: ٓٗ٘/  ٗٔوقاؿ عند تخريج الحديث مف ابف أبي شيبة: " ) 
فر ( ( ) كتاب الحدود ، ِفي المرأة كيؼ يصنع ِبَيا ِإذا رجمت وكـ يحٖٜٕٓٗ)

 )بنحوه مختصرا(".
 
 
 
 
 

                                 
 (.ٛٙٔ/ٗحبير )( انظر: التمخيص الٔ)
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َصمَّْوا ِرَجااًل »حديث عبد اهلل بف عمر في صالة الخوؼ، وفيو: الحديث الثامف: 

ـْ َأْو ُرْكَباًنا، ُمْسَتْقِبِمي الِقْبَمِة َأْو َغْيَر ُمْسَتْقِبِميَيا َقاَؿ َماِلٌؾ: « ِقَياًما َعَمى َأْقَداِمِي
مَِّو ْبَف ُعَمَر َذَكَر َذِلَؾ ِإالَّ َعْف َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َقاَؿ َناِفٌع: اَل ُأَرى َعْبَد ال

. ـَ َوَسمَّ
(ٔ) 

مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

أشار الحافظ ابف حجر عند تخريج ىذا الحديث إلى وجود اختالؼ في رواية 
ة عف رواية البخاري التي فييا قوؿ نافع: "ِإفَّ اْبَف ُعَمَر َرَوى َذِلَؾ ابف خزيم

"؛ فقاؿ الحافظ: "َرَواُه اْلُبَخاِري  ِمْف َحِديِث  ـَ َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
اُه اْبُف ُخَزْيَمَة ِمْف َماِلٍؾ َعْف َناِفٍع َىَكَذا ِفي َحِديٍث ِفي َكْيِفيَِّة َصاَلِة اْلَخْوِؼ، َوَروَ 

."  (ٕ)َحِديِث َماِلٍؾ ِباَل َشؾٍّ
/  ٕوالبرنامج أغفؿ اإلشارة الى ىذا عند تخريج الحديث فقاؿ: "ابف خزيمة )

( )كتاب الصالة ، باب إباحة الصالة راكبا وماشيا مستقبمي ٜٔٛ( برقـ: )ٜٚٔ
 القبمة وغير مستقبمييا عند الخوؼ(". 

                                 
ـْ ٔ) : }َفِإْف ِخْفُت ( أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب تفسير القرآف، باب َقْوِلِو َعزَّ َوَجؿَّ

ـْ َتُكوُنوا َتْعَمُموَف{ ) ـْ َما َل ـْ َفاْذُكُروا المََّو َكَما َعمََّمُك ( حديث رقـ ٖٔ/َٙفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا َفِإَذا َأِمْنُت
(ٖٗ٘٘.) 
 (.ٕٚ٘/ٔص الحبير )( التمخيٕ)
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َحِديث َأفَّ َبِريَرَة ُأْعِتَقْت، َوَكاَف َزْوُجَيا َعْبًدا، َفَخيََّرَىا َرُسوُؿ اهلِل الحديث التاسع: 

ـْ ُيَخيِّْرَىا.-ى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َصمَّ - ؛ َفاْختَاَرْت َنْفَسَيا، َوَلْو َكاَف ُحرًّا َل
(ٔ) 

مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

ـْ  وقع في رواية النسائي ليذا الحديث التصريح بإدراج عبارة "َوَلْو َكاَف ُحرًّا َل
ـَ ِمْف  ُيَخيِّْرَىا" مف كالـ عروة، ولفظو: "َفَخيََّرَىا َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
َزْوِجَيا، َوَكاَف َعْبًدا؛ َفاْختَاَرْت َنْفَسَيا، َقاَؿ ُعْرَوُة: َفَمْو َكاَف ُحرًّا َما َخيََّرَىا َرُسوُؿ 

" ـَ وقد أشار الحافظ عند تخريجو ليذا الحديث في .اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
التمخيص إلى ىذا التصريح في رواية النسائي فقاؿ: "َوَقَع التَّْصِريُح ِبَذِلَؾ ِفي 
ُسَنِف النََّساِئّي"، وذلؾ بعد نقمو قوؿ الطََّحاِوّي: "ُيْحَتَمُؿ َأْف َيُكوَف ِمْف َكاَلـِ 

 (ٕ)ُعْرَوَة".

                                 
( حديث ٕٗٔ/ٗ( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب العتؽ، باب إنما الوالء لمف أعتؽ )ٔ)

 (.ٗٓ٘ٔرقـ )
 (.ٖٗٛ/ٖ( التمخيص الحبير )ٕ)
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ا الحديث لـ يقـ بمقارنة المتوف، وذلؾ خالؼ والبرنامج في جميع روايات ىذ
عادتو في التخريج التفصيمي؛ حيث يقارف بيف متوف األحاديث، وعند تخريجو 

( ) كتاب ٔ/ٖٔ٘ٗ( برقـ: )ٔٛٙ/  ٔليذه الرواية مف سنف النسائي قاؿ: ")
الطالؽ ، باب خيار األمة تعتؽ وزوجيا ممموؾ ("، ولـ يذكر شيئا مف التحرير 

 الحافظ ابف حجر في التمخيص. الذي ذكره
ـَ  -َعِف اْلَبرَاِء ْبِف َعاِزٍب َقاَؿ: " َكاَف النَِّبي  الحديث العاشر:  َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

(ٔ)ِإَذا َكبََّر َيْرَفُع َيَدْيِو َحتَّى َنَرى ِإْبَياَمْيِو َقِريًبا ِمْف ُأُذَنْيِو. -
 

ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ 
 لو تبيف ما يمي:

أشار الحافظ ابف حجر عند تخريج ىذا الحديث إلى الزيادة التي زادىا يزيد بف 
أبي زياد في بعض الروايات عنو في حديث عف عبد الرحمف بف أبي ليمى، 

اَلَة عف البراء ْبِف َعاِزٍب: رََأْيُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعمَ  ـَ إَذا اْفَتَتَح الصَّ ْيِو َوَسمَّ
ـْ َيُعْد. َـّ َل  َرَفَع َيَدْيِو إَلى َقِريٍب ِمْف ُأُذَنْيِو ُث

قاؿ الحافظ: "َرَواُه َأُبو َداُود َوالدَّاَرُقْطِنّي، َوُىَو ِمْف ِرَواَيِة َيِزيَد ْبِف َأِبي ِزَياٍد، َعْف 
ـْ َيُعْد ُمْدَرٌج َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأِبي َلْيَمى َعنْ  َـّ َل ُو، َواتََّفَؽ اْلُحفَّاُظ َعَمى َأفَّ َقْوَلُو: ُث

ِفي اْلَخَبِر ِمْف َقْوِؿ َيِزيَد ْبِف َأِبي ِزَياٍد، َوَرَواُه َعْنُو ِبُدوِنَيا ُشْعَبُة َوالثَّْوِري  َوَخاِلٌد 
ـْ ِمْف اْلُحفَّاِظ، َوَقاَؿ الْ  اُف َوُزَىْيٌر َوَغْيُرُى َياَدَة َيِزيُد، الطَّحَّ : إنََّما َرَوى َىِذِه الزِّ ُحَمْيِدي 

 (ٕ)َوَيِزيُد ُيِزيُد".
وعند تخريج الحديث مف البرنامج لـ يشر إلى اختالؼ ىذه الروايات؛ فعند 

/  ٔتخريج رواية أبي داود بيذه الزيادة  قاؿ: "أخرجو أبو داود في "سننو" )
ف لـ يذكر الرفع عند الركوع ( ( ) كتاب الصالة ، باب مٜٗٚ( برقـ: )ٖٕٚ

( برقـ: ٜٗ/  ٕ)بنحوه("، وعند تخريج رواية الدارقطني بيذه الزيادة قاؿ: ")
( ) كتاب الصالة ، ما جاء ِفي رفع اليديف عند التكبير ( )بنحوه ٜٕٔٔ)

 مطوال(".

                                 
( أخرجو الدارقطني في سننو، كتاب الصالة، َباُب ِذْكِر التَّْكِبيِر َوَرْفِع اْلَيَدْيِف ِعْنَد ااِلْفِتَتاِح ٔ)

َواَياِت )َوالر ُكوِع  ْفِع ِمْنُو َوَقْدِر َذِلَؾ َواْخِتاَلِؼ الرِّ  (.ٕٙٔٔ( حديث رقـ )ٛٗ/َٕوالرَّ
 (.ٗٗ٘/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
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"ثـ ال يعود"، وقاؿ الحافظ ابف حجر: "َقاَؿ اْلَبزَّاُر: اَل َيِصح  َقْوُلُو ِفي اْلَحِديِث: 

وروى الدَّاَرُقْطِني  ِمْف َطِريِؽ َعِميِّ ْبِف َعاِصـٍ َعْف ُمَحمَِّد ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأِبي 
َلْيَمى َعْف َيِزيَد ْبِف َأِبي ِزَياٍد َىَذا اْلَحِديَث َقاَؿ َعِمي  ْبُف َعاِصـٍ َفَقِدْمُت اْلُكوَفَة 

َـّ اَل َيُعوُد َفُقْمُت َلُو إفَّ اْبَف َأِبي َفَمِقيُت َيِزيَد ْبَف َأِبي  ِزَياٍد َفَحدََّثِني ِبِو َوَلْيَس ِفيِو ُث
َـّ اَل َيُعوُد َقاَؿ اَل َأْحَفُظ َىَذا".  (ٔ)َلْيَمى َحدََّثِني َعْنَؾ َوِفيِو ُث

قمت: أخرجو البييقي في السنف الكبرى، كتاب الصالة، جماع أبواب صفة 
( ٕٕٛ٘كر الرفع إال عند االفتتاح، حديث رقـ )الصالة، باب مف لـ يذ

( مف طريؽ سفياف، عف يزيد بف أبي زياد ... بو، وقاؿ عقبو: "َقاَؿ ٓٔٔ/ٕ)
َـّ اَل َيُعوُد  َـّ َقِدْمُت اْلُكوَفَة َفَمِقيُت َيِزيَد َفَسِمْعُتُو ُيَحدُِّث ِبَيَذا، َوزَاَد ِفيِو: ُث ُسْفَياُف: ُث

ـْ َلقَّ  َـّ َسِمْعُتُو َبْعُد ُيَحدِّثُُو َفَظَنْنُت َأنَُّي ُنوُه َقاَؿ ُسْفَياُف: َىَكَذا َسِمْعُت َيِزيَد ُيَحدُِّثُو، ُث
َـّ اَل َيُعوُد َقاَؿ الشَّاِفِعي  َرِحَمُو اهلُل: َوَذَىَب ُسْفَياُف ِإَلى َأْف ُيَغمَِّط  َىَكَذا َوَيِزيُد ِفيِو: ُث

ـْ َيُكْف َيْذُكُر ُسْفَياُف َيِزيَد ِفي َىَذا اْلَحِديِث َيُقوُؿ:  َكَأنَُّو ُلقَِّف َىَذا اْلَحْرَؼ َفَتَمقََّنُو َوَل
 َيِزيَد ِباْلِحْفِظ".

                                 
 (.٘ٗ٘/ٔ(، التمخيص الحبير )ٕ٘/ٕ( انظر: سنف الدارقطني )ٔ)
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حديث اْبِف ُعَمَر َأفَّ َرُجاًل َسَأَؿ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل الحديث الحادي عشر: 
ـُ:  ـَ َعْف َصاَلِة المَّْيِؿ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َعَمْيِو السَّاَل َصاَلُة المَّْيِؿ َمْثَنى »َعَمْيِو َوَسمَّ

ْبَح َصمَّى َرْكَعًة َواِحَدًة تُ  ـُ الص   (ٔ)«.وِتُر َلُو َما َقْد َصمَّىَمْثَنى، َفِإَذا َخِشَي َأَحُدُك
مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 

 لو تبيف ما يمي:
أشار الحافظ ابف حجر إلى زيادة لفظ: "والنيار" في الحديث عند أحمد 
وأصحاب السنف، وابف خزيمة، وابف حباف، وأف الحديث أصمو في الصحيحيف 

 (ٕ)الزيادة.بدوف ىذه 
 والبرنامج قد أغفؿ اإلشارة إلى ىذه الزيادة عند تخريج حديث ابف عمر:

فقاؿ عند تخريجو مف ابف خزيمة مف طريؽ َعِميِّ ْبِف َعْبِد المَِّو اْلَباِرِقيِّ  -ٔ
( ) كتاب ٕٓٔٔ( برقـ: )ٜٖٙ/  ٕاأْلَْزِديِّ َعْف اْبِف ُعَمَر بزيادة "النيار": ")

الصالة ، باب التسميـ في كؿ ركعتيف مف صالة التطوع صالة الميؿ والنيار 
 جميعا ( قاؿ )بنحوه مختصرا(".

/  ٙتخريج الحديث مف صحيح ابف حباف بيذه الزيادة قاؿ: ") وكذا عند -ٕ
ر الخبر الداؿ عمى أف األمر بأربع ( ) كتاب الصالة ، ذكٕٕٛٗ( برقـ: )ٖٕٔ

ركعات في عقب صالة الجمعة إنما أمر بذلؾ بتسميمتيف ال بتسميمة واحدة ( 
 )بنحوه مختصرا(".

/  ٔوعند تخريج الحديث مف النسائي في "المجتبى" بيذه الزيادة قاؿ: ") -ٖ
( ) كتاب قياـ الميؿ وتطوع النيار ، باب كيؼ صالة ٔ/  ٘ٙٙٔ( برقـ: )ٖ٘٘

الميؿ ( )بنحوه مختصرا("، ولـ يشر إلى قوؿ النسائي: "َىَذا اْلَحِديُث ِعْنِدي 
".َخَطٌأ، َواهلُل  ـُ  َتَعاَلى َأْعَم

( برقـ: ٜٛٗ/  ٔوعند تخريج الحديث مف أبي داود في "سننو" قاؿ: ") -ٗ
 ) كتاب الصالة ، باب صالة النيار ( )بنحوه مختصرا(". (ٜٕ٘ٔ)

                                 
( متفؽ عميو؛ فقد أخرجو البخاري في صحيحو، أبواب الوتر، باب ما جاء في الوتر ٔ)
(، وأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب صالة المسافريف وقصرىا، ٜٜٓث رقـ )( حديٕٗ/ٕ)

 (.ٜٗٚ( حديث رقـ )ٙٔ٘/ٔباب صالة الميؿ مثنى مثنى )
 (.٘٘/ٕ( انظر: التمخيص الحبير )ٕ)
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( ٜٚ٘( برقـ: )ٜٛ٘/  ٔوعند التخريج مف الترمذي في جامعو قاؿ: ") -٘
) أبواب السفر ، باب أف صالة الميؿ والنيار مثنى مثنى( )بنحوه مختصرا("، 
ِحيُح َما ُرِوَي َعِف اْبِف ُعَمَر : َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى  وقد أغفؿ قوؿ الترمذي : "َوالصَّ

ـَ َقاَؿ: َصاَلُة المَّْيِؿ َمْثَنى َمْثَنى "،  َوَرَوى الثَِّقاُت َعْف َعْبِد اهلِل ْبِف اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
ـْ َيْذُكُروا ِفيِو َصاَلَة النََّياِر. َوَقْد ُرِوَي  ـَ َوَل ُعَمَر ، َعِف النَِّبيِّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

َمْثَنى ، َعْف ُعَبْيِد اهلِل ، َعْف َناِفٍع ، َعِف اْبِف ُعَمَر: َأنَُّو َكاَف ُيَصمِّي ِبالمَّْيِؿ َمْثَنى 
 َوِبالنََّياِر َأْرَبًعا.

( ٕٕٖٔ( برقـ: )ٜٖٗ/  ٕوعند التخريج مف ابف ماجو في سننو قاؿ: ") -ٙ
) أبواب إقامة الصالة والسنة فييا ، باب ما جاء ِفي صالة الميؿ والنيار مثنى 

 مثنى ( )بنحوه مختصرا(".
( ٖٛٛٗ( برقـ: )ٖٛٓٔ/  ٖوعند التخريج مف مسند أحمد قاؿ: ") -ٚ

 ) مسند عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما( )بنحوه مختصرا(".

 
ـَ الحديث الثاني عشر:  حديث َعاِئَشَة َأفَّ اْمرََأًة َسأََلِت النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

ُخِذي ِفْرَصًة ِمْف َمْسٍؾ، »الَمِحيِض، َفَأَمَرَىا َكْيَؼ َتْغَتِسُؿ، َقاَؿ:  َعْف ُغْسِمَيا ِمفَ 
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، َقاَلْت: َكْيَؼ؟، َقاَؿ: «َتَطيَِّري ِبَيا»َقاَلْت: َكْيَؼ َأَتَطيَُّر؟ َقاَؿ: « َفَتَطيَِّري ِبَيا
، َفُقْمُت: َتَتبَّ « ُسْبَحاَف المَِّو، َتَطيَِّري» .َفاْجَتَبْذُتَيا ِإَليَّ  (ٔ)ِعي ِبَيا َأَثَر الدَّـِ

مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

إلى تعييف رواية مسمـ السـ المرأة  -رحمو اهلل تعالى-أشار الحافظ ابف حجر 
ـٌ َأْسَماَء ِبنْ   (ٕ)َت َشَكٍؿ".السائمة بأنيا أسماء بنت شكؿ فقاؿ: "َوَسمَّاَىا ُمْسِم

وعند تخريج ىذا الحديث مف البرنامج لـ يذكر ىذا التعييف عند تخريج الحديث 
( ٕٖٖ( برقـ: )ٜٚٔ/  ٔمف روايتي مسمـ المتيف عينتا المرأة، بؿ قاؿ: ")

) كتاب الحيض ، باب استحباب استعماؿ المغتسمة مف الحيض فرصة مف 
( ) كتاب ٕٖٖ( برقـ: )ٓٛٔ/  ٔمسؾ ِفي موضع الدـ ( )بنحوه مطوال(، )

الحيض ، باب استحباب استعماؿ المغتسمة مف الحيض فرصة مف مسؾ ِفي 
 موضع الدـ (".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
( متفؽ عميو؛ فقد أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الحيض، باب دلؾ المرأة نفسيا إذا ٔ)

(، وأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب ٖٗٔ) ( حديث رقـٓٚ/ٔتطيرت مف المحيض )
( حديث ٕٕٙ/ٔالحيض، باب استحباب استعماؿ المغتسمة مف المحيض فرصة مف مسؾ )

 (.ٕٖٖرقـ )
 (.ٖ٘ٛ/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
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حديث الحسف بف عمي، وفيو: َوَكاَف ُيَعمُِّمَنا َىَذا الد َعاَء: الحديث الثالث عشر: 

َـّ اْىِدِني ِفيَمْف َىَدْيَت، َوَعاِفِني ِفيَمْف َعاَفيْ » َت، َوَتَولَِّني ِفيَمْف َتَولَّْيَت، َوَباِرْؾ المُي
ِلي ِفيَما َأْعَطْيَت، َوِقِني َشرَّ َما َقَضْيَت، ِإنََّؾ َتْقِضي َوال ُيْقَضى َعَمْيَؾ، ِإنَُّو اَل َيِذؿ  

 (ٔ).«َمْف َواَلْيَت، َتَباَرْكَت َربََّنا َوَتَعاَلْيتَ 
ليذا الحديث وتخريج البرنامج  مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر

 لو تبيف ما يمي:
أشار الحافظ إلى االختالؼ اليسير في ىذا الحديث بيف ألفاظو، وذلؾ ربما ألنو 
مف أحاديث األذكار التي يراعى فييا التعبد باأللفاظ النبوية فقاؿ: "َأْسَقَط 

"، َوأَ  نَُّو اَل َيِذؿ  ـْ اْلَواَو ِمْف َقْوُلُو: "َواِ  ـْ اْلَفاَء ِفي َقْوِلِو: "َفِإنَّؾ َبْعُضُي ْثَبَت َبْعُضُي
  (ٕ)َتْقِضي" َوزَاَد التِّْرِمِذي  َقْبَؿ تََباَرْكَت: ُسْبَحاَنَؾ".

والبرنامج لـ يشر إلى ىذا االختالؼ؛ فقد أشار ابف خزيمة في صحيحو إلى 
ـْ َيذْ  ُكِر اْلَفاَء، َوَقاَؿ: ِإنَُّو اَل ىذه الرواية فقاؿ: "وَقاَؿ اْبُف رَاِفٍع: ِإنََّؾ َتْقِضي، َوَل

ـْ َيْذُكِر اْلَواَو"، وأما في البرنامج فقاؿ: ") ، َوَل  )بدوف ترقيـ(( ٕٚٚ/  َٕيِذؿ 

                                 
 (.ٕٚٚٔ( حديث رقـ )ٕٕ٘/ٖ( أخرجو أحمد في مسنده )ٔ)
 (.ٖٓٙ/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
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) كتاب الصالة ، بياف وتره صمى اهلل عميو وسمـ في الميمة التي بات ابف 
 عباس عنده ( )بمثمو(".

أما قوؿ الحافظ: "َوزَاَد التِّْرِمِذي  َقْبَؿ َتَباَرْكَت ُسْبَحاَنَؾ" فمـ أقؼ عمى ىذه الزيادة 
ي يعمى في مسنده، ولـ يشر في رواية الترمذي، ووقفت عمييا في رواية أب

( )مسند ٘ٙٚٙ( برقـ: )ٖٙٔ/  ٕٔالبرنامج إلييا عند التخريج، بؿ قاؿ: ")
 الحسف بف عمي بف أبي طالب( )بنحوه(".

 
َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  -رضي اهلل عنو-َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  الحديث الرابع عشر:

ـَ َقاَؿ:  (ٔ)«.اْلَماُء ِمَف الَماءِ » َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 

 لو تبيف ما يمي:
الحافظ ابف حجر عند تخريج ىذا الحديث أشار إلى ذكر مسمـ لسبب الورود 

ـٌ ِمْف َحِديِث َأِبي سعيد اْلُخْدِريِّ ُمطَ  ُة في روايتو؛ فقاؿ: "َرَواُه ُمْسِم وَّاًل، َوِفيِو ِقصَّ

                                 
( حديث رقـ ٙ٘/ٔلطيارة، باب في اإلكساؿ )( أخرجو أبو داود في سننو، كتاب أ)
 .بيذا المفظ وأصمو في الصحيحيف(ٕٚٔ)
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، ثـ أشار إلى ورود الحديث في البخاري مقتصرًا عمى سبب (ٔ)ِعْتَباَف ْبِف َماِلٍؾ"
 (ٕ)الورود دوف َقْوِلِو: "اْلَماُء ِمْف اْلَماِء".

وأما البرنامج فعند تخريج رواية أبي داود المقتصرة عمى لفظ الحديث لـ يشر 
مف وجود قصة لمحديث عند اإلماميف  إلى ما أشار إليو الحافظ ابف حجر

( برقـ: ٚٗ/  ٔالبخاري ومسمـ، بؿ قاؿ: أخرجو البخاري في "صحيحو" )
( ) كتاب الوضوء ، باب مف لـ ير الوضوء إال مف المخرجيف مف القبؿ ٓٛٔ)

والدبر ( )مف غير ذكر ىذا المفظ(، وعند التخريج مف مسمـ قاؿ: "ومسمـ في 
( ) كتاب الحيض ، باب إنما الماء مف ٖٖٗ( برقـ: )٘ٛٔ/  ٔ"صحيحو" )

 الماء ( )بمثمو مطوال(".

 
َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو المَُّو »ِـّ َىاِنٍئ ِبْنِت َأِبي َطاِلٍب َحِديُث أُ الحديث الخامس عشر: 

ـُ ِمْف ُكؿِّ  َحى َثَماِنَي َرَكَعاٍت، ُيَسمِّ ـَ َيْوـَ اْلَفْتِح َصمَّى ُسْبَحَة الض  َعَمْيِو َوَسمَّ
 (ٖ)«.َرْكَعَتْيفِ 

                                 
 (.ٖٗٙ/ٔ( التمخيص الحبير )ٔ)
 (.ٖ٘ٙ/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
( حديث رقـ ٕٛ/ٕ( أخرجو أبو داود في سننو، كتاب الصالة، باب صالة الضحى )ٖ)
(ٕٜٔٛ.) 
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مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

أشار الحافظ ابف حجر عند تخريجو ىذا الحديث إلى وجود أصمو في 
ْسَناُدهُ  ـُ ِمْف ُكؿِّ َرْكَعَتْيِف{ فقاؿ: "َأُبو َداُود، َواِ  الصحيحيف؛ لكف دوف قولو: }ُيَسمِّ

ِحيَحْيِف ُمَطوَّاًل ُدوَف َقْوِلِو: } ، َوَأْصُمُو ِفي الصَّ ـُ ِمْف ُكؿِّ َعَمى َشْرِط اْلُبَخاِريِّ ُيَسمِّ
 (ٔ)َرْكَعَتْيِف{".

لـ يشر إلى ما ذكره مف الصحيحيف والبرنامج عند تخريج رواية أبي داود 
/  ٔالحافظ مف االختالؼ في رواية الصحيحيف؛ فقاؿ في رواية البخاري: ")

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في الثوب الواحد ممتحفا ٖٚ٘( برقـ: )ٓٛ
( ) كتاب ٖٖٙ( برقـ: )ٕٛٔ/  ٔبو ( )بنحوه مطوال(، وكذا قاؿ في مسمـ: ")

 الحيض ، باب تستر المغتسؿ بثوب ونحوه ( )بنحوه مطوال(".

 
ـَ َحِديُث َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِف النَِّبيِّ َصمَّى اهلُل َعمَ الحديث السادس عشر:  ْيِو َوَسمَّ

ـْ َعَمى »َقاَؿ:  ـْ َواْخِتاَلِفِي ـْ ِبُسَؤاِلِي ، ِإنََّما َىَمَؾ َمْف َكاَف َقْبَمُك ـْ َدُعوِني َما َتَرْكُتُك
ـْ ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُو َما  َذا َأَمْرُتُك ـْ َعْف َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه، َواِ  ، َفِإَذا َنَيْيُتُك ـْ َأْنِبَياِئِي

ـْ   (ٕ).«اْسَتَطْعُت

                                 
 (.ٓ٘/ٕ( التمخيص الحبير )ٔ)
أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب ( متفؽ عميو؛ فقد ٕ)

(، وأخرجو ٕٛٛٚ( حديث رقـ )ٜٗ/ٜ) -صمى اهلل عميو وسمـ-االقتداء بسنف رسوؿ اهلل 
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مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

بّيف الحافظ ابف حجر عند تخريجو لمحديث أف في رواية الطبراني في األوسط 
، (ٔ)َقاَلُو ِفي ِشؽِّ النَّْيِي"« َفاْجَتِنُبوُه َما اْسَتَطْعُتـْ "»قمبا في المتف؛ حيث قاؿ: 

ِحيِح ِبَعْكِس َىَذا، َرَواُه  وقد أشار إلى ذلؾ أيًضا الييثمي فقاؿ: "ُىَو ِفي الصَّ
 (ٕ)الطََّبرَاِني  ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُو ِثَقاٌت".

والبرنامج حيف خرَّج رواية الطبراني التي فييا القمب قاؿ: "والطبراني في 
اىيـ بف أحمد بف ( ) باب األلؼ ، إبر ٕ٘ٔٚ( برقـ: )ٖ٘ٔ/  ٖ"األوسط" )

 عمر الوكيعي ( )بنحوه(" مف غير إشارة إلى القمب الذي في الرواية.

 

                                                                             
( حديث رقـ ٜ٘ٚ/ٕمسمـ في صحيحو، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر )

(ٖٖٔٚ.) 
 (.٘٘٘/ٔ( التمخيص الحبير )ٔ)
 (.ٛ٘ٔ/ٔومنبع الفوائد )( مجمع الزوائد ٕ)
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َحِديُث اْبِف ُعَمَر: َلَقْد اْرَتَقْيُت َيْوًما َعَمى َظْيِر َبْيٍت َلَنا، الحديث السابع عشر: 
ـَ َعَمى َلِبَنَتْيِف مُ  ْسَتْقِباًل َبْيَت الَمْقِدِس َفرََأْيُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

 (ٔ)ِلَحاَجِتِو.
مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 

 لو تبيف ما يمي:
وّضح الحافظ ابف حجر عند تخريج الحديث مف رواية ابف حباف أف فييا قمًبا 

: ُمْسَتْقِبَؿ اْلِقْبَمِة ُمْسَتْدِبَر الشَّاـِ في المتف فقاؿ: "َوَوَقَع ِفي ِرَواَيٍة اِلْبِف ِحبَّافَ 
 (ٕ)َوِىَي َخَطٌأ ُتَعد  ِمْف ِقْسـِ اْلَمْقُموِب ِفي اْلَمْتِف".

والبرنامج عند تخريج الحديث مف صحيح ابف حباف لـ يشر إلى ىذا القمب في 
( ٛٔٗٔ( برقـ )ٕٙٙ/  ٗالمتف، بؿ جاء فيو: "وابف حباف في صحيحو )

) كتاب الطيارة ، ذكر أحد التخصيصيف المذيف يخصاف عمـو تمؾ المفظة التي 
 .ذكرناىا ( )بمعناه مختصرا("

 
                                 

( متفؽ عميو؛ فقد أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الوضوء، باب مف تبرز عمى لبنتيف ٔ)
(، وأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الطيارة، باب االستطابة ٘ٗٔ( حديث رقـ )ٔٗ/ٔ)
 (. ٕٙٙ( حديث رقـ )ٕٕٗ/ٔ)
 (.ٖ٘ٓ/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
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َعْف َعاِئَشَة ِفي اْلَمِنيِّ َقاَلْت: ُكْنُت َأْفُرُكُو ِمْف َثْوِب َرُسوِؿ يث الثامف عشر: الحد
ـَ ".  (ٔ)اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

الحديث إلى اختالؼ المفظ عند أشار الحافظ ابف حجر عند تخريج ىذا  -ٔ
البخاري فقاؿ: "متفؽ عميو مف حديثيا، والّمفظ لمسمـ، ولـ يخرج البخاري 

 .(ٕ)مقصود الباب"
وىذا القوؿ مف الحافظ لبياف أفَّ الشَّيخيف إنما اشتركا َفقط في أصؿ  قمت : 

 الحديث، وليس عند البخاري مسألة الَفْرِؾ المذكور؛ فالحديث في البخاري في
 كؿ رواياتو فيو غسؿ المني، وليس فيو الفرؾ.

ولـ يشر البرنامج عند التخريج الى ىذا االختالؼ فيو، بؿ قاؿ: "أخرجو 
( ) كتاب الوضوء ، باب غسؿ ٜٕٕ( برقـ: )٘٘/  ٔالبخاري في "صحيحو" )

( ٖٕٓ( برقـ: )٘٘/  ٔالمني وفركو وغسؿ ما يصيب مف المرأة ( )بمعناه(، )
باب غسؿ المني وفركو وغسؿ ما يصيب مف المرأة( )بنحوه  ) كتاب الوضوء ،

( ) كتاب الوضوء ، باب إذا غسؿ الجنابة أو ٖٕٔ( برقـ: )٘٘/  ٔمطوال( ، )
( ) كتاب ٕٖٕ( برقـ: )ٙ٘/  ٔغيرىا فمـ يذىب أثره ( )بمعناه مطوال( ، )

 الوضوء ، باب إذا غسؿ الجنابة أو غيرىا فمـ يذىب أثره ( )بنحوه(".
 
 
 
 
 
 
 

                                 
( حديث رقـ ٖٕٛ/ٔب الطيارة، باب حكـ المني )( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتأ)
(ٕٛٛ.) 
 (.ٕٚٔ/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
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أشار الحافظ أيًضا عند تخريج الحديث إلى زيادة عند أبي داود فقاؿ:  -ٕ

ـّ يصمي فيو". "وألبي داود: ث
(ٔ) 

قمت: ىذه الزيادة أخرجيا مسمـ في صحيحو أيًضا، ولـ يشر إلييا البرنامج ال 
( برقـ: ٗٙٔ/ٔعند مسمـ وال عند أبي داود؛ بؿ قاؿ: "ومسمـ في "صحيحو" )

)بنحوه مطوال(، وفي أبي داود  )يارة، باب حكـ المني( )كتاب الطٕٛٛ)
 ( )كتاب الطيارة، باب المني يصيب الثوب( )بنحوه(.ٕٖٚ( برقـ )ٖٗٔ/ٔ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 (.ٕٚٔ/ٔ( التمخيص الحبير )ٔ)
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َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل الحديث التاسع عشر: 

ـَ َقاَؿ:  َـّ ِلَيْطَرْحُو،  ِإَذا»َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ َفْمَيْغِمْسُو ُكمَُّو، ُث َوَقَع الذ َباُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُك
 (ٔ)«.َفِإفَّ ِفي َأَحِد َجَناَحْيِو ِشَفاًء، َوِفي اآلَخِر َداءً 

مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 
 لو تبيف ما يمي:

عند تخريج ىذا الحديث إلى زيادة في لفظ أبي داود  أشار الحافظ ابف حجر
وابف خزيمة ابف حباف فقاؿ: "َوَرَواُه َأُبو َداُود َواْبُف ُخَزْيَمَة َواْبُف ِحبَّاَف ِبَمْفِظِو 

َـّ ْلَيْنزِْعُو". نَُّو َيتَِّقي ِبَجَناِحِو الَِّذي ِفيِو الدَّاُء َفْمَيْغِمْسُو ُكمَُّو ُث  (ٕ)ِبِزَياَدِة: "َواِ 
والبرنامج عند تخريج الحديث لـ يشر إلى ىذه الزيادة في المصادر التي ذكرىا 

( ٖٗٗٛ( برقـ: )ٖٓٗ/  ٖالحافظ ابف حجر؛ بؿ قاؿ: " وأبو داود في "سننو" )
)كتاب األطعمة ، باب في الذباب يقع في الطعاـ ( )بمثمو(، وابف خزيمة في 

ء ، سقوط الذباب في ( ) كتاب الوضو ٘ٓٔ( برقـ: )ٕٕٕ/  ٔ"صحيحو" )
( برقـ: ٖ٘/  ٗالماء ال ينجسو ( )بمثمو( ، وابف حباف في "صحيحو" )

( ) كتاب الطيارة ، ذكر ما يعمؿ المرء عند وقوع ما ال نفس لو تسيؿ ٕٙٗٔ)
 في مائو أو مرقتو( )بمثمو(".

                                 
( ٓٗٔ/ٚ( أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في اإلناء )ٔ)

 (.ٕٛٚ٘حديث رقـ )
 (. ٕٙٔ/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
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َمى َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َحِديث اْلَعاَلِء ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف َأنَُّو َدَخَؿ عَ  الحديث العشروف:

ِفي َدارِِه ِباْلَبْصَرِة، ِحيَف اْنَصَرَؼ ِمَف الظ ْيِر، َوَداُرُه ِبَجْنِب اْلَمْسِجِد، َفَممَّا َدَخْمَنا 
ـُ اْلَعْصَر؟ َفُقْمَنا َلُو: ِإنََّما اْنَصَرْفَنا السَّاَعَة ِمَف الظ ْيِر، َقاَؿ:  َعَمْيِو، َقاَؿ: َأَصمَّْيُت

ا اْلَعْصَر، َفُقْمَنا، َفَصمَّْيَنا، َفَممَّا اْنَصَرْفَنا، َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َفَصم و 
، َيُقوُؿ:  ـَ ِتْمَؾ َصاَلُة اْلُمَناِفِؽ، َيْجِمُس َيْرُقُب الشَّْمَس َحتَّى ِإَذا َكاَنْت »َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ َفَنَقرَ   (ٔ)«.َىا َأْرَبًعا، اَل َيْذُكُر اهلَل ِفيَيا ِإالَّ َقِمياًل َبْيَف َقْرَنِي الشَّْيَطاِف، َقا
مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 

 لو تبيف ما يمي:
وضح الحافظ ابف حجر عند تخريج ىذا الحديث أف في رواية أبي داود تكرار 

 (ٕ)قولو: "ِتْمَؾ َصاَلُة اْلُمَناِفِقيَف".
/  ٔوقد أغفؿ البرنامج اإلشارة إلى ىذا التكرار فقاؿ: "وأبو داود في "سننو" )

 .( ) كتاب الصالة ، باب وقت العصر ( )بنحوه("ٖٔٗ( برقـ: )ٜ٘ٔ
 
 

                                 
المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التبكير  ( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتابٔ)

 (.ٕٕٙ( حديث رقـ )ٖٗٗ/ٔبالعصر )
 (.ٜٗٗ/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
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حديث َعَطاَء ْبَف َيِزيَد َأفَّ ُحْمرَاَف َمْوَلى ُعْثَماَف الحديث الحادي والعشروف: 

ْبَف َعفَّاَف َدَعا ِبِإَناٍء، َفَأْفَرَغ َعَمى َكفَّْيِو َثاَلَث ِمرَاٍر،  َأْخَبَرُه َأنَُّو رََأى ُعْثَمافَ 
َـّ َغَسَؿ َوْجَيُو  َـّ َأْدَخَؿ َيِميَنُو ِفي اإِلَناِء، َفَمْضَمَض، َواْسَتْنَشَؽ، ُث َفَغَسَمُيَما، ُث

َـّ َمَسَح ِبرَ  َـّ َغَسَؿ ِرْجَمْيِو َثاَلَث َثاَلثًا، َوَيَدْيِو ِإَلى الِمْرَفَقْيِف َثاَلَث ِمرَاٍر، ُث ْأِسِو، ُث
 : ـَ َـّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ أَ »ِمرَاٍر ِإَلى الَكْعَبْيِف، ُث َمْف َتَوضَّ

َـّ َصمَّى َرْكَعَتْيِف اَل ُيَحدُِّث ِفيِيَما َنْفَسُو ُغِفَر َلُو َما َتَقدَّ  ـَ ِمْف َنْحَو ُوُضوِئي َىَذا، ُث  (ٔ)«.َذْنِبوِ 
مف خالؿ المقارنة بيف تخريج الحافظ ابف حجر ليذا الحديث وتخريج البرنامج 

 لو تبيف ما يمي:
أشار الحافظ ابف حجر إلى إحدى روايات الدارقطني لحديث عثماف، والتي  -ٔ

تنص عمى تثميث جميع أعضاء الوضوء المغسولة والممسوحة، وذلؾ 
، وىي مخالفة لما (ٕ)ُقْطِني  ُمَطوَّاًل َوِفيِو اْلُوُضوُء َثاَلثًا"بقولو: "َفَرَواُه الدَّارَ 

في الصحيحيف مف إطالؽ المسح وعدـ تقييده بواحدة أو بثالثة، وقد 

                                 
( متفؽ عميو؛ فقد أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثالثا ثالثا ٔ)
(، وأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الطيارة، باب صفة الوضوء ٜ٘ٔ( حديث رقـ )ٖٗ/ٔ)

 (.ٕٕٙ( حديث رقـ )ٕٗٓ/ٔوكمالو )
 (.ٜٕٙ/ٔ( التمخيص الحبير )ٕ)
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ِحيَحْيِف ُمْطَمٌؽ َغْيُر ُمَقيٍَّد".  (ٔ)أشار الحافظ إلى ذلؾ بقولو: "َوُىَو ِفي الصَّ
/  ٔنف الدارقطني اكتفى بقولو: ")أما البرنامج فعند تخريج ىذه الرواية مف س

 ( ) كتاب الطيارة ، باب دليؿ تثميث المسح ( )بنحوه(".ٖٔٓ( برقـ: )ٚ٘ٔ

 
أشار الحافظ ابف حجر إلى أف رواية الدارقطني خالفت ما في الصحيحيف؛  -ٕ

حيث قّيدت رواية الدارقطني المسح عمى الرأس بمرة واحدة، وىذا التقييد 
 (ٕ)غير موجود في الصحيحيف.

وعند تخريج البرنامج ليذا الحديث مف سنف الدارقطني لـ يشر إلى ىذا 
( )كتاب الطيارة، باب دليؿ ٖٛٓ( برقـ: )ٔٙٔ/  ٔالتقييد، بؿ اكتفى بقولو: ")

 تثميث المسح( )بنحوه(".
 
 
 
 
 

                                 
 (.ٜٕٙ/ٔ( التمخيص الحبير )ٔ)
 (.ٜٕٙ/ٔ( انظر: التمخيص الحبير )ٕ)
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المطمب الثاني: خدمة مقارنة المتوف في البرنامج ما ليا وما عمييا مف خالؿ 

 ة:الدراسة التطبيقي
 مف خالؿ الدراسة التطبيقية لألحاديث السابقة تبيف ما يمي مف المزايا والمآخذ:

 :مزايا خدمة مقارنة المتوف في البرنامجأواًل: 
تتسـ خدمات البرنامج، ومف بينيا خدمة مقارنة المتوف بالسرعة الفائقة  -ٔ

 .في استخراج النتائج المتعمقة بالبحث مع إتاحة النسخ
مج خدمة "مقارنة المتوف" بيف معظـ المصادر األصمية لمسنة يتيح البرنا-ٕ

( كتاب مف المصادر المسندة في ٖٖالنبوية؛ حيث اشتمؿ البرنامج عمى )
السنة النبوية، وىي كتب: الصحاح، والسنف، والمسانيد، والمعاجـ، 

 .والمصنفات، والمراسيؿ، والشمائؿ، وغير ذلؾ
ف بالبرنامج أحيانا زيادة في المصادر تتيح خدمة التخريج ومقارنة المتو -ٖ

استدراكا عمى الكتب المعتمدة في التخريج  كما سبؽ بيانو مف خالؿ الدراسة 
 التطبيقية .

يتيح البرنامج إمكانية ترتيب المصادر في مقارنة المتوف بحسب المطابقة  -ٗ
 .بيف ألفاظ المتف، أو األصحية، أو طوؿ لفظ الحديث

الذي يقدـ خدمة مقارنة المتوف عمى حتى اآلف الوحيد  يعتبر البرنامج ىو -٘
نحو ما سبؽ مف خالؿ عرض شاشة المتوف، وبياف وصؼ التطابؽ واالختالؼ 
بيف ألفاظ المتف باستخداـ عبارات المحدثيف في ذلؾ، فيستعمؿ )بمثمو(، 

 .و)بنحوه(، وغير ذلؾ
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وايات مف يعرض البرنامج خدمة المتف المجمع؛ لموقوؼ عمى ما في الر  -ٙ
 زيادات مع عزو كؿ لفظ إلى مصدرىا.

 ثانًيا: المآخذ عمى خدمة مقارنة المتوف في البرنامج:
مما ال شؾ فيو أف العمؿ البشري ال يخمو مف قصور، وال يمـز مف بياف 
القصور الحّط مف قيمة العمؿ، ويعّد ىذا البرنامج حتى اآلف أفضؿ البرامج 

ة في مجاؿ خدمات اإلسناد والمتف، ولكف مع الحاسوبية في خدمة السنة النبوي
ذلؾ لـ يخؿ مف بعض المآخذ التي ينبغي عمى المشتغؿ بعمـ الحديث اإللماـ 
بيا عند التعامؿ مع ىذا البرنامج، ومف ىذه المآخذ فيما يتعمؽ بخدمة مقارنة 

 المتوف ما يمي:
لمتوف عمى اقتصر البرنامج في دليؿ المستخدـ عند ذكر ألفاظ مقارنة اأواًل: 

تبيف في الدراسة التطبيقية ثالثة ألفاظ فقط، وىي )بمفظو، وبنحوه، وبمثمو(، و 
 ، وىي )بمعناه، ومطواًل، ومختصرًا(.استخدامو لصيغ أخرى

استخدـ البرنامج عند مقارنة المتوف عبارة )بمثمو( إذا كاف ىناؾ  ثانًيا:
مخالؼ لما عميو اختالؼ في بعض ألفاظ المتوف بالزيادة أو النقص، وىذا 

اصطالح المحدثيف في استخداميـ ىذا المفظ في التخريج؛ فتستخدـ عبارة 
، وىذا يفيد أف (ٔ))بمثمو( إذا اتفقت الروايتاف في المفظ مطابقة حرفية تامة

، وقد سبؽ بياف ذلؾ في صيغ المقارنة بمفظو( بمعنى واحد-عبارتي )بمثمو
 (ٕ).عند المحدثيف

مج عبارة )بنحوه( نفس استخدامو لعبارة )بمثمو(، وىذا استخدـ البرنا ثالثًا:
، وقد سبؽ بياف ذلؾ مخالؼ أيضا الصطالح المحدثيف في استخداـ ىذا المفظ

 (ٖ).في صيغ المقارنة عند المحدثيف
عند المقارنة  لـ يستخدـ البرنامج عند المقارنة عبارة )بتقديـ وتأخير( رابًعا:

وقد سبؽ بياف ذلؾ في صيغ ، تخريجبيف المتوف مع أىمية ذلؾ عند ال
 (ٗ).المقارنة عند المحدثيف

ومثالو في الحديث ، ت المقارنةاعدـ الدقة أحياًنا في استخداـ عبار خامًسا: 
استخدـ ، و استخدـ عبارة "بمثمو مطواًل"، والصواب: "بمثمو مختصرًا"أنو  األوؿ

                                 
 (.ٕٗٔ( انظر: مفتاح المبتدئيف )صٔ)
 ( مف البحث.ٙ( انظر: )صٕ)
 ( مف البحث.ٙ( انظر: )صٖ)
 ( مف البحث.ٚ( انظر: )صٗ)
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ـ عبارة بمثمو"، استخد، و عبارة "بمثمو مطواًل"، والصواب: "بمثمو مع زيادة"
 والصواب: "بنحوه مع زيادة".

عبارة "بمثمو"، والصواب: "بمثمو  ولاومثالو في الحديث الثالث والخامس استعم
 مع زيادة".

عبارة "بمثمو"، والصواب "بمثمو مع  وماومثالو في الحديث التاسع عشر استخد
 زيادة".

ظ الروايات بجميع عدـ اإلشارة في البرنامج إلى االختالؼ في ألفا سادًسا:
أنواعو عند المقارنة بيف المتوف في خدمة التخريج التفصيمي مكتفًيا باإلشارة 
إلييا في خدمة المتف المجمع، وال تخفى أىمية اإلشارة إلى ىذا االختالؼ عند 

 المحدثيف في التخريج، ومف ذلؾ:
 عشر. إغفاؿ اإلشارة إلى سبب ورود الحديث. انظر: الحديث األوؿ والرابع -ٔ

إغفاؿ اإلشارة إلى الزيادات في الحديث عند التخريج التفصيمي، واالكتفاء  -ٕ
 بعرضيا في خدمة المتف المجمع. انظر: الحديث األوؿ.

عدـ اإلشارة إلى اختالؼ األلفاظ المؤثر في الفوائد المستنبطة مف  -ٖ
الحديث. انظر: الحديث الثاني والرابع والخامس والسادس والحادي عشر 
 والثالث عشر والخامس عشر والثامف عشر والتاسع عشر والحادي والعشريف.

عدـ اإلشارة إلى تفرد أحد رواة الحديث بمفظ أو بعبارة معينة. انظر:  -ٗ
 الحديث الثالث والرابع.

إغفاؿ اإلشارة إلى الزيادات الشاذة والمنكرة والمدرجة. انظر: الحديث  -٘
 الخامس والتاسع والعاشر.

 التنبيو عمى اختالؼ ضبط األلفاظ. انظر: الحديث السابع. عدـ -ٙ

 إغفاؿ التنبيو عمى االختالؼ بيف الرفع والوقؼ. انظر: الحديث الثامف. -ٚ

عدـ اإلشارة إلى تعييف مبيـ المتف في بعض الروايات عند التخريج.  -ٛ
 انظر: الحديث الثاني عشر.

حديث عند التخريج. انظر: إغفاؿ التنبيو عمى القمب الحاصؿ في متف ال -ٜ
 الحديث السادس عشر والسابع عشر.

 عدـ اإلشارة إلى األلفاظ المكررة. انظر: الحديث العشريف. -ٓٔ
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 خاتمةال

 -صمى اهلل عميو وسمـ-الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى سيدنا رسوؿ اهلل 
 وعمى آلو وصحبو ومف وااله، وبعد:

وتطبيقية لبرنامج "جامع خادـ الحرميف ة قدمت ىذه الدراسة دراسة وصفيفقد 
الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لخدمة السنة النبوية المطيرة"، وبعد 

 ىذه الدراسة تـ التوصؿ إلى النتائج والتوصيات التالية:

 :أوال: نتائج الدراسة
وظيؼ التقنية الحديثة في األبحاث العممية عامة واإلسالمية تإف  .ٔ

تفرضيا متطمبات العصر وواجب شرعي عمى المؤسسات خاصة حتمية 
 .التعميمية والبحثية العامة والخاصة

تساىـ البرامج الحاسوبية الجيدة في خدمة الباحثيف والطالب في مجاؿ  .ٕ
 ، وخاصة في مجاؿ السنة النبوية المطيرة.العمـو اإلسالمية

النبوية السنة الجيود المبذولة في استخداـ التقنية الحديثة في خدمة  .ٖ
 .تظؿ دوف  المأموؿتشيد تطورًا جيًدا؛ لكنيا 

وجود تفاوت واختالؼ في الخدمات المقدمة مف البرامج اإللكترونية  .ٗ
مف ناحية نوع الخدمات عمـو السنة اإلسالمية لخدمة الباحث في 

 .المقدمة وجودتيا

ينبغي أف فال  ؛ال تغني ىذه البرامج اإلسالمية عف الكتاب الورقي وأثره .٘
يا مف الفوائد االطالع عمي لما في بالكتب الورقية؛ؿ اىتماـ الباحثيف يق

 .والنفع ما ال يخفى

يعّد برنامج "جامع خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد  .ٙ
العزيز لخدمة السنة النبوية المطيرة" أفضؿ البرامج المعاصرة في 

سانيد خدمة السنة النبوية في خصوص الخدمات المتعمقة باأل
 والمتوف.

رغـ الخدمات المتعددة والرائعة التي يقدميا ذلؾ البرنامج؛ لكنو ال  .ٚ
يخمو مف بعض المآخذ التي ال تحّط مف قيمتو، ولكف ينبغي لممشتغؿ 

 بعمـ الحديث المستخدـ ليذا البرنامج اإللماـ بيا.

مف خالؿ إتاحتو إضافة إمكانية التغذية الراجعة مف مزايا البرنامج  .ٛ
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"استدراكات المستخدـ" عمى الموقع اإللكتروني الخاص  لخدمة
بالبرنامج؛ ليسجؿ فييا الباحثوف مالحظاتيـ حوؿ خدمات البرنامج 

 المتعددة.
يتميز البرنامج بخدمات عدة متعمقة بمقارنة المتوف؛ فمف ذلؾ: خدمة  .ٜ

 التخريج، وخدمة الشواىد، وخدمة المتف المجمع.

برنامج عمى َسنف المحدثيف تسير خدمة مقارنة المتوف في ال .ٓٔ
القدامى في المقارنة بيف المتوف الحديثية مع مراعاة المآخذ التي تـ 

 بيانيا سابًقا في البحث.

 :ثانيا : توصيات الدراسة
ضرورة نشر الوعي لدى الباحثيف بالجيود المبذولة في مجاؿ التقنية  .ٔ

 . ابما ليا وما عميي السنة النبويةالحديثة في خدمة الباحث في 
السنة ف عمى مجاؿ البرمجة وتصميـ المواقع لخدمة وأف ييتـ القائم .ٕ

بالكيؼ قبؿ الكـ حرصا عمى جودة المنتج وحسف البرمجة  النبوية
تقانيا مع التنويع والتحديث والتطوير الدائـ لمرقي بالمستوى وجودة  وا 

 .المخرجات وتصويب األخطاء
ىذه البرامج والمواقع في تنويو الباحثيف إلى عدـ االعتماد الكمي عمى  .ٖ

وينبغي عمى الباحث مراجعة األصوؿ الورقية تالفيا  ،إعداد البحوث
 .لألخطاء

عمى  السنة النبويةإعداد برامج متطورة لتدريب الباحثيف في عمـو  .ٗ
االستفادة مف استخداـ التقنية في مجاؿ البحث العممي في عمـ 

لبرامج عمى اكتشاؼ التخريج ودراسة األسانيد وغيرىا مع قدرة ىذه ا
 .المتدرب إخط

إنشاء مراكز معمومات متخصصة في الجامعات مف الباحثيف إلعداد  .٘
الدراسات التطبيقية حوؿ نوعية ىذه البرامج والمواقع ومدى تطورىا 

 . وجودتيا ومتابعة الجديد مف ىذه البرامج

إنشاء معامؿ حاسب آلي متطورة بجميع الجامعات والكميات اإلسالمية  .ٙ
ح عمييا البرامج والمواقع اإلسالمية بكافة أنواعيا لتدريب الطالب متا

 . والباحثيف عمييا
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المتعمقة األبحاث األكاديمية لمنسوبييا إلى عمؿ توجيو الجامعات  .ٚ
باستخداـ التقنية الحديثة في خدمة العمـو اإلسالمية، وخاصة عمـو 

الترقيات مع  السنة النبوية، مثؿ: أبحاث الماجستير والدكتوراه وبحوث
لتنسيؽ مع الشركات المنتجة لمبرامج والمواقع اإلسالمية لخدمة ا

 ج.وتطوير ىذه البرام
أف ينفع بو البالد والعباد، وأف يجعمو  -تعالى-وفي ختاـ ىذا البحث أسأؿ اهلل 

 خالًصا لوجيو الكريـ.
 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد النبي األمي وعمى آلو وصحبو وسمـ



 

 
117 

 در والمراجعفيرس المصا
إتحاؼ الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة: ألبي العباس شياب  .ٔ

الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ البوصيري الشافعي )المتوفى: 
ىػ(، تحقيؽ: دار المشكاة لمبحث العممي، ط/ دار الوطف لمنشر، ٓٗٛ

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔالرياض، الطبعة: األولى، 

الفضؿ أحمد : ألبي المبتكرة مف أطراؼ العشرةإتحاؼ الميرة بالفوائد  .ٕ
، ىػ(ٕ٘ٛبف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )المتوفى : 

 -ىػ ٘ٔٗٔالطبعة : األولى ، ، تحقيؽ : مركز خدمة السنة والسيرة
 .ـٜٜٗٔ

اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف: لمحمد بف حباف بف أحمد بف  .ٖ
ي، أبو حاتـ، الدارمي، الُبستي حباف بف معاذ بف َمْعبَد، التميم

مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: األولى،  -ىػ(ٖٗ٘)المتوفى: 
 ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ

؛ البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير .ٗ
حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي  يبف الممقف سراج الديف أبال

مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل  المحقؽ:، ىػ(ٗٓٛالمصري )المتوفى: 
 -دار اليجرة لمنشر والتوزيع ، ط/ بف سميماف وياسر بف كماؿ

 .ـٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔالطبعة: االولى، ، السعودية-الرياض

بغية الباحث عف زوائد مسند الحارث بف أبي أسامة: لنور الديف  .٘
 -المدينة المنورة  -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية -الييثمي 
 ـ.ٕٜٜٔ - ٖٔٗٔ األولى،

التأصيؿ ألصوؿ التخريج وقواعد الجرح والتعديؿ: لبكر بف عبد اهلل أبي  .ٙ
 ىػ.ٖٔٗٔاألولى -زيد، ط/ دار العاصمة

جماؿ : لتخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاؼ لمزمخشري .ٚ
محمد عبد اهلل بف يوسؼ بف محمد الزيمعي )المتوفى:  يالديف أب

دار ابف ، ط/ اهلل بف عبد الرحمف السعد المحقؽ: عبد، ىػ(ٕٙٚ
 .ىػٗٔٗٔاألولى، -الرياض –خزيمة 

مدكتور دخيؿ بف ل :التخريج عند المحدثيف معانيو ومصادره ووظائفو .ٛ
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مستخرج مف مجمة جامعة اإِلماـ محمد بف  ، بحثصالح المحيداف
 .العدد الثامف والعشروف، سعود اإِلسالمية

الرافعي الكبير: ألبي الفضؿ أحمد  التمخيص الحبير في تخريج أحاديث .ٜ
، ىػ(ٕ٘ٛبف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )المتوفى: 

 ـ.ٜٜٛٔىػ. ٜٔٗٔاألولى  -دار الكتب العمميةط/ 

محمد بف فتوح بف : لالجمع بيف الصحيحيف البخاري ومسمـ .ٓٔ
عبد اهلل  يأب ،عبد اهلل بف فتوح بف حميد األزدي الميورقي الَحِميدي

، ط/ المحقؽ: د. عمي حسيف البواب، ىػ(ٛٛٗي نصر )المتوفى: بف أب
 .ـٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالثانية، -بيروت –دار ابف حـز 

لبرنامج جامع خادـ الحرميف دليؿ المستخدـ اإللكتروني  .ٔٔ
 الشريفيف لمسنة النبوية المطيرة.

سنف ابف ماجو: البف ماجو أبي عبد اهلل محمد بف يزيد  .ٕٔ
تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ط/ دار  -ػ(ىٖٕٚالقزويني )المتوفى: 
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي.-إحياء الكتب العربية

 –سنف أبي داود : ألبي داود سميماف بف األشعث السجستاني  .ٖٔ
 ط/ دار الكتاب العربي ػ بيروت.

سنف البييقي الكبرى: ألحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى  .ٗٔ
ادر عطا، ط/ دار الكتب أبي بكر البييقي، تحقيؽ: محمد عبد الق

 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالعممية، بيروت، الطبعة: الثالثة، 
ط/  -سنف الترمذي: لمحمد بف عيسى أبي عيسى الترمذي .٘ٔ

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 
سنف الدارقطني: ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف  .ٙٔ

المتوفى: ميدي بف مسعود بف النعماف بف دينار البغدادي الدارقطني )
 ٕٗٗٔلبناف الطبعة: األولى،  –مؤسسة الرسالة، بيروت  -ىػ(ٖ٘ٛ
 ـ ٕٗٓٓ -ىػ 

سنف النسائي المجتبى: ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف  .ٚٔ
مكتب المطبوعات -ىػ(ٖٖٓعمي الخراساني، النسائي )المتوفى: 

  ٜٙٛٔ - ٙٓٗٔالطبعة: الثانية،  -حمب  –اإلسالمية 
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محمد بف  -الصحيح المختصر الجامع -حيح البخاري ص .ٛٔ
 –دار ابف كثير، اليمامة - -إسماعيؿ أبو عبد اهلل البخاري الجعفي

 ـ.ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔالطبعة الثالثة،  -بيروت 

عثماف بف عبد عمـو الحديث المعروؼ بمقدمة ابف الصالح: ل .ٜٔ
عمرو، تقي الديف المعروؼ بابف الصالح )المتوفى: ي الرحمف، أب

دار ، ط/ ماىر ياسيف الفحؿ -المطيؼ اليميـ المحقؽ: عبد ، ىػ(ٖٗٙ
 .ـ ٕٕٓٓىػ /  ٖٕٗٔ-األولى-الكتب العممية

الخير  يشمس الديف أب: لفتح المغيث بشرح الفية الحديث .ٕٓ
محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد 

مكتبة ، ط/ المحقؽ: عمي حسيف عمي، ىػ(ٕٜٓالسخاوي )المتوفى: 
 .ـٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔاألولى،  -مصر –السنة 

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: ألبي أحمد عبد اهلل بف عدي  .ٕٔ
دار الكتب العممية الطبعة األولى  -ىػ( ٖ٘ٙالجرجاني )المتوفى: 

 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ألبي الحسف نور الديف عمي بف  .ٕٕ
: حساـ الديف ىػ(، تحقيؽٚٓٛأبي بكر بف سميماف الييثمي )المتوفى: 
 ـ.ٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔالقدسي، ط/ مكتبة القدسي، القاىرة، 

المستدرؾ عمى الصحيحيف: لمحمد بف عبد اهلل، أبي عبد اهلل  .ٖٕ
بيروت، الطبعة األولى، –الحاكـ النيسابوري، ط/ دار الكتب العممية

 ـ.ٜٜٓٔ –ىػ ٔٔٗٔ

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: ألحمد بف حنبؿ، أبي عبد اهلل  .ٕٗ
عادؿ مرشد، وآخروف، ط/ -، تحقيؽ: شعيب األرنؤوطالشيباني

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔمؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 

مسند البزار )المطبوع باسـ البحر الزخار(: ألبي بكر أحمد بف  .ٕ٘
مكتبة العمـو والحكـ  -ىػ ٕٜٕعمرو بف عبد الخالؽ البزار المتوفى: 

 ـ(.ٜٕٓٓ) -المدينة المنورة  -

شيبة: ألبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي ُمصنؼ ابف أبي  .ٕٙ
-ىػ(، تحقيؽ: كماؿ يوسؼ الحوت، ط/ مكتبة الرشد ٖٕ٘شيبة )ت 
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 ىػ.ٜٓٗٔالرياض، الطبعة: األولى، 
ط/  -المعجـ األوسط: ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني .ٕٚ

 ىػ.٘ٔٗٔالقاىرة، -دار الحرميف

ألستاذ : لمفتاح المبتدئيف في تخريج حديث خاتـ النبييف .ٕٛ
-ىػٖٛٗٔالثانية، -الدكتور رضا زكريا األزىري، ط/ مكتبة اإليماف

 ـ.ٕٚٔٓ

عبد اهلل  يشمس الديف أب: لالموقظة في عمـ مصطمح الحديث .ٜٕ
، ىػ(ٛٗٚمحمد بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز الذىبي )المتوفى: 

مكتبة المطبوعات اإلسالمية ، ط/ اعتنى بو: عبد الفتاح أبو ُغّدة
 .ىػ ٕٔٗٔنية، الثا-بحمب

برىاف الديف إبراىيـ بف : لالنكت الوفية بما في شرح األلفية .ٖٓ
مكتبة الرشد ، ط/ المحقؽ: ماىر ياسيف الفحؿ، عمر البقاعي

 .ـ ٕٚٓٓىػ /  ٕٛٗٔاألولى، ، ناشروف

الواضح في التخريج ودراسة األسانيد: لعدة مؤلفيف، ط/  .ٖٔ
حياء التراث،   ـ.ٕٗٓٓجمعية الحديث الشريؼ وا 
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Faharas Almasadir Wa lmarajie  

'iithaf alkhayarat almuharat bizawayid almasanid 

aleashrati: li'abi aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'abi 

bakr bn 'iismaeil albusirii alshaafieii (almutawafaa: 

840hi), tahqiqu: dar almushkat lilbahth alealmii, ta/ dar 

alwatan lilnashri, alrayad, altabeati: al'uwlaa, 1420h - 

1999m. 

 'iithaf almuharat bialfawayid almubtakarat min 'atraf 

aleashrati: li'abi alfadl 'ahmad bin eali bin muhamad bin 

'ahmad bin hajar aleasqalanii (almutawafaa : 852h), 

tahqiq : markaz khidmat alsunat walsiyrati, altabeat : 

al'uwlaa , 1415h - 1994m.  

al'iihsan fi taqrib sahih aibn hiban: limuhamad bin 

hibaan bin 'ahmad bin hibaan bin mueadh bin maebda, 

altamimi, 'abu hatim, aldaarmi, albusty (almutawafia: 

354h)- muasasat alrisalati, bayrut altabeata: al'uwlaa, 

1408 hi - 1988 m  

albadr almunir fi takhrij al'ahadith wal'athar alwaqieat 

fi alsharh alkabiri; liabn almulaqin siraj aldiyn 'abi hafs 

eumar bin ealii bin 'ahmad alshaafieii almisrii 

(almutawafaa: 804hi), almuhaqiqi: mustafaa 'abu alghit 

waeabd allah bin sulayman wayasir bin kamal, ta/ dar 

alhijrat lilnashr waltawzie - alriyad-alsaeudiat, altabeati: 

alawlaa, 1425h-2004m.  

bughyat albahith ean zawayid musnad alharith bin 'abi 

'usamata: linur aldiyn alhaythamii -markaz khidmat 

alsunat walsiyrat alnabawiat - almadinat almunawarat - 

al'uwlaa, 1413 - 1992m.  

altaasil li'usul altakhrij waqawaeid aljurh waltaedili: 

libikr bin eabd allah 'abi zayda, ta/ dar aleasimati-

al'uwlaa 1413hi. 

takhrij al'ahadith walathar alwaqieat fi tafsir alkishaf 

lilzumakhshari: lijamal aldiyn 'abi muhamad eabd allah 
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bin yusif bin muhamad alzaylei (almutawafaa: 762hi), 

almuhaqiq: eabd allah bin eabd alrahman alsaeda, ta/ 

dar aibn khuzimat - alrayad-al'uwlaa, 1414hi.  

altakhrij eind almuhdithin maeanih wamasadirih 

wawazayifihi: lilduktur dakhil bin salih allihaydan, 

bahath mustakhraj min majalat jamieat al'iimam 

muhamad bin sueud al'iislamyt, aleadad althaamin 

waleishruna. 

 altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafieii alkabiri: 

li'abi a 

lfadl 'ahmad bin ealiin bin muhamad bin 'ahmad bin 

hajar aleasqalanii (almutawafaa: 852hi), ta/ dar alkutub 

aleilmiati- al'uwlaa 1419hi. 1989m.  

aljame bayn alsahihayn albukharii wamuslm: limuhamad 

bn fatuwh bin eabd allah bin fatuwh bin humayd al'azdii 

almuyurqii alhamidy, 'abi eabd allah bin 'abi nasr 

(almutawafaa: 488hi), almuhaqiqi: da. eali husayn 

albawabi, ta/ dar aibn hazm - biruti-althaaniati, 1423h - 

2002m. 

 

sunan abn majah: liabn majah 'abi eabd allh muhamad 

bn yazid alqazwini (almutawafaa: 273hi)- tahqiqu: 

muhamad fuaad eabd albaqi, ta/ dar 'iihya' alkutub 

alearabiati-faysil eisaa albabi alhalbi. sunan 'abi dawud : 

li'abi dawud sulayman bin al'asheath alsijistanii - ta/ dar 

alkitaab alearabii bayrut. sunan albayhaqii alkubraa: 

li'ahmad bin alhusayn bin eali bin musaa 'abi bakr 

albayhaqi, tahqiqu: muhamad eabd alqadir eataa, ta/ dar 

alkutub aleilmiati, bayrut, altabeatu: althaalithati, 1424 

hi - 2003 mi.  

sunan altirmidhi: limuhamad bin eisaa 'abi eisaa 

altirmadhi- ta/ dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut. 

 sunan aldaariqatani: li'abi alhasan eali bin eumar bin 

'ahmad bin mahdi bin maseud bin alnueman bin dinar 
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albaghdadi aldaariqutnii (almutawafaa: 385hi)- muasasat 

alrisalati, bayrut - lubnan altabeatu: al'uwlaa, 1424 hi - 

2004 m  

sunan alnisayiyi almujtabaa: li'abi eabd alrahman 

'ahmad bin shueayb bin ealiin alkharasanii, alnasayiyi 

(almutawafaa: 303ha)-maktab almatbueat al'iislamiat - 

halab - altabeati: althaaniati, 1406 – 1986 

sahih albukharii -aljamie alsahih almukhtasar - 

muhamad bin 'iismaeil 'abu eabd allah albukhariu 

aljaeafi- -dar aibn kathir, alyamamat - bayrut - altabeat 

althaalithatu, 1407 - 1987m. 

 eulum alhadith almaeruf bimuqadimat abn alsalahi: 

laeuthman bin eabd alrahman, 'abi eamrw, taqi aldiyn 

almaeruf biabn alsalah (almutawafaa: 643hi), almuhaqiq: 

eabd allatif alhamim - mahir yasin alfahla, ta/ dar 

alkutub aleilmiati-al'uwlaa-1423 hi / 2002 mi. 

 fath almughith bisharh alfiat alhadithi: lishams aldiyn 

'abi alkhayr muhamad bin eabd alrahman bin muhamad 

bin 'abi bakr bin euthman bin muhamad alsakhawi 

(almutawafaa: 902hi), almuhaqiq: eali husayn eulay, ta/ 

maktabat alsanat - masr- al'uwlaa, 1424hi/ 2003m.  

alkamil fi dueafa' alrajali: li'abi 'ahmad eabd allh bn 

eadii aljarjanii (almutawafaa: 365hi) - dar alkutub 

aleilmiat altabeat al'uwlaa 1418 hi - 1997 mi. 

 majmae alzawayid wamanbae alfawayidi: li'abi alhasan 

nur aldiyn ealii bin 'abi bakr bin sulayman alhaythamii 

(almutawafaa: 807hi), tahqiqu: husam aldiyn alqudsi, ta/ 

maktabat alqudsi, alqahirati, 1414h-1994m. 

almustadrik ealaa alsahihayni: limuhamad bin eabd 

allah, 'abi eabd allah alhakim alniysaburi, ta/ dar alkutub 

aleilmiati-birut, altabeat al'uwlaa, 1411h - 1990m.  

 

musnad al'iimam 'ahmad bin hanbal: li'ahmad bin 

hanbul, 'abi eabd allah alshiybani, tahqiqu: shueayb 
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al'arnuuwta-eadil murshidi, wakhrun, ta/ muasasat 

alrisalati, altabeatu: al'uwlaa, 1421h - 2001m. 

 musnad albazaar (almatbue biaism albahr alzakhari): 

li'abi bakr 'ahmad bin eamriw bin eabd alkhaliq 

albazaar almutawafaa: 292 ha- maktabat aleulum 

walhukm - almadinat almunawarat - (2009mu). 

 musnf abn 'abi shaybata: li'abi bakr eabd allh bin 

muhamad bin 'abi shayba (t 235 ha), tahqiqu: kamal 

yusuf alhut, ta/ maktabat alrishdi-alriyadi, altabeatu: 

al'uwlaa, 1409hi. 

 almuejam al'awsata: li'abi alqasim sulayman bin 'ahmad 

altabrani- ta/ dar alharmin-alqahirati, 1415hi.  

miftah almubtadiiyn fi takhrij hadith khatam alnabiiyna: 

lil'ustadh alduktur rida zakariaa al'azhari, ta/ maktabat 

al'iimani-althaaniati, 1438h-2017m.  

almuaqazat fi eilm mustalah alhadithi: lishams aldiyn 

'abi eabd allh muhamad bin 'ahmad bin euthman bin 

qaymaz aldhahabii (almutawafaa: 748hi), aietanaa bihi: 

eabd alfataah 'abu ghuddt, ta/ maktabat almatbueat 

al'iislamiat bihalba-althaaniati, 1412 hu. 

 alnukat alwafiat bima fi sharh al'alfiati: liburhan aldiyn 

'iibrahim bin eumar albiqaeii, almuhaqaqi: mahir yasin 

alfahala, ta/ maktabat alrushd nashiruna, al'uwlaa, 1428 

hi / 2007 mi. 

alwadih fi altakhrij wadirasat al'asanidi: lieidat 

mualifina, ta/ jameiat alhadith alsharif wa'iihya' 

altarathi, 2004m. 

 

 

 

 


