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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

 املقدمة

هلل اعمتػضؾ قمغم قمباده سمقاومر اًمـعؿ، اعمتػرد سماًمعظؿة واجلؼموت، احلؿد هلل رب اًمعاعملم، احلؿد 

وأصكم وأؾمؾؿ قمغم ظمؾقؾف اعمصطػك وكبقف اعمجتبك حمؿد سمـ قمبد اهلل وقمغم آًمف وصحبف اًمؽرام، أما 

 :سمعد

ومنن اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف هق ظمػم َمِعلم شمتقضمف ًمف اهلؿؿ سماًمبحث واًمدراؾمة، ومفق يمالم رب 

اهلداية ًمؾخؾقؼة يماومة، ويمتاب طِمَؽؿ وأطمؽام وقمبادات ومعامالت وقمؼائد اًمعاعملم، وهق يمتاب 

وىمصص، وٓ يلشمقف اًمباـمؾ مـ سملم يديف وٓ مـ ظمؾػف6 ٓ ذم طمروومف وٓ ذم طمدوده ومفق اًمـقر 

 اعمبلم مـ رب اًمعاعملم

وإن مسائؾ اًمؼرآن وقمؾقمف يمثػمة، وىمد أوٓها ؾمؾػـا اًمصاًمح وؾمائر اًمعؾامء اًمعـاية اًمؽبػمة 

ومبحثقا مسائؾفا ودوكقا ومقفا اعمصـػات سمشؽؾ مػرد وسمشؽؾ جمؿقع، وما زاًمت اًمعـاية 

  متقاصؾة سمبحث شمؾؽ اعمسائؾ وإسمراز يمؾ ضمديد مػقد ومقفا

وذم هذا اًمصدد شمقضمفت مهتل سماًمبحث ذم مقوقع مـ مقوققمات قمؾقم اًمؼرآن وهق 

أئؿة اعمسؾؿلم ورمز مـ مسؾطًا اًمضقء ومقف قمغم يمتاب إمام مـ  "أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن"مقوقع 

ف ومجاء سمحثل اًمذي ؾَمَؿْقتُ . رمقز إمة اإلؾمالمقة اًمعظام، وهق اإلمام اًمبخاري قمؾقف رمحة اهلل

ًمقشؽؾ ًمبـة أرضمق أن شمؽقن  "أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن قمـد اإلمام اًمبخاري مـ ظمالل صحقحف"

  مػقدة، وىِمقَؿة مضاومة حلؼؾ مؽتبة اًمدارؾمات اًمؼرآكقة

ؾمقر اًمؼرآن اًمؽريؿ أطمد اعمقوققمات اًمتل طمظقت سمعـاية اًمعؾامء6 عما وإن مقوقع أؾمامء 

ذم شمعؾؼفا سمؽتاب اهلل ومعاكقف، وًمؼد قمؼد ومقفا إمام اعمػنيـ اسمـ ضمرير  ومقفا مـ طمؽؿ وومقائد

 . "اًمؼقل ذم شملويؾ أؾمامء اًمؼرآن وؾمقره وآيف": ومؼال اًمطؼمي ومصاًل ذم مؼدمة شمػسػمه

 : أمهقة اًمبحث

 :اًمبحث مـ ظمالل اًمـؼاط اًمتاًمقة شمؼمز أمهقة
 

 (.5-4)حمؿد اًمشايع أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص . ذم ومقائد شمسقير ؾمقر اًمؼرآن، اكظر يمتاب د(5)

(2)(5/45.) 
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

أن اًمبخاري مـ ضِمَؾة اًمعؾامء اعمتؼدملم وحيسـ إسمراز مـفجف ذم مسائؾ قمؾقم اًمؼرآن،  .5

ؾمقساهؿ ذم سمقان مراطمؾ شملريخ هذا اًمعؾؿ  -طمتامً -ومـفا أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن، وذًمؽ 

اًمؼرآن ويمان صحقح اًمبخاري حمؾ قمـاية اعمػنيـ ذم مسائؾ قمؾقم . وقمـاية اًمعؾامء سمف

قمـ  ومـفا شمسؿقة اًمسقر، ومفذا اًمؼايض اسمـ قمطقة يـؼؾ ذم شمػسػمه اعمحرر اًمقضمقز

: ىمال اًمبخاري": اًمبخاري ذم صحقحف ذم شمسؿقة ؾمقرة اًمػاحتة ويٍِمح سماؾمؿف ومؼال

 .هـا."...ؾمؿقت أم اًمؽتاب6 ٕكف يبدأ سمؽتاسمتفا ذم اعمصحػ 

ئؾ سماًمؼقل أىمرب إمم قمٍم اًمـبقة يمان ىمقة اًمؼقل شمؽقن سمتؼدم اًمؼائؾ سمف، ومؽؾام يمان اًمؼا .2

ىمقًمف مؼَدمًا قمغم ىمقل همػمه، واًمبخاري شمقذم ذم مـتصػ اًمؼرن اًمثاًمث اهلجري، وذم 

كسبة اؾمؿ أي ؾمقرة ًمف كسبتفا ًمزمـ متؼدم وهق أومم مـ كسبتفا عمتلظمر قمـف، ومؿثاًل 

فا ؾمقرة اًمتحريؿ شمسؿك ؾمقرة اًمـُؿتحّرم وهبذا ُذيمرت ذم صحقح اًمبخاري، وىمد كسب

ٓسمـ اجلقزي ذم شمػسػمه وهق متقرم ذم اًمؼرن اًمسادس  سماطمثقن معاسون

، وٓ ؿمؽ أن كسبتفا (هـ555ت)، وًمؾسققـمل اعمتقرم ذم اًمؼرن اًمعاذ (هـ153ت)

. أومم وأطمرى سمحؼقؼة اًمبحث اًمعؾؿل( هـ212ت )ًمؾبخاري اعمتقرم ذم اًمؼرن اًمثاًمث 

 ػم مظاهناوذم هذا شمظفر أمهقة سمحث اعمسائؾ اًمعؾؿقة ذم هم

أمهقة شمراضمؿ وشمبقيب اًمبخاري ذم صحقحف قمـد اًمعؾامء، ومنن ًمذًمؽ اهتاممًا سمارزا ًمدهيؿ  .4

، واًمغقص ذم أهار شمبقيب اًمبخاري ًمصحقحف مـ سمقاسمة وىمد أًمػت ومقف اعممًمػات
 

(5)  (5/37.) 

 (.315)كقرة اًمدوهي ص . ، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمـ د(525)حمؿد اًمشايع ص .اكظر أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمـ د  (2)

مـػمة اًمدوهي، ومـنهنام ىمـد سمـذٓ ضمفـدًا . حمؿد اًمشايع ود. وهـا ٓسمد مـ شمسجقؾ يمؾؿة صمـاء واقمتذار ًمؽؾ مـ د

يمبػمًا ومشؽقرًا ذم سمحثقفام قمـ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن وىمد اؾمتؼصقا ومجعـا أؾمـامء اًمسـقر مــ مراضمـع قمـدة يمؽتـب 

وإن ومقات كسبة سمعض أؾمامء ؾمـقر اًمؼـرآن ًمؾبخـاري مـع كسـبتفا عمتـلظمريـ ٓ . يمتب احلديث وهمػمهااًمتػسػم و

يؼؾؾ مـ ضمفدهيام، وهلام ذم ذًمؽ أوؾمع اًمعذر، ومنن سمحثـقفام مَجْـع ًمؽـؾ أؾمـامء اًمسـقر ومــ ؿمـتك اعمراضمـع ومؿــ 

ع كسـخ صـحقح اًمبخـاري6 اعمتقىمع ومقات سمعض إؾمامء وومقات كسبتفا ًمؾؿتؼدملم، يمام أهنام يعذران ذم قمدم شمتب

وأسمحاصمــا إكـام هـل مؽؿؾـة ًمبعضـفا سمعضـًا وذم اًمـفايـة شمصـب ذم . ًمؽقن سمحثقفام أوؾمع مؼصدًا مــ سمحثـل هـذا

 .مصؾحة اًمدارؾمات اًمؼرآكقة

 ؾمقليت ذيمر هذه اًمؽتب قمـد احلديث قمـ أمهقة شمراضمؿ اًمبخاري  (4)



 

3 
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اًمدراؾمات اًمؼرآكقة ُيعد إواومة قمؾؿقة عمـفج اًمبخاري ذم صحقحف وإسمرازًا عمزيد مـ 

 دراؾمات اًمؼرآكقة وشمؽشقػًا هلا ذم همػم مظاهنااإلومادة ذم ختصص اًم

 :أهداف اًمبحث

  إسمراز اقمتـاء اًمبخاري سملؾمامء ؾمقر اًمؼرآن .5

 اًمؽشػ قمـ مـفج اًمبخاري ذم أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن .2

 .ومحص كسبة أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ذم أسمحاث اعمعاسيـ ًمؾبخاري أو متلظمريـ قمـف .4

 :اًمدراؾمات اًمساسمؼة

اًمتػسػم مـ ظمالل يمتاسمف اًمصحقح، رؾماًمة ماضمستػم ًمسقد أمحد مـفج اإلمام اًمبخاري ذم  .5

هـ ومل يتعرض 5351ظمطري، يمؾقة اًمدقمقة وأصقل اًمديـ ضمامعة أم اًمؼرى قمام 

 .عمقوقع ؾمقر اًمؼرآن سمتاشماً 

ًمؾديمتقر  "شمثقير قمؾقم اًمؼرآن مـ ظمالل يمتاب اًمتػسػم مـ صحقح اًمبخاري"سمحث  .2

قًا ذم جمؾة اًمدراؾمات اإلؾمالمقة مساقمد اًمطقار، وهق سمحث حمؽؿ ومـشقر إًمؽؽموك

ويَمتب ومقف اًمؽاشمب أؾمطرًا معدودة ومػقدة قمـ مـفج اًمبخاري ذم . سمجامعة اعمؾؽ ؾمعقد

شمسؿقة ؾمقر اًمؼرآن، ومل يستقف مقوقع ؾمقر اًمؼرآن قمـد اًمبخاري6 كظرًا ٓؿمتامل 

 .اًمبحث قمغم أكقاع أظمرى مـ قمؾقم اًمؼرآن، وقمدم شمؼصده هلذا اًمـقع سماًمذات

 :مـفج اًمبحث

ىمام اًمبحث قمغم مـفج آؾمتؼراء واًمتحؾقؾ واًمـؼد، ومؼؿت ذم اًمشؼ اًمـظري سماؾمتؼراء يمؾ 

ذيمر ومقف اؾماًم ًمسقرة مـ اًمؼرآن، وقمغم رأس ذًمؽ شمراضمؿ أسمقاب  مقوع ذم صحقح اًمبخاري

 
6 -هــ5325اًمطبعـة إومم -اًمرؾماًمة كاذون اقمتؿدت ذم شمسؿقة اًمبخاري ٕؾمامء اًمسقر قمغم ـمبعات ممؾمسة   (5)

ـَُسـخ اًمصـحقح إظمـرى اقمتؿـدت قمـغم اًمـسـخة  كظرًا ًمـدىمتفا واقمتــاء اعمحؼؼـلم هبـا، وذم ذيمـر أؾمـامء اًمسـقر ًم

اًمققكقـقــة اًمتــل هــل أقمظــؿ أصــؾ ُيقصَمــُؼ سمــف ذم كســخ صــحقح اًمبخــاري واًمتــل اقمُتــِـك هبــا أؿمــد آقمتـــاء وــبطًا 

ومــ أسمـرز مـا ( هــ375ت)اًمصحقحة اًمتـل رواهـا احلػـاظ اإلمـاُم اًمقـقكقـُل وشمصحقحًا ومؼاسمؾة قمغم إصقل 

مقزها مجعف واؾمتقعاسمف ًمؾروايات اعمتعددة ًمؾصحقح، وقمؼد هلا جمؾس ؾمامع سمحضقر اإلمام اًمـحقي اسمــ ماًمـؽ، 

=
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

اًمبخاري ذم صحقحف سمدءًا سمؽتاب اًمتػسػم وومضائؾ اًمؼرآن صمؿ سماىمل اًمصحقح، وىمؿت 

 .ؾمقر اًمؼرآنسماؾمتخالص مـفجف ذم أؾمامء 

 -وأما ىمسؿ اًمدراؾمة اًمتطبقؼقة ذم اًمبحث ومؼد ريمزت ومقفا قمغم شمسؿقة اًمبخاري ًمسقر اًمؼرآن 

مع مقازكتفا سمام ورد ذم اًمسـة، وذم يمتب اًمدراؾمات اًمؼرآكقة اًمتل ؾمبؼت  -ومفل مدار اًمبحث 

 -رة وٓؾمقام اعمتلظم -، مع قمدم ىمصد اؾمتؼراء مجقع اًمتػاؾمػم اًمبخاري أو قماسشمف شمؼريباً 

 خلروج ذًمؽ قمـ مؼصد اًمبحث

ذم كسبة آؾمؿ اعمذيمقر  صمؿ اًمـؼد ًمبعض اًمؽتب اعمعاسة اًمتل أًمػت ذم أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن

ًمصحقح اًمبخاري، وًمـ أؿمػم هلا ذم طماًمة قمدم احلاضمة6 يمعزوهؿ اؾمؿ اًمسقرة ًمؾؿروي قمـ 

وإكام أسملم . أو قمـ صحاسمتف، أو ذم طماًمة كسبتفا ًمؾبخاري ذم صحقحف سمشؽؾ صحقح اًمـبل 

ذًمؽ قمـد كسبتفؿ ًمؾسقرة عمـ هق سمعد اًمبخاري مـ حمدصملم أو مػنيـ، أو قمـد كسبة آؾمؿ 

 .ظمطل ًمؾبخاري وما ؿماسمف

وًمقس مـ مؼاصد اًمبحث اؾمتؼراء أؾمامء اًمسقرة اًمقاطمدة يمؾفا6 وإكام مدار اًمدراؾمة 

 .اًمتطبقؼقة شمسؿقة اًمبخاري ًمؾسقر صمؿ اًمـظر ًمقضمقدها مـ قمدمف ذم اعمصادر حمؾ اًمعـاية

وإذا -ذم اًمسـة ومنين أصمبت دًمقؾفا مـ اًمسـة  -اعمؽمضمؿ هلا اًمبخاري-وإذا ورد اؾمؿ اًمسقرة 

ورد ذم إطماديث اعمرومققمة اًمصحقحة ايمتػقت سمف قمـ ذيمر اًمقارد قمـ اًمصحاسمة وهمػمه مـ 

 = 
هـ صمـؿ أقمقـد 5455وـمبعت سمبقٓق قمام  وـمبعت سمعد ذًمؽ ذم اعمطبعة إمػمية سملمر مـ اًمسؾطان قمبد احلؿقد 

هــ 5325حمؿد زهػم كاس اًمــاس وـمبعـت سمـدار ـمقيـؼ قمـام . إظمراج هذا اًمـسخة اًمػريدة سمنذاف وقمـاية د

اًمطبعة إومم، وقمغم هذه إظمػمة اقمتؿدت ذم ذيمر ومروىمات كسخ اًمبخـاري ذم شمسـؿقتف ًمؾسـقر وسماًمتـازم يؽـقن 

اؾمتعـت ذم حتريـر ومروىمـات كسـخ  يمام. آقمتامد أصاًل قمغم اًمققكقـقة اًمتل أوصمؼ كسخة وأمجعفا ذم كسخ اًمصحقح

 .اًمبخاري سمؽتاب إرؿماد اًمساري ًمؾؼسطالين6 ًمؽقكف مـ أدق ذوطمات اًمصحقح ذم وبط كسخف

يمؿعاين اًمؼرآن ًمؾػراء، وجماز اًمؼرآن ٕيب قمبقـدة، وشمػسـػم اسمــ ضمريـر، وسمعـض يمتـب قمـد أي يملؾمـامء اًمؼـرآن   (5)

 (شمقذم ذم اًمؼرن اخلامس)اًمؼرآن ٓسمـ قمبد اًمؽاذم  ، وقمدد ؾمقر(شمقذم ذم اًمؼرن اًمثاًمث)ٓسمـ ؿماذان اًمرازي 

. مـػمة اًمدوهي، وأهمػؾت يمتاب أؾمامء اًمؼرآن اًمؽريؿ وأؾمـامء ؾمـقره وآياشمـف ًمؾــ د. حمؿد اًمشايع ود. يمؽتايب د  (2)

 .آدم سمؿبا6 ٕكف مل يشتؿؾ قمغم يمؾ ؾمقر اًمؼرآن وإكام سمعضفا، يمام أكف مل يـسب مـفا ؿمقئًا وإكام جمرد ذيمر هلا
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

. ـ أشمقؾمع سمذيمر اعمصادر ذم قمؾقم اًمؼرآن أو اًمتػسػم اًمتل ذيمرت هذا آؾمؿ، وًم-مراضمع هماًمباً 

يمام أكف ًمقس مـ مؼاصد اًمبحث آقمتـاء سمتعؾقؾ شمسؿقة اًمسقر أو مؼاصد ذًمؽ6 ًمؽقهنا ظمارج 

 طمدود اًمبحث

 :ىمؿت ذم سمحثل سمام يكم يمام

اعمتـ طملم  يمتاسمة أيات اًمؼرآكقة سماًمرؾمؿ اًمعثامين مع قمزوها إمم ؾمقرها ورىمؿ أية ذم .5

 .ورودها ٕول مرة

ظَمَرضمت إطماديث اًمـبقية سمذيمر رىمؿ احلديث، وما يمان ذم اًمصحقحلم أو أطمدمها  .2

 ايمتػقت سمف، وما مل أضمده ومقفام وملضمتفد ذم خترجيف مـ يمتب اًمسـة سمحسب اجلفد

اضمتفدت ذم اًمؽمضمقح واظمتقار إىمقال اًمراضمحة ومقام قمروتف مما يمان ومقف ظمالومًا ذم  .4

 ة اًمسقر دون أومراد أؾمامء اًمسقرمسائؾ شمسؿق

 :ظمطة اًمبحث

 .مؼدمة، ومتفقد، ومبحثلم، وظمامتة :ىمسؿت اًمبحث إمم

اؿمتؿؾت قمغم أمهقة اًمبحث، وأهداومف، ومـفجف، واًمدراؾمات اًمساسمؼة، وظمطة : اعمؼدمة

 اًمبحث

 :وومقف اًمـؼاط أشمقة: متفقد

 .شمرمجة اًمبخاري واًمتعريػ سمصحقحف -

 .أمهقة شمراضمؿ أسمقاب اًمبخاري -

 .شمعريػ اًمسقرة -

 .طمؽؿ شمسؿقة ؾمقر اًمؼرآن -

 :أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن قمـد اًمبخاري وومقف مطؾبان: اعمبحث إول

 صقغ اًمبخاري ذم شمسؿقة أؾمامء اًمسقر: اعمطؾب إول
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

 مـفج اًمبخاري ذم أؾمامء اًمسقر: اعمطؾب اًمثاين

اعمعاسة ذم ؾمقر اًمدراؾمة اًمتطبقؼقة ًمسقر اًمؼرآن ذم اًمصحقح وكؼد اعممًمػات : اعمبحث اًمثاين

 .اًمؼرآن

 .وومقفا أسمرز اًمـتائج واًمتقصقات: اخلامتة

 .ىمائؿة اعمراضمع

 .ومفرس اعمقوققمات



 

4 

 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

 :متهيد

 :شمرمجة اًمبخاري

 :اؾمؿف وكسبف ووٓدشمف

 اجلُْعِػل مقٓهؿ اإلمام أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمغػمة سمـ سَمْرِدْزسَمف

يمان ضمده اعمغػمة جمقؾمقًا وملؾمؾؿ، ويمان  اًمبخاري، إمام اعمحدصملم وىمدوة احلػاظ اًمـاىمد اعمجتفد

واًمده مـ يمبار اعمحدصملم ومـ شمالمقذ اإلمام ماًمؽ، شمرضمؿ ًمف اًمبخاري شمرمجة مقضمزة ذم اًمتاريخ 

ذم مديـة سمخارى( هـ553)وًمد اًمبخاري سمعد صالة اجلؿعة مـ ؿمفر ؿمقال ؾمـة  .اًمؽبػم

اًمقاىمعة ذم ظمرؾمان، ويمان ذًمؽ ذم ظمالومة إملم، قماش اًمبخاري يتقاًم وشمقًمت واًمدشمف رقمايتف ذم 

 .يمـػ أهة متديـة ظمػمة همـقة

 :ـمؾبف ًمؾعؾؿ

ـمؾب اًمبخاري احلديَث وهق اسمـ قمنم ؾمـلم، ومال ىمؾبف إمم طمػظ إطماديث وومؼففا مـ 

ث اًمصحقحة مـ همػمها، ومعرومة ويمان طمريصًا قمغم متققز إطمادي. ؾمـ مبؽرة ومؼاده هذا ًمؾتؿقز
 

ضمــزء ومقــف شمرمجــة اًمبخــاري ًمؾــذهبل، ويمتــاب ؾمــػمة اإلمــام : اقمتؿــدت ذم اًمؽممجــة قمــغم مــرضمعلم أؾماؾمــلم مهــا  (5)

اجلـرح واًمتعـديؾ : اًمبخاري ًمؾؿباريمػقري، وإظمػم مـ أضمـقد وأمجـع مـا يمتـب قمــف، ويـظـر ذم شمرمجتـف أيضـاً 

، (2/232)ة ، وـمبؼـــات احلـاسمؾـــ(23/347)، وهتـــذيب اًمؽـــامل (3/544)، وومقـــات إقمقـــان (3/555)

وأومـرده مجـع سماًمتصــقػ ؾمـقى مــ (. 5/225)، ومؼدمة ومتح اًمباري (2/252)وـمبؼات اًمشاومعقة ًمؾسبؽل 

 .ذيمرت

، وهـق اؾمـؿ ومـارد (5/215)واًمذي أصمبتف هق اعمختار قمـد اسمـ مـايمقٓ ذم اإليمـامل ( سَمْرِدْزسَمف)اظمتؾػ ذم وبط   (2)

وهـذا يشـػم إمم أن اًمبخـاري يمـان أقمجؿـل  (.2/32) يـظـر اإليمـامل، واًمتقوـقح ٓسمــ اعمؾؼــ. ويعـل اعمزارع

 اًمـسؾ

أؾمؾؿ يد أمػم سمخارى يامن اجلعػل، ىمال اعمباريمػقري ذم ؾمـػمة ُكسب إمم اجلعػل وٓء6 ٕن اعمغػمة ضمد اًمبخاري   (4)

يمان اًمعرف اًمسائد أن اإلكسان إذا أؾمؾؿ قمغم يدي رضمؾ ُكسب إمم ىمبؾقتـف ويماكـت شمسـؿك "(: 5/11)اًمبخاري 

هـق ويمـؾ -هذه اًمـسبة كسبة اًمقٓء ذم اإلؾمالم، ومل يؽـ اعمغػمة سمؿعزل قمـ هذا اًمعـرف اًمعـام، وًمـذًمؽ ُكسـب 

 .هـا. "ضمعػقاً  -عده طمتك اإلمام اًمبخاريوًمد ًمف مـ سم

 .(5/432)اًمتاريخ اًمؽبػم   (3)

 .اكظر مقؾمققمة ويؽبقديا. هل مـ أيمؼم مدن أوزسمؽستان، ويماكت شمؼع حتت آطمتالل اًمسقومقتل ىمبؾ شمػؽؽف  (1)



 

5 
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قمؾؾ إطماديث وآـمالع قمغم أطمقال رواة احلديث ومؼاركة إؾماكقد سمعضفا اًمبعض واؾمتـباط 

 .اعمسائؾ مـ إطماديث

يمان سمداية ـمؾبف ًمؾحديث ذم ظمرؾمان صمؿ ظمرج مع أمف وأظمقف عمؽة ومرضمعا وأىمام هق ذم ـمؾب 

ًمشام ومٍم وزار ذم احلجاز مؽة احلديث، وواصؾ رطمؾتف ذم ـمؾب احلديث ومزار اًمعراق وا

  سماإلواومة إمم أظمذه مـ ؿمققخ َمرو وسَمْؾخ وكقساسمقر واًمَري وهمػمها. واعمديـة واًمطائػ وضمدة

يمـت ذم جمؾس ؾمؾقامن سمـ ": ومتقز اًمبخاري سمؼقة احلػظ واًمذايمرة، ىمال حمؿد سمـ إزهر

رضمع إمم سمخارى ي: ماًمف ٓ يؽتب؟ ومؼال: طمرب واًمبخاري يسؿع وٓ يؽتب، ومؼقؾ ًمبعضفؿ

 ."ويؽتب مـ طمػظف

ما أظمرضمت ": اإلمام أمحد سمـ طمـبؾوًمؼد أصمـك قمؾقف مجع همػػم مـ يمبار اًمعؾامء، ومؼال 

ما رأيت حتت أديؿ اًمسامء أقمؾؿ ": وىمال اسمـ ظمزيؿة ."ظمراؾمان مثؾ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ

 ."سماحلديث مـ اًمبخاري

 :أظمالىمف

ويمان يعطل اعمال عمـ يضارب سمف ًمقتػرغ خلدمة  ًمؼد ورث اًمبخاري مـ واًمده صمروة يمبػمة،

ويمان ."ما شمقًمقت ذاء رء وٓ سمقعف، وىمد يمـُت ُأيمػك ذًمؽ": اًمعؾؿ اًمـبقي، ىمال اًمبخاري

يساقمد ـمؾبة اًمعؾؿ واًمشققخ واعمحدصملم سمامًمف، ومؽان يعلم ـمؾبة اًمعؾؿ ويشجعفؿ قمغم آهنامك ذم 

 .وىمد أكشل مؽاكًا ًمؾرسماط سمؼرب سمخارى. اً ـمؾب اًمعؾؿ اًمـبقي، وحيسـ إمم أهؾ اًمعؾؿ يمثػم

ويمان ؾمؿحًا رطمقاًم ذم شمعامالشمف اعماًمقة، ويمان سمعقدًا قمـ اًمتعصب، وصاطمب رأي وشمدسمػم، 

ويمان متقاوعًا زاهدًا وؿمديد احلقاء، قمػقػ اًمؾسان طمتك اؿمُتفرت قمـف قمبارشمف اًمتل ىمال ومقفا ما 

  ." وٓ حياؾمبـل أين اهمتبت أطمداً أرضمق أن أًمؼك اهلل": يدل قمغم شمقرقمف مـ همقبة اخلؾؼ ىمال

 
 .(5/343)اكظر ومتح اًمباري   (5)

 .(35)ضمزء اًمذهبل ص   (2)

 اعمصدر اًمساسمؼ  (4)

 (.13)وضمزء اًمذهبل ص ( 2/55)شماريخ سمغداد   (3)

 .(2/54)شماريخ سمغداد   (1)
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 :ؿمققظمف

، وقمبد اهلل (هـ221ت)أظمذ اًمبخاري قمـ ؿمققخ يمثر ومـ أؿمفرهؿ حمؿد سمـ ؾمالم اًمبِْقَؽـِْدي 

 (.هـ214ت)، وحمؿد سمـ حيقك اًمُذهكم (هـ255ت)، وقمبد اهلل احُلؿقدي (هـ225ت)اًمـُؿْسـَدي 

 :شمالمذشمف

، وأسمق طماشمؿ اًمرازي (هـ235ت)، واًمؽممذي (هـ225ت)طمَدَث قمـف ظمالئؼ، مـفؿ اإلمام مسؾؿ 

 .وهق راوي اًمصحقح قمـف( هـ427ت)، واًمَػَرسْمِرّي (هـ455ت)، واسمـ ظمزيؿة (هـ233ت)

 :ممًمػاشمف

شمبقأت مؽاكتفا اًمسامقة ذم اعمؽتبة اإلؾمالمقة، وسمدأ اًمتلًمقػ مبؽرًا يمام  ًمف ممًمػات قمظقؿة

، وأؿمفر ممًمػاشمف سمدأ ـمؾب اًمعؾؿ وؾمامع احلديث، وملًمػ أول يمتبف وهق ذم ؾمـ اًمثامـة قمنمة

 :هل

يمتاب اًمصحقح، وؾمقليت احلديث قمـف، واًمتاريخ اًمؽبػم أًمػف طمقـام يمان ذم اًمثامـة قمنمة مـ 

  وهمػمها. عال اًمعبادويمتاب ظمؾؼ أوم قمؿره

 :ووماشمف

  .وىمد سمؾغ مـ اًمعؿر اصمـتلم وؾمتلم ؾمـة، ( هـ212ت)مات اًمبخاري ذم ؿمفر ؿمقال ؾمـة 

 :اًمتعريػ سمصحقح اًمبخاري

 :اؾمؿ اًمؽتاب وقمدد أطماديثف

 "وؾُمــف وأيامف اجلامع اًمصحقح اعمسـد مـ طمديث رؾمقل اهلل "سمـؾَمَؿك اًمبخارُي يمتاسَمف 

 .وهذا ما ضمزم سمف احلاومظ اسمـ طمجر

 
 .(453-5/247)اكظر ؾمػمة اًمبخاري  أوصؾ اعمباريمػقري ممًمػات اًمبخاري إمم أرسمعة وقمنميـ ممًمػاً  (5)

 .(2/3)شماريخ سمغداد  (2)

 اإلمجاع قمغم شماريخ وٓدة اًمبخاري وووماشمف( 2/32)كؼؾ اسمـ اعمؾؼـ ذم اًمتقوقح  (4)

 .(57)ري ص هدى اًمسا (3)
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 . "اجلامع اًمصحقح اعمختٍم": ومقؽقن "اعمختٍم"يمؾؿة واًمعقـل وزاد اسمـ اعمؾِؼـ

وأول مـ ذيمر هذا آظمتصار هق  "صحقح اًمبخاري"سمقد أن اًمؽتاب اؿمتفر سماؾمؿف اعمختٍم 

ما يمتبت ذم اًمصحقح طمديثًا طمتك : ؾمؿعتف يؼقل": اًمبخاري كػسف ومـؼؾ قمـف اًمَػَرسْمِرّي ىمال

 . وماكتنم آؾمؿ اعمختٍم وهمؾب قمؾقف "اهمتسؾت ىمبؾف وصؾقت ريمعتلم

ؾمبعة آٓف ومئتلم ومخسة وؾمبعلم طمديثًا سماعمؽرر ( 3231)وسمؾغ قمدد أطماديث اًمصحقح 

  .أرسمعة آٓف طمديٍث ( 3777)، وسمنؾمؼاط اعمؽرر شمؽقن يمام ذيمر اسمـ اًمصالح

 :قػفؾمبب شملًم

، ًمق مجعتؿ يمتاسمًا ًمســ اًمـبل : يمـت قمـد إؾمحاق سمـ راهقيف ومؼال رضمؾ معف: ىمال اًمبخاري

 ومقىمع ذًمؽ ذم ىمؾبل، وملظمذت ذم مجع هذا اًمؽتاب

 :مدة شملًمقػف

صـػت اًمصحقح ذم ؾمت قمنمة ": ىمال اًمبخاري اًمبخاري صحقحف ذم ؾمتة قمنم قماماً أًمػ 

ضمزاه اهلل قمـ ": قمؾقف يمالمف ومؼال اًمذهبلوقمَؾؼ  ."شمعاممؾمـة، وضمعؾتف طمجة ومقام سمقـل وسملم اهلل 

 .اهـ."اإلؾمالم ظمػمًا، كعؿ ما اَدظمر عمعاده

 :أمهقة اًمصحقح ومـزًمتف

 ؿ ـؾ اًمعؾـد أهـًا وقمــد اعمسؾؿلم مجقعـة قمظقؿة قمــزًمـغ مــد سمؾـاري ىمـح اًمبخـاب صحقـإن يمت
 

 (.2/22)اًمتقوقح  (5)

 .(5/1)قمؿدة اًمؼاري  (2)

 .(45)ضمزء ومقف شمرمجة اًمبخاري ًمؾذهبل ص  (4)

وهذا اًمعدد سمحسـب روايـة اًمػرسمـري، سمحسـب مـا ذيمـره احلـاومظ اًمعراىمـل ذم (. 522)مؼدمة اسمـ اًمصالح ص  (3)

 (.23)اًمتؼققد واإليضاح ص 

هـذه اًمعبـارة ىمـد يــدرج حتتفـا قمــدهؿ آصمـار اًمصـحاسمة واًمتـاسمعلم، إٓ أن ": وىمال اسمـ اًمصـالح. اعمصدر اًمساسمؼ (1)

 "ورسمام قُمَد احلديث اًمقاطمد اعمروي سمنؾمـاديـ طمديثلم

 .(2/24)، واًمتقوقح ًمنمح اجلامع اًمصحقح ٓسمـ اعمؾؼـ (2/4)اكظر شماريخ سمغداد  (2)

 .(35)ضمزء ومقف شمرمجة اًمبخاري ًمؾذهبل ص  (3)
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، "وأقمظؿفا، وأقمُؿفا كػعًا سمعد اًمػرىمانأصح اًمؽتب سمعد اًمؼرآن، وأضمُؾفا، "ظمصقصًا، ومفق 

إمجاع إمة ويؽػقف رومعة اقمتباره أصح يمتاب ذم اًمدكقا سمعد اًمؼرآن اًمؽريؿ، وكؼؾ اسمـ اعمؾؼـ

وٓ يقضمد مؽان قمغم وضمف إرض وصؾ إًمقف اإلؾمالم إٓ ودمد صحقح "قمغم صحتف، 

ي ذم اًمدكقا ما كاًمف صحقح ومل يـؾ أي يمتاب سمنم. ومعرومف اًمعامة واخلاصة "اًمبخاري ومقف

وِمـ قِمَظؿ مؽاكتف اقمتؼم سمعُض أهؾ .اًمبخاري مـ مـزًمة وطمػاوة وذف وىمبقل ًمدى اعمسؾؿلم

وًمؼد ؾمؿعت يمثػمًا مـ ": اًمعؾؿ ذَح اًمبخاري َدْيـًا قمغم إمة، ىمال اسمـ ظمؾدون ذم مؼدمتف

ـ ومل يعتؼموه ديـًا إٓ مـ اه."ذح يمتاب اًمبخاري ديـ قمغم إمة: ؿمققظمـا رمحفؿ اهلل، يؼقًمقن

ومـ أدًمة طمػاوة اعمسؾؿلم سمف وومضؾف قمـدهؿ يمثرة َمـ ىمرأه قمغم اًمبخاري مـ ! رء يروكف واضمباً 

:حقحقمـ اًمذي متقز سمف اًمص شمالمقذه وشمعدد أوضمف اشمصال اًمسـد ومقف ىمال اعمباريمػقري

ومامذا شمرى ذم  -اكقد أي اًمتقاشمر واشمصال إؾم -صحقح اًمبخاري ًمف مقزة ظماصة ذم هذا اعمجال "

ػل ـ، وىمد أًمػ قمؿر اًمـسػل احلشمقاشمر يمتاب ىمرأه شمسعقن أًمػ شمؾؿقذ قمغم اعممًمػ ذم طمقاشمف

ذيمر ومقف أن ؾمؾسؾة  "اًمـجاح ذم أظمبار اًمصحاح"قح اًمبخاري ؾمامه حذطمًا ًمص( هـ143)

سمؾ ؿمفد اعمخاًمػ سمعظقؿ مؽاكتف، ومؼال  هـا."ؾمـده شمتصؾ سماإلمام اًمبخاري مـ مخسلم ـمريؼاً 

هذا ...صحقح اإلمام اًمبخاري حُيؽمم أيمثر مـ أي يمتاب سمعد اًمؼرآن ": شمقماس وًمقام سمقؾ

اًمؽتاب ٓ جيؿع اًمقطمل اًمذي كزل قمغم حمؿد وإهلاماشمف وأومعاًمف وأىمقاًمف ومحسب، سمؾ ُذيمر ومقف 

 .اهـ."شمػسػم أيمثر اعمقاوع اعمشؽؾة ذم اًمؼرآن

اًمصحة ذم يمؾ طمديث ُيَضِؿـف يمتاسمف، واكتؼك ما ومقف  -يمام ذيمر ؾماسمؼاً -بخاري وًمؼد اؿمؽمط اًم

أظمرضمتف مـ كحق ؾمتامئة أًمػ ": مـ أطماديث مـ يَمٍؿ يمبػم مـ إطماديث، ىمال اًمبخاري

 
 .(2/5)اًمتقوقح ٓسمـ اعمؾؼـ  (5)

 .(2/23)اًمتقوقح  (2)

 .(5/453)ؾمػمة اًمبخاري ًمؾؿباريمػقري  (4)

 .(5/127)مؼدمة اسمـ ظمؾدون  (3)

 .(5/225)ؾمػمة اًمبخاري  (1)

 .(2/24)اكظر اًمتقوقح ٓسمـ اعمؾؼـ  (2)

 .(5/423)سمقاؾمطة ؾمػمة اًمبخاري ًمؾؿباريمػقري  م5457ًمـدن . أوركتقؾ سمققيمريػقؽؾ ط (3)
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 ."ما أدظمؾت ومقف إٓ ما صَح، وشمريمت مـ اًمصحاح يمقال يطقل اًمؽتاب": وىمال. "طمديث

ريف اًمصحة واًمدىمة وملقماد اًمـظر ومقف وشمعفده سماًمتفذيب وسمذل اًمبخاري ضمفدًا مضاقمػًا ذم حت

ومع هذا ىمام اًمبخاري سمعروف  .واًمتـؼقح ىمبؾ أن ُُيِْرضمف ًمؾـاس، وًمذًمؽ صـَػف صمالث مرات

ًمـاَم أًَمَػ ": قمغم يمبار قمؾامء اعمحدصملم ذم قمٍمه ًمقطؿئـ سمؼقهلؿ ويستؿع ًمـؼدهؿ، ىمال اًمعؼقكم

د سمـ طمـبؾ وحيقك سمـ معلم وقمكم اسمـ اعمديـل وهمػمهؿ اًمبخارُي اًمصحقَح قمروف قمغم أمح

وماؾمتحسـقه وؿمفدوا ًمف سماًمصحة، إٓ ذم أرسمعة أطماديث، واًمؼقل ومقفا ىمقل اًمبخاري وهل 

 ."صحقحة

يمام ىمام اًمبخاري سمجفد يمبػم ذم شمؽريس ومؼفف ذم صحقحف ومؾؿ يؼتٍم قمغم مجع إطماديث 

رأى أٓ ُيؾقف مـ اًمػقائد اًمػؼفقة صمؿ  اًمتزم ومقف اًمصحة": ومحسب، ىمال اسمـ طمجر

واًمـؽت احلؽؿقة وماؾمتخرج سمػفؿف مـ اعمتقن معاين يمثػمة ومرىمفا ذم أسمقاب اًمؽتاب سمحسب 

 .اهـ."شمـاؾمبفا

 :ومقتضح إذن أن اًمغرض إؾماد ًمتلًمقػ اجلامع اًمصحقح أمران

اكتخاب ومجع شمؾؽ إطماديث اًمتل اشمػؼ قمغم صحتفا اعمحدصمقن، وهق فماهر مـ : إول

 شمسؿقة اًمبخاري ًمؽتاسمف مع صـقعف ذم مجع إطماديث

اؾمتـباط اعمسائؾ اًمػؼفقة واؾمتخراج اًمـؽات احلؽؿقة، وهل فماهره ذم صـقعف ذم : اًمثاين

  .شمبقيباشمف

ومما يدًمؾ قمغم قمظقؿ قمـاية إمة سمؽتاب اًمبخاري يمثرة ذوطمف وشمـققمفا قمغم مر اًمعصقر، 

  اريـال اًمعؾامء قمغم صحقح اًمبخـضمفقد وأقمؿ ومؼد مجع صاطمب يمتاب إحتاف اًمؼاري سمؿعرومة

 
 .(2/5)اكظر شماريخ سمغداد  (5)

 .(2/3)اكظر ـمبؼات اًمشاومعقة  (2)

 .(5)هدى اًمساري ص  (4)

 .(57)هدى اًمساري ص  (3)

 .(5/444)اكظر ؾمػمة اًمبخاري ًمؾؿباريمػقري  (1)

 .حمؿد قمصام احلسـل: إحتاف اًمؼاري، شملًمقػ (2)
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 .صمالصمامئة ومخسة وؾمبعلم قمـقاكًا ًمؾعؾامء اًمذيـ شمقضمفت مهتفؿ سماًمتلًمقػ كحق صحقح اًمبخاري

 :أمهقة شمراضمؿ أسمقاب اًمبخاري

يماكت ًمؽماضمؿ أسمقاب اًمبخاري مؽاكة ظماصة قمـد اًمعؾامء، وىمد اكػرد سمام شمضؿـتف مـ معاٍن 

، وأهبر اًمعؼقل سمؽمامجف، ىمال يمتب اًمسـة وهق أمر مل يسبؼف إًمقف همػمه وطمؽؿ وومقائد قمـ سماىمل

 مـ أسمقاسمف ـفوؿَ  ما وهل ًمتؼديؿف اعمقضمبة اًمعظؿك اجلفة ويمذًمؽ": احلاومظ اسمـ طمجر

 هبذه وومازت اًمرشمبة هذه سمؾغت وإكام وإسمصار، اًمعؼقل وأدهشت إومؽار تطمػَم  اًمتل اًمؽماضمؿ

 مهام سمـ اًمؼدوس قمبد قمـ قمدي سمـ أمحد أسمق رواه ما وهق قمظؿفا أوضمب قمظقؿ ًمسبب اخلطقة

  اًمـبل ىمؼم سملم فاَض سمقَ  :يعـل ،ضمامعف شمراضمؿ اًمبخاري طمقل يؼقًمقن مشايخ قمدة ؿمفدت :ىمال

اهـ وًمذا ومال قمجب قمـدما أومم اًمعؾامء قمـايتفؿ سملسمقاب ."ريمعتلم شمرمجة ًمؽؾ يصكم ويمان ومـؼمه

أسمقاب صحقحف مؼاصد قماًمقة رومقعة، وأهداف ؾمامقة راقمك ذم شمراضمؿ "اًمبخاري6 ٕكف 

، ويمان مـ أهؿ أهداف اًمبخاري ذم صحقحف اؾمتـباط اعمسائؾ اًمػؼفقة واحلؽؿ "كبقؾة

 ذم اًمبخاري ومؼف اًمػضالء مـ مجع ىمقل مـ اؿمتفر وهلذا"واًمـؽات وهق ما أودقمف ذم شمبقيباشمف 

 ذم اًمػؼف ؾماق"، وإكام "اعمتقنومؾقس مؼصقده آىمتصار قمغم احلديث وشمؽثػم "، "شمرامجف
 

قاب اعمتـقاري ذم شمـراضمؿ أسمـ: أومرد شمراضمؿ صحقح اًمبخاري سماًمتلًمقػ مجٌع مــ أهـؾ اًمعؾـؿ ومــ شمؾـؽ اعممًمػـات (5)

وهق مطبـقع، ويمتـاب شمرمجـان اًمـؽماضمؿ ٓسمــ رؿمـقد اًمَسـْبتل ( هـ244ت )اًمبخاري ٓسمـ اًمـُؿـػَِم آؾمؽـدراين 

وهـق ( هــ344ت )، ويمتاب مـاؾمبات شمراضمؿ اًمبخاري ٕطماديث إسمقاب ٓسمــ مجاقمـة اًمؽــاين (هـ325ت )

يمتـاب شمعؾقـؼ اعمصـاسمقح قمـغم أسمـقاب حمؼؼ ذم رؾماًمة ماضمسـتػم سمجامعـة اإلمـام وـمبـع سماًمـدار اًمسـؾػقة سماهلــد، و

، ويمتاب مـاؾمبات شمراضمؿ أسمقاب اًمبخـاري ٕيب طمػـص (هـ424ت )اجلامع اًمصحقح ٕيب قمبد اهلل اًمَدمامقـل 

وهـق ( هــ5533ت )، ويمتـاب ذح شمـراضمؿ أسمـقاب صـحقح اًمبخـاري ًمؾـدهؾقي (هـ471ت )قمؿر اًمبؾؼقـل 

قمبـد اًمعؾـقؿ . وشمعؾقـؼ حمؼـؼ اًمؽتـاب د( 433-5/435)يـظر ذم ذًمؽ ؾمػمة اًمبخاري ًمؾؿباريمػقري . مطبقع

هذا ؾمقى مـ وؿـفا ذم ذطمف ًمؾصحقح يماسمـ اعمؾؼـ ذم اًمتقوـقح واسمــ طمجـر (. 5/434)ذم ( 4)اًمبستقي 

 .ذم ومتح اًمباري

 .(5)اكظر رؾماًمة ذح شمراضمؿ أسمقاب صحقح اًمبخاري ًمؾدهؾقي ص  (2)

 .(5/54)ومتح اًمباري  (4)

 .(5/437)ؾمػمة اًمبخاري ًمؾؿباريمػقري  (3)

 .(5/54)ومتح اًمباري  (1)

 .(2/37)اًمتقوقح ٓسمـ اعمؾؼـ  (2)
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 مؽامـفا، مـ إطماديث ًمػقائد اعمستثػم اعمزاطمؿ قمـ اعمحضة ًمؾســ اعمخؾص ؾمقاىمة اًمؽماضمؿ

 ومحاز. اجلؿلم واخلػميـ اًمعؾؿلم يمتاسمف ومجؿع. سمقاـمـفا مغازي فمقاهرها إؿمارات مـ اعمستبلم

 اًمتقومقؼ، قمؾقف ؾماقمده قمقض وهذا.ؾمالًمتفا اًمػؼفقة اعمسائؾ ومـ ضمالًمتفا اًمسـة مـ يمتاسمف

ومـ صقر قمـاية اًمبخاري سمؽماضمؿ أسمقاسمف أكـا كجد أكف يؽرر  ."دىمقؼ اًمتحؼقؼ ذم ومذهب

، ومـ ذًمؽ كجده يؽتػل ذم يمثػم مـ إسمقاب سماإلؿمارة إمم احلديث وًمؽـ ذم أسمقاب خمتؾػة

ػل سمذيمر اًمباب قمـ ومالن ويشػم إمم احلديث اًمذي ؾمبؼ ذيمره، وأطمقاكًا يؽت: احلديث، ومقؼقل ومقف

ويذيمر آيات ىمرآكقة ومؼط دون إيراد أي طمديث، ويمؾ هذا يشػم إمم قمـايتف سماؾمتـباط اًمػقائد 

وإطمؽام مـ صحقحف، سمؾ وشمقضمد شمراضمؿ ًمقس ومقفا أي طمديث وٓ آية وٓ أصمر سمؾ جمرد 

ذم ذيمر مؼاصد اًمبخاري ذم شمرامجف ذم يمؾ صقرها، صمؿ  وشمقؾمع اسمـ طمجر ذم اًمػتح. ومراغ

وًمؾغػؾة قمـ هذه اعمؼاصد اًمدىمقؼة اقمتؼد مـ ": ب مـ شمـؼص مـ اًمؽماضمؿ سمال أطماديث ومؼالشمعؼ

 ."مل يؿعـ اًمـظر أكف شمرك اًمؽتاب سمال شمبققض، ومـ شملمؾ فمػر، ومـ ضمَد َوضَمد

 :شمعريػ اًمسقرة

، ومـ معاكقفا اعمـزًمة اًمرومقعة ىمال اسمـ (ؾُمَقر)وهل مػردة ومجعفا ( وُمْعَؾة)اًمُسقرة قمغم زكة 

واًمسقرة سمغػم مهز اعمـزًمة مـ مـازل آرشمػاع، ومـ ذًمؽ ؾمقر اعمديـة، ؾُمِؿل سمذًمؽ ": ضمرير

اهـ ومـف ؾمقرة اًمؼرآن6 ٕهنا مـزًمة سمعد مـزًمة ."احلائط اًمذي حيقهيا6 ٓرشمػاقمف قمغم ما حيقيف

 اًمسقرة اًمعالمة: وىمقؾ .مؼطققمة قمـ إظمرى

 
 .(45)اعمتقاري ص  (5)

 .شمـقع إؾماكقد وهمػمها: ًمتؽرار اًمبخاري إطماديث ذم صحقحف قمؾؾ أظمرى همػم أمهقة اًمتبقيب، مثؾ (2)

 .(35-2/37)اكظر اًمتقوقح  (4)

( 44-43)ويـظــر أيضــًا ذم مؼاصــد وأؾمــاًمقب شمــراضمؿ أسمــقاب اًمبخــاري اعمتــقاري ٓسمـــ اعمـــػم ص ( 5/53) (3)

، وؾمػمة اًمبخاري ًمؾؿبـاريمػقري وسمؾـغ (54-5)ورؾماًمة ذح شمراضمؿ أسمقاب صحقح اًمبخاري ًمؾدهؾقي ص 

ؾـؽ وًمـقس مؼصـدكا ذم هـذا اًمبحـث شمؼ ـ شم: أىمـقل (435-5/431)هبا مخس قمنمة كؼطة اكظرها ذم يمتاسمف 

 اعمؼاصد ومنن اًمبحث ًمقس ذم شمراضمؿ اًمبخاري يمؾفا سمؾ هيتؿ هبا مؼقدة سملؾمامء ؾمقر اًمؼرآن

 .(5/572)شمػسػمه  (1)

 .(2/257)اكظر اًمصحاح ًمؾجقهري  (2)

 .(31)، ويمتاب أؾمامء اًمؼرآن وأؾمامء ؾمقره ٔدم سمؿبا ص (52/572)اكظر شماج اًمعروس  (3)
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

ومـ مهزها ضمعؾفا سمؿعـك سمؼقة مـ اًمؼرآن ": مفؿقزة، ىمال اسمـ مـظقر( اًمسمرة)ويؼال 

: مهزها مـ ًمغة ذم وشملويؾفا اًمؼرآن، مـ اًمسقرة سمعضفؿ مهز وىمد": وىمال اسمـ ضمرير. "وىمطعة

 شمبؼك. مـف اًمبؼقة رء يمؾ مرَ ؾُم  أن وذًمؽ وأسمؼقت، ؾمقاها قمام اًمؼرآن مـ أومضؾت اًمتل اًمؼطعة

 ذم ومقبؼقفا يػضؾفا صمؿ ينمسمف، اًمرضمؾ ذاب مـ اًمػضؾة ؾمؿقت وًمذًمؽ مـف، يمظمذ اًمذي سمعد

 .اهـ."ؾممرا اإلكاء

ورد ذم شمعريػفا اصطالطمًا قمدد مـ اًمتعريػات، ومعَرومفا إسمراهقؿ : واًمسقرة ذم آصطالح

. "ىمرآن يشتؿؾ قمغم آي ذي وماحتة وظمامتة، وأىمؾفا صمالث آيات": سمؼقًمف( هـ342ت)اجلعؼمي 

ـمائػة مستؼؾة مـ ": شمعريػ اًمزرىماين ىمال ، وأضمقد مـف(آي)و( اًمؼرآن)وومقف شمؽرار سمذيمر 

  "آيات اًمؼرآن ذات مطؾع ومؼطع

ذم قمنمة ( اًمسقرة)هذا اعمعـك آصطالطمل ًمؾػظة وأؾمؾقب اًمؼرآن هق أول مـ اسمتؽر

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ژ : مقاوع شمسعة مـفا سماإلومراد ومرة سماجلؿع يمؼقًمف شمعامم

ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ  ڄ ژ : ، ويمؼقًمف[٣٢: البقرة] ژائ ائ  ەئ ەئ 

: هود] ژٱ  ٻ  ٻٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ  ژ : ، ويمؼقًمف[٤٦: التوبت] ژڃ ڃ ڃچ 

ومتدل اعمقاوع اًمساسمؼة قمغم أن اًمسقرة جمؿققمة حمددة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مـزًمة مـ قمـد ". [٣٢

  وأمجع اًمعؾامء أن قمدد ؾمقر اًمؼرآن مائة وأرسمَع قمنمَة ؾمقرة."اهلل

 طمؽؿ شمسؿقة ؾمقر اًمؼرآن

إصؾ ذم شمسؿقة اًمسقر، أن شمـػرد يمؾ ؾمقرة سماؾمؿ ُيؿِقزها قمـ سمؼقة اًمسقر، وذًمؽ ـمبؼًا 

عمـطؼ شمسؿقة إؿمقاء6 ٕن آؾمؿ يقوع أصاًل ًمتؿققز اعمسَؿك قمـ سمؼقة اعمسؿقات، وىمد شمتعدد 

 
 .(ؾمقر)ًمسان اًمعرب مادة  (5)

 .(5/574)شمػسػمه  (2)

 (.5/223)اًمؼمهان  (4)

 .(5/417)مـاهؾ اًمعرومان  (3)

 .(32)أؾمامء اًمؼرآن اًمؽريؿ وأؾمامء ؾمقره ٔدم سمؿبا ص  (1)

 .(33)اكظر قمدد ؾمقر اًمؼرآن ٓسمـ قمبد اًمؽاذم ص  (2)
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، وذم اًمغاًمب أن ًمؽؾ ؾمقرة اؾماًم أؾمامء اًمسقرة اًمقاطمدة، وذًمؽ شمبعًا ًممصمار اًمقاردة ذم ذًمؽ

وىمد  طمدًا اؿمُتفرت سمف، ويمان قمؾقف قمؿؾ اعمسؾؿلم ذم اًمزمـ اعمتلظمر ذم يمتاسمتف ذم اعمصاطمػوا

يؽقن ًمؾسقرة اؾمؿ واطمد وهق إيمثر، وىمد يؽقن هلا اؾمامن يمسقرة اًمـحؾ، ويؼال هلا ؾمقرة 

، اًمـَِعؿ، وىمد يؽقن هلا أيمثر مـ اؾمؿلم، وسمؾغت أؾمامء ؾمقرة اًمػاحتة سمضعة وقمنميـ اؾمامً 

، وهبذا كعؾؿ أن أصؾ شمسؿقة اًمسقر أؾمامء ؾمقرة اًمػاحتة صمبت قمـ رؾمقل اهلل وسمعض 

واًمصحاسمة ومـ سمعدهؿ  وشمعدد أؾمامئفا معروف مـ قمفد كزول اًمقطمل وقمغم ًمسان اعمصطػك 

، ويمؾ هذا حمؾ اشمػاق ٓ إؿمؽال ومقف6 وًمؽـ صمؿة ظمالف وىمع سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم اًمتاسمعلم

شمقىمقػل أم اضمتفادي؟ وؾملضمتفد ذم اظمتصار اًمؽالم ذم هذه مصدرية شمسؿقة اًمسقر هؾ هق 

 :وملىمقل اعمسلًمة سمام حيؼؼ اعمؼصقد

إمم أن أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن شمقىمقػقة مـ  اظمتؾػ ومقفا اًمعؾامء ومذهب اًمزريمٌم واًمسققـمل

 : ، وُيْسَتدل هلذا سملدًمة مـفااًمرؾمقل 

 
 (15)أؾمامء اًمؼرآن اًمؽريؿ وأؾمامء ؾمقره ٔدم ص  (5)

ؾمـقر اًمؼـرآن ذم اعمصـاطمػ، سمـؾ يمـان إمـر ضماريـًا قمـغم دمريـد  مل يؽـ مـ قمادة اًمصحاسمة واًمتاسمعلم يمتاسمة أؾمامء (2)

وهلذا أمر اًمصحاسمة واًمعؾامء سمتجريد اًمؼرآن، وأن ٓ يؽتـب ذم اعمصـحػ همـػم ": اعمصاطمػ مـفا، ىمال اسمـ شمقؿقة

 .(54/517)اهـ اكظر جمؿقع اًمػتاوى . "اًمؼرآن، ومال يؽتب أؾمامء اًمسقر وٓ اًمتخؿقس واًمتعشػم

 .(423-5/422)زريمٌم اكظر اًمؼمهان ًمؾ (4)

، ومسـؾؿ طمــديث رىمــؿ (3373)صمبـت مرومققمــا ذم اًمصـحقحلم، ذم اًمبخــاري طمـديث رىمــؿ  "أم اًمؼــرآن": مثـؾ (3)

 .(3373)صمبت مرومققمًا ذم اًمبخاري طمديث رىمؿ  "اًمسبع اعمثاين"، واؾمؿ (453)

ادر متػؼـة قمؾقفـا مـ اعمسائؾ اًمتل يؿؽـ سمحثفا، مصادر شمسؿقة ؾمقر اًمؼـرآن، وقمــد اًمـظـر كجـد أن هــاك مصـ (1)

وهل إطماديث اعمرومققمة وما صمبت قمـ اًمصحاسمة سماقمتبار اطمتامًمقـة رومعـف، وأمـا مــ اقمتـؼم أن اًمتسـؿقة مــ سمـاب 

آضمتفاد ٓ اًمتقىمقػ ومتؽقن مصادر اًمتسؿقة ًمديف أوؾمع ويـدظمؾ ومقفـا مـا ؾمـبؼ إوـاومة عمـا ُروي قمــ اًمتـاسمعلم 

آضمتفاد وإقمامل اًمـرأي، وذًمـؽ سمآضمتفـاد ذم  -يف مـ مصادر اًمتسؿقة ًمد -ومـ سمعدهؿ مـ اًمعؾامء، ويمذًمؽ 

 .اؾمتخراج اؾمؿ ًمؾسقرة مـ ظمالل اًمـظر ذم مضامقـفا ومؼاصدها

، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة (54-53)اكظر ذم مسلًمة طمؽؿ شمسؿقة اًمسقر أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمحؿد اًمشايع ص  (2)

 .(17-33)ص ، وأؾمامء اًمؼرآن وأؾمامء ؾمقره ٔدم سمؿبا (33-32)اًمدوهي ص 

 .(5/53)وهق اًمظاهر مـ يمالم اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه (. 2/433)، واإلشمؼان (5/423)اكظر اًمؼمهان  (3)

وهـا كؽتة هامة، وهل أكف ىمد يشتبف قمغم اًمبعض طمؽـؿ مسـلًمة شمرشمقـب اًمسـقر سمحؽـؿ شمسـؿقة اًمسـقر6 ممـا جيعؾـف 

ُيؾط ذم احلؽؿ واًمـتقجة، ومما يؼـع ذم ذًمـؽ أن يـسـب ىمـقل اًمتقىمقـػ ذم شمسـؿقة اًمسـقر ًمؾجؿفـقر، وهـق همـػم 

 . دىمقؼ، وىمد اؿمتبف قمؾقف هذا سمـسبة اًمؼقل ًمؾجؿفقر ذم شمرشمقب اًمسقر
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  مسعقد اًمبدري يمام ذم طمديث أيب أكف ورد شمسؿقة سمعض اًمسقر قمـ رؾمقل اهلل  .5

 (.تاهػَ يمَ  ًمقؾة ذم ىمرأمها مـ اًمبؼرة، ؾمقرة آظمر مـ أيتان: )ىمال رؾمقل اهلل : ىمال

 ومنكف اًمؼرآن اىمرءوا: )يؼقل ؾمؿعت رؾمقل اهلل : ىمال وما رواه أسمق أمامة اًمباهكم 

  (.قمؿران آل وؾمقرة اًمبؼرة، اًمزهراويـ اىمرءوا ٕصحاسمف، ؿمػقعا اًمؼقامة يقم يليت

وضمقد ؾمقر سماؾمؿ واطمد مع أن سماب آضمتفاد ؾمقساهؿ ذم إواومة اؾمؿ آظمر هلا، مثؾ  .2

ؾمقرة احلج ومال ُيْعَرف هلا اؾمٌؿ آظمر مع إمؽاكقة ذًمؽ، ومدل هذا قمغم أن اًمتسؿقة 

  .شمقىمقػقة

ًمبعض ؾمقر اًمؼرآن ٓ يستؾزم  ويؿؽـ أن جياب قمـ اًمدًمقؾ إول سملن شمسؿقة اًمرؾمقل 

إـمالىمف اؾمؿ قمغم يمؾ ؾمقرة واًمقاىمع يميد ذًمؽ، إواومة إمم أن اًمصحاسمة روقان اهلل قمؾقفؿ ُكؼؾ 

ًمؾزمقها  قمـفؿ شمعدد اًمتسؿقة ذم اًمسقرة اًمقاطمدة وًمق يماكت اًمتسؿقة شمقىمقػقة قمغم اًمرؾمقل 

 .ومفؿ أول مـ احلريصلم قمغم آىمتداء هبدي اًمـبل 

إمم أن اًمتسؿقة اضمتفادية سمدًٓمة يمثرة أؾمامء اًمسقر يماًمػاحتة  ؾؿوذهب سمعض أهؾ اًمع

وهمػمها، وسمدًٓمة شمسؿقة سمعض اًمصحاسمة واًمتاسمعلم ًمبعض اًمسقر سملؾمامء مـ قمـدهؿ مـسقسمة هلؿ 

  يمام صح قمـ اسمـ قمباس سمتسؿقتف ًمسقرة اًمتقسمة سماًمػاوحة ومل يثبت رومعفا ًمؾرؾمقل 

ؼقًملم وماقمتؼم سمعض اًمتسؿقة شمقىمقػقة وهق ما صح رومعف وشمقؾمط ومريؼ مـ اًمعؾامء ومجع سملم اًم

وذم اقمتؼادي أكف هق اًمراضمح6 ًمؽقكف جيؿع سملم ما . ، ومـ اًمتسؿقة ما هق اضمتفاديًمؾرؾمقل 

ذم شمسؿقة سمعض اًمسقر وما ورد مـ شمعدد أؾمامء ًمسقر أظمرى وًمثبقت  صمبت قمـ رؾمقل اهلل 

 
 .(473)ومسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ ( 3774)اًمبخاري ذم صحقحف طمديث رىمؿ  أظمرضمف (5)

واًمزهــراوان مهــا ؾمــقريت اًمبؼــرة وآل قمؿــران يمــام ذم كــص  (473)أظمرضمــف مســؾؿ ذم صــحقحف طمــديث رىمــؿ  (2)

اهــ ."ؾمـؿقتا اًمزهـراويـ ًمـقرمهـا وهـدايتفام وقمظـقؿ أضمرمهـا": احلديث، وىمال اًمـقوي ذم ؾمبب شمسؿقتفام هبذا

 .(57-2/45)اًمـقوي ًمصحقح مسؾؿ  اكظر ذح

 .(51)اكظر أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص  (4)

 .(5/55)مثؾ اًمطاهر سمـ قماؿمقر ذم اًمتحرير واًمتـقير  (3)

 .(4745)أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ  (1)
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قل هق اًمذي جيؿع سملم إدًمة ويسؾؿ مـ اضمتفاد اًمصحاسمة واًمتاسمعلم ذم شمسؿقة اًمسقر، ومفذا اًمؼ

 .واهلل أقمؾؿ آقمؽماض
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 :املبحث األول

 أمساء سور القرآن عند البخاري

 :وومقف مطؾبان

 :املطلب األول

 ( ):صيغ البخاري يف تسنية أمساء السور

ًمؼد شمعددت أؾماًمقب اإلمام اًمبخاري ذم صحقحف قمـد شمسؿقتف ًمسقر اًمؼرآن، وسمعد اؾمتؼراء 

 :ذيمر أؾمامء اًمسقر اًمؼرآكقة ذم اًمصحقح كخرج هبذه إؾماًمقبيمؾ مقاوع 

وهذا اًمغاًمب ذم شمسؿقات اًمبخاري ًمسقر اًمؼرآن، ومؼد ؾَمـَؿك : شمسؿقة اًمسقر سمؿطؾعفا -أ

ؾمتلم ؾمقرة سمؿطؾعفا يعـل أيمثر مـ كصػ ؾمقر اًمؼرآن، واظمتؾػت أؾماًمبقف ذم ذًمؽ 

 :ومجاءت ذم أرسمع صقر خمتؾػة وهل

وسمؾغت مخسًا وقمنميـ ؾمقرة، ؾمقاء يماكت سمداية : اشمسؿقة اًمسقرة سملول آية ومقف .5

اًمسقرة سماحلروف اعمؼطعة أو سمغػمها، وإن يماكت سمغػمها ىمد ُيتار اًمتسؿقة سمؽؾؿة أو 

 :يمؾؿتلم أو أيمثر، وهل يماًمتازم

 ؾمـَؿك سمعض اًمسقر سملول آية مما اومتتح سماحلروف اعمؼطعة : اًمتسؿقة سماحلروف اعمؼطعة

ؾمقرة": ، وؾمقرة ـمف ىمال"ژ ٱ ٻژ ؾمقرة ": مثؾ ؾمقرة مريؿ ىمال

 ."ژڤ ڤ ژ ؾمقرة ": ، وؾمقرة يس ىمال"ژڄ ڃژ

 وأما اًمسقر همػم اعمػتتحة سماحلروف اعمؼطعة مما ؾمامها سملول آية ومقفا ومؾفا صقر وهل : 

 : ، وؾمقرة اًمطقر ىمال"ژڃ ڃ ژ ؾمقرة ": ؾمقرة اًمرمحـ ىمال: اًمتسؿقة سمؽؾؿة، مثؾ 

 
قـًا اضمتفدت ذم طمٍم ومروق روايات صحقح اًمبخاري ذم شمسؿقتف ًمؾسقر، وذًمؽ ًمؾتثبت مـ أؾمامء اًمسـقر6 وصماك (5)

ويمـان اقمــتامدي ذم ذًمـؽ قمــغم كسـخة اإلمــام . حلٍمـ شمؾـؽ اًمػــروق واؾمـتخالص مـــفج اًمبخـاري مـــ ظمالهلـا

وإن سمعـض اًمػروىمـات يمـذيمر . اًمققكقـل واعمطبققمة ذم اعمطبعة إمػمية وإرؿماد اًمساري، يمام ذيمرت ذًمـؽ ؾمـاسمؼاً 

قمـزوي عمقاوـع اًمسـقر مــ يمـام أؿمـػم إمم قمـدم . اًمتسـؿقة مــ قمدمـف أهمػؾتفـا ًمعـدم شملصمػمهـا ومـقام كحــ سمصـدده

 .اًمصحقح6 ًمؽقهنا معؾقمة سماؾمؿفا وًمئال شمؽثر احلقار سمال ومائدة شمذيمر
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، وؾمقرة "ژے  ۓ ژ ؾمقرة ": ، وؾمقرة احلاىمة ىمال"ژں ں ژ  ؾمقرة"

ڄ ژ ؾمقرة ": ، وؾمقرة اًمضحك ىمال"ژڀ ڀ ژ ؾمقرة ": اًمؼارقمة ىمال

 ."ژڄ 

وؾمقرة . "ژڭ ۇ ۇ ژ ؾمقرة ": ؾمقرة اعمطػػلم ىمال: اًمتسؿقة سمؽؾؿتلم، مثؾ 

ٱ ژ ؾمقرة ": ، وؾمقرة ىمريش ىمال"ژٱ ٻ ٻ ژ ؾمقرة ": اًمشؿس ىمال

 ."ژٻ ٻ 

، "ژٱ ٻ ٻ      ٻ ژ ؾمقرة ": ؾمقرة اًمتؽقير ىمال: اًمتسؿقة سمليمثر مـ يمؾؿتلم، مثؾ 

ؾمقرة ": ، وؾمقرة اًمؽقصمر ىمال"ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ژ ؾمقرة ": وؾمقرة اًمعؾؼ ىمال

 ، ومثؾفا ؾمقرة اًمؽاومرون، واًمـٍم، واعمسد، واإلظمالص،"ژڎڎڈڈژ

 .واعمعقذشملم ؾماَمها سملول آية ومقفا

ؾمقريت اًمروم : وىمع هذا ذم ؾمقرشملم اصمـتلم ومؼط ومها: اًمتسؿقة سملول آيتلم ومقفا .2

ٱ ٻ ژ ؾمقرة ": ، وىمال"ژھ ھ ھ ے ے ژ ؾمقرة ": واًمشقرى، ومؼال

  ."ژٻ ٻ 

اًمتسؿقة سمجزء مـ أول آية ومقفا ويسؿقفا إما سمحرف، أو سمؽؾؿة واطمدة، أو أيمثر،  .4

 : وهل يماًمتازم

 .وهل ضمزء مـ أول آية ومقفا. "ژٱژ ؾمقرة ": ؾمقرة ص ىمال: شمسؿقتفا سمحرف، مثؾ 

، وؾمقرة اًمصاومات "ژٱ ژ ؾمقرة ": ؾمقرة اًمتقسمة ىمال: اًمتسؿقة سمؽؾؿة واطمدة، مثؾ 

، وؾمقرة "ژک ژ ؾمقرة ": ، وؾمقرة اعمرؾمالت ىمال"ژٱ ژ ؾمقرة ": ىمال

 ."ژٹ ژ ؾمقرة ": ، وؾمقرة اعماقمقن ىمال"ژژ ژ ؾمقرة ": اًمتؽاصمر ىمال

 
رهمؿ أهنام مػتتحتان سماحلروف اعمؼطعة مل يؽتػ سمـلول آيـة سمـؾ ضمـاء سمـأيتلم إوًمقـلم وًمـق يماكـت مــ احلـروف  (5)

 (.أمل)م وسملم اعمػتتحة سمـ اعمؼطعة ًمُقػِرق سملم ؾمقرة اًمشقرى وسملم سماىمل ؾمقر احلقامقؿ، وسملم ؾمقرة اًمرو

 ."ژڈژ ژ ژ ؾمقرة ": سمؾ ىمال اًمبخاري( ن)سمقـام ذم ؾمقرة اًمؼؾؿ مل يؽتػ سمتسؿقتفا سمسقرة  (2)
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، وؾمقرة اإلكسان "ژڭ ڭ ژ ؾمقرة ": ؾمقرة اعمعارج ىمال: اًمتسؿقة سمليمثر مـ يمؾؿة، مثؾ 

 ."ژں ڻ ڻژ ؾمقرة ": ، وؾمقرة إقمغم ىمالژۈ ٴۇ ۋ ۋ ژ ؾمقرة ": ىمال

. ؾمقرة طمؿ": مثؾ ؾمقرة ومصؾت ىمال اًمبخاري: يسؿقفا سمؿطؾعفا مع ذيمر واسمط هلا .3

وًمئال شمشتبف سمغػمها أواف هلا يمؾؿة ومسامها سمؿطؾعفا مـ احلروف اعمؼطعة . "اًمسجدة

وؾمقرة  6 ًمقؿقزها سمؿقوع ؾمجقد اًمتالوة ومقفا قمـ همػمها مـ احلقامقؿ(اًمسجدة)

. "اجلاصمقة. ؾمقرة طمؿ": وؾمقرة اجلاصمقة ىمال. "اًمزظمرف. ؾمقرة طمؿ": اًمزظمرف ىمال

ومَسَؿك هذه اًمسقر سمؿطؾعفا مع ذيمر ىمقد هلا يؿقزها قمـ أظمقاهتا6 وذًمؽ ًمتشاسمف 

 .مطاًمعفا، يمام أكف مل يؽتػ سمنيراد اًمؼقد دون اعمطؾع سمؾ مجع سمقـفام

اًمبؼرة، وؾمقرة آل قمؿران، وؾمقرة مثؾ ؾمقرة : يسؿل اًمسقرة سمام اؿمتفر مـ أؾمامئفا -ب

اًمـساء، وؾمقرة يقكس، وؾمقرة هقد، وؾمقرة يقؾمػ، وؾمقرة اًمػتح، وؾمقرة اًمقاىمعة، 

وؾمقرة احلديد، وؾمقرة اعمؿتحـة، وؾمقرة اعمدصمر، وؾمقرة اًمؼقامة، وؾمقرة اًمؼموج، 

 .وؾمقرة اًمطارق
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 :املطلب الثاني

 منهج البخاري يف أمساء السور

ًمصـقع اًمبخاري ذم شمدويـف ٕؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ذم صحقحف كخرج هبذه سمعد اؾمتؼراء وكظر 

 :اعمعامل ذم مـفجف

وٓ يؼقل  "ؾمقرة اًمبؼرة": دمقيز اًمبخاري إواومة اًمسقرة إمم آؾمؿ اعمػرد، ومقؼقل .5

اًمسقرة اًمتل يذيمر ومقفا اًمبؼرة، وهذه مـ اعمسائؾ اعمختؾػ ومقفا، ومذهب سمعض أهؾ 

إًمخ، أي سمنواومة اًمسقرة إمم  ة اًمبؼرة وؾمقرة اًمـحؾإمم طمرمة أن يؼال ؾمقر اًمعؾؿ

. اًمسقرة اًمتل يذيمر ومقفا اًمبؼرة، وهؽذا: آؾمؿ اعمػرد، واقمتؼموا اًمصقاب أن يؼال

ؾمقرة  :ٓ شمؼقًمقا: )أكف ىمال واؾمتدًمقا سمحديث مرومقع وهق ما ُروي قمـ رؾمقل اهلل 

 :اًمبؼرة، وٓ ؾمقرة آل قمؿران، وٓ ؾمقرة اًمـساء، ويمذا اًمؼرآن يمؾف، وًمؽـ ىمقًمقا

وهذا  (.اًمسقرة اًمتل يذيمر ومقفا اًمبؼرة واًمتل يذيمر ومقفا آل قمؿران، ويمذا اًمؼرآن يمؾف

 وىمد َوَعػف اًمبقفؼل -يمام أكف معارض سمام هق أصح مـف  -احلديث وعقػ ومل يثبت 

 ."هذا طمديث همريب وٓ يصح رومعف": ػم وىمال ذم شمػسػمهواسمـ يمث واًمزيؾعل

وُروي أيضًا  .واًمذي صح ذم هذا إكام هق قمـ احلجاج سمـ يقؾمػ يمام ذم صحقح مسؾؿ

وهق معارض سمام هق أصح مـف ومؼد صمبت ذم اًمصحاح شمسؿقة اًمرؾمقل  .مقىمقومًا قمغم اسمـ قمؿر

 ؿمػقعا اًمؼقامة يقم يليت ومنكف رآناًمؼ اىمرءوا: )ًمؾسقر سمنواومة اًمسقرة إمم آؾمؿ ومؼال 

  (.قمؿران آل وؾمقرة اًمبؼرة، اًمزهراويـ اىمرءوا ٕصحاسمف،

 
 .(5/252)اكظر اإلشمؼان ًمؾسققـمل  (5)

 (.2/155)، واًمبقفؼل ذم اًمشعب (2/33)أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ إوؾمط  (2)

 .(3/532)ؿمعب اإليامن  (4)

 .(5/534)اًمؽشاف  ختريج أطماديث (3)

(1) (5/512). 

 .(52ط52)طمديث رىمؿ  (2)

 .(3/534)أظمرضمف اًمبقؼفل ذم ؿمعب اإليامن  (3)

 .(54)ؾمبؼ خترجيف ص  (4)
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إمم صحة إواومة اًمسقرة إمم آؾمؿ اعمػرد6 ًمثبقت ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل  وذهب اجلؿفقر

 وهق اًمراضمح وقمؾقف قمامة . يمام أكف مل يثبت اًمـفل قمـ ذًمؽ. يمام ذم احلديث اًمساسمؼ وهمػمه

 .قمؿؾ اعمسؾؿلم قمغم مر اًمؼرون

وسماًمـظر ذم صـقع اًمبخاري ذم صحقحف ومـجده أن يذهب إمم ىمقل اجلؿفقر سمؽؾ ووقح 

: ن يؼالسماب مـ مل ير سملؾمًا أ": ومؼال وساطمة، ومؼد سَمـَقب ذم صحقحف ذم يمتاب اًمػضائؾ

صمؿ ظمَرج اًمبخاري صمالصمة أطماديث شمشفد عما شمرضمؿ ًمف، ومـفا ما  "ؾمقرة اًمبؼرة، وؾمقرة يمذا

وطمديث  ..(. أيتان مـ آظمر ؾمقرة اًمبؼرة: )ىمال اًمـبل : ظمرضمف قمـ أيب مسعقد ىمال

 (.ًمؼد أذيمرين يمذا ويمذا آية أؾمؼطُتفا مـ ؾمقرة يمذا ويمذا: )ىمال رؾمقل اهلل : ىماًمت قمائشة 

وهق  - ؿمؽ أكف سمتبقيبف اًمساسمؼ صمؿ إيراده ٕطماديث قمـ اعمصطػك قمؾقف اًمصالة واًمسالم وٓ

ويمذا صـقعف ذم شمبقيباشمف ًمسقر اًمؼرآن ومليمثر أسمقاسمف ذم يمتاب اًمتػسػم يسؿقفا  - يعتؼد صحتفا

سماب ومضؾ ؾمقرة "و "سماب ومضؾ ؾمقرة اًمبؼرة": هبذا اًمقوع وذم يمتاب ومضائؾ اًمؼرآن يؼقل

 .يدل قمغم دمقيزه ًمذًمؽ6 ومنن هذا "اًمػتح

وًمق اقمؽمض معؽمض سملن شمبقيب اًمبخاري اًمساسمؼ يدل قمغم قمدم اظمتقاره ًمؼقل اجلؿفقر، 

ًمؼؾـا ًمف أن شمبقيب اًمبخاري ًمقس ومقف ما يشػم إمم شمقىمػف ذم اعمسلًمة، يمام أن ىمقل اًمبخاري ٓ 

ًمألطماديث يمظمذ سمؿجرد شمبقيبف ذاك6 سمؾ جمؿؾ صـقعف ذم اًمصحقح، ومتبقيبف يضاف ًمف إيراده 

اعمرومققمة اًمتل أضمازت شمسؿقة اًمسقر سملؾمامئفا مػردة ويمذا شمبقيباشمف إظمرى، وهذا جيعؾـا كؼطع 

قمـ شمبقيبف  وإكام يمان شمبقيبف ًمإلؿمارة إمم اًمؼقل أظمر ىمال اسمـ طمجر. سمؿقاومؼتف ًمؼقل اجلؿفقر

 اهـ."يمذا ومقفا يذيمر اًمتل اًمسقرة إٓ يؼال ٓ وىمال ذًمؽ رهيمَ  ـْ مَ  قمغم اًمرد إمم سمذًمؽ أؿمار": هذا

 
واًمــقوي ذم ذح  -وؾمـقليت قمـزوه إًمقـف  -هق اًمثاسمت قمـ اًمصحاسمة يماسمـ مسعقد وهمػمه، وهق ىمـقل اًمبخـاري  (5)

وقمــزاه إمم ( 5/44)، واسمـــ طمجــر ذم ومــتح اًمبــاري (5/25)، واًمؼرـمبــل ذم شمػســػمه (2/43)صــحقح مســؾؿ 

 . اجلؿفقر

 .اًمرؾماًمة. ط( 557)صحقح اًمبخاري ص  (2)

 .(1737)اعمقوع ذم صحقح اًمبخاري طمديث رىمؿ ، وهذا (54)ؾمبؼت خترجيف ص  (4)

 .(1732)طمديث رىمؿ  (3)

 .(5/43)ومتح اًمباري  (1)
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طمرص اًمبخاري قمغم إومراد يمؾ ؾمقرة سمباب واؾمؿ مستؼؾلم وًمق مل ُيْسـِد ومقف طمديثًا،  .2

ومبَقب ًمؾسقر سمغػم ىمصد إظمراج إطماديث أو ذيمر شمبقيبات أظمرى، ومؼام ذم صمامن 

ؾمقرة سماًمتبقيب هلا دون إؾمـاد أي طمديث ومقفا، وإكام ايمتػك سمتسؿقة اًمسقرة  وقمنميـ

وأطمقاكًا  ريبفا، وأطمقاكًا يذيمر سمعض ما ومقفا مـ ىمراءات وشمقضمقففامع ذح ًمبعض هم

يبِقب ًمؾسقرة وٓ يقرد ومقفا إٓ شمػسػمًا ًمؽؾؿة أو يمؾؿتلم يمام ذم ؾمقرة اعمعارج، 

واًمعٍم، واهلؿزة، ومػل ؾمقرة اًمعٍم سمَقب هلا صمؿ مل يلت إٓ سمؼقل ًمؾػراء ذم سمقان 

وؾمقرة اهلؿزة . "اًمدهر، أىمسؿ سمف: ىمال حيقك. ؾمقرة واًمعٍم": اًمعٍم، ىمال اًمبخاري

 .اهـ."(ًَمَظك)و( ؾَمَؼر)اؾمؿ اًمـار، مثؾ ( احُلَطؿة)": سمَقب هلا صمؿ ىمال

يماكت قمادة اًمبخاري ذم شمسؿقتف ًمؽؾ ؾمقر اًمؼرآن ذيمر اؾمؿ : شمعدد إؾمامء ًمؾسقرة .4

واطمد هلا، إٓ أكف ذم أول ؾمقرة، وهل ؾمقرة اًمػاحتة ظماًمػ ذم ذًمؽ وذيمر هلا أيمثر مـ 

وحَيتؿؾ هذا أكف اهـ."ؽتابسماب ما ضماء ذم وماحتة اًمؽتاب وؾُمِؿقت أم اًم": اؾمؿ ومؼال

 .َيذيمر ًمؾسقرة أيمثر مـ اؾمؿ إذا صح هذا ًمديف ذم احلديث اعمرومقع

مل هيتؿ اًمبخاري ذم صحقحف سمتعؾقؾ شمسؿقة اًمسقر، ووىمع قمـده ذم : شمعؾقؾ اًمتسؿقة .3

وؾُمِؿقت أم ": مقوع واطمد ومؼط إيراد ًمسبب اًمتسؿقة يمام ذم ؾمقرة اًمػاحتة، ومؼال

 .اهـ."سمتفا ذم اعمصاطمػ، ويبدأ سمؼراءهتا ذم اًمصالةاًمؽتاب6 أكف يبدأ سمؽتا

 اظمتؾػ مـفج اًمبخاري ذم شمسؿقتف ًمسقر اًمؼرآن مـ طمقث آظمتصار : آظمتصار وقمدمف .1

 
اعمممـــقن، واًمـؿــؾ، واًمعـؽبــقت، وومــاـمر، واًمــذاريات، واحلديــد، واعمجادًمــة، واعمؾــؽ، واحلاىمــة، : هــل ؾمــقر (5)

نمـــح، واًمؼـــدر، واعمعـــارج، واعمزمـــؾ، واإلكســـان، واًمـــؼموج، واًمطـــارق، واًمغاؿمـــقة، واًمػجـــر، واًمبؾـــد، واًم

 .واًمعاديات، واًمؼارقمة، واًمتؽاصمر، واًمعٍم، واهلؿزة، واًمػقؾ، وىمريش، واعماقمقن، واًمؽاومرون

سمـاًمتخػقػ، وىمـرأه أهـؾ احلجـاز  {ومَعـَدًَمؽ}: وىمرأ إقمؿـش، وقماصـؿ": يمام ذم ؾمقرة آكػطار ىمال اًمبخاري (2)

ذم أي صـقرة ؿمـاء، إمـا طمســ، وإمـا ىمبـقح، أو ـمقيـؾ، أو : معتدل اخلؾؼ، ومـ ظَمَػػ يعـل: وأراد. سماًمتشديد

 .اهـ."ىمصػم

 (4/325)حيقك هق اًمػراء يمام ذيمر اسمـ طمجر ذم ومتح اًمباري  (4)

 اًمرؾماًمة كاذون. ط( 333)ص  (3)

 .اًمساسمؼ (1)
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وقمدمف، يمام أكـا كجزم سملكف مل يؽـ مـ مؼاصد اًمبخاري ذم شمسؿقتف ًمؾسقر جمرد 

رة اًمبؾد آظمتصار، رهمؿ أكف ؾمؾؽ آظمتصار ذم سمعض أؾمامء اًمسقر يمام ومعؾ ذم ؾمق

وؾمقرة . "ژژ ژ ؾمقرة ": ، وؾمقرة اًمتؽاصمر ىمال"ژڄ ڄ ژ ؾمقرة ": ومؼال

سمقـام ذم ؾمقرة اًمعؾؼ سمَقب هلا سملول آية ومقفا يمامؾة . "ژٹ ژ ؾمقرة ": اعماقمقن ىمال

ومل يؼتٍم ومقفا قمغم يمؾؿة مـ أية . "ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ژ  ؾمقرة": ومؼال

. سمغػمها مـ اًمسقر ويمان أيمثر اظمتصاراً مل شمشتبف  "(اىمرأ)ؾمقرة ": اظمتصارًا ومؾق ىمال

ويظفر مـ هذا قمدم اًمتزام اًمبخاري سمؿـفج آظمتصار ذم شمسؿقة اًمسقر، وإكام ُيتار مـ 

 .ذًمؽ6 ومتارة ُيتٍم وشمارة ٓ ُيتٍم

اشمضح معـا ؾماسمؼًا أن هماًمب شمسؿقات اًمبخاري ًمسقر :مـفجف ذم اًمتسؿقة سمؿطؾع اًمسقرة .2

ـققمت مساًمؽف، ومتارة ُيتار أول يمؾؿة مـ أول اًمؼرآن يمان سمؿطؾعفا ومـفجف ذم ذًمؽ شم

وذم سمعض مقاوع هذا اعمسؾؽ . "ژٱ ژ ؾمقرة ": آية ومقفا، مثؾ ؾمقرة اًمتقسمة ىمال

اًمصاومات، : يضقػ طمرومًا ًمقبلم أن شمسؿقتفا سمؿطؾعفا ٓ سمآؾمؿ اعمشتفر هلا6 يمام ذم ؾمقر

ؾمقرة : ومؼال واًمضحك، واًمعٍم ومساَمها سمؿطؾعفا سمدًمقؾ إواومتف حلرف اًمؼسؿ ذم أوهلا،

وشمارة ُيتار يمؾؿتلم  ژٱ ٻ ژ وؾمقرة  ژڄ ڄ ژ وؾمقرة  ژٱ ژ 

أو صمالصمة مـ أول اًمسقرة أو يسؿقفا سمؽامؾ أية إومم أو أول آيتلم، وؾمبؼت أمثؾة 

 .هذا ذم اعمطؾب إول

اطمتقى اًمؼرآن قمغم شمسع وقمنميـ ؾمقرة : مـفجف ذم شمسؿقة اًمسقر سماحلروف اعمؼطعة .3

اومُتتحت سماحلروف اعمؼطعة، ومل يسؿ اًمبخاري مـفا سماومتتاطمقتفا مـ احلروف اعمؼطعة 

مريؿ، وـمف، واًمروم، )ؾمقى صمالث قمنمة ؾمقرة، أي أىمؾ مـ اًمـصػ وهل ؾمقر 

واجلاصمقة، وإطمؼاف، وق، وص، وهماومر، وومصؾت، واًمشقرى، واًمزظمرف، واًمدظمان، 

، ژٱٻ ژ  ، وژٱژ )ؾمقر : ويمان شمارة يؽتػل سماحلروف اعمؼطعة مثؾ (واًمؼؾؿ

ؾمقرة : وشمارة يضقػ قمؾقفا آية شمؾقفا مثؾ ؾمقرة اًمروم ىمال(. ژٱ ٻ ژو

زاد ومقفا أية اًمثاكقة6 ًمئال شمشتبف سمغػمها مما سمدأ سمـػس  ژھ ھ ھ ے ے ژ
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أو يسؾؽ مسؾؽًا آظمر6 يمام ومعؾ ذم ؾمقرة اًمشقرى،  مطؾعفا يمسقرة اًمبؼرة وآل قمؿران

ويضقػ قمؾقفا ما ( طمؿ)واًمزظمرف ومؽان يسؿقفا سمؿطؾعفا مـ احلروف اعمؼطعة 

يؿقؿزها قمـ أظمقاهتا مـ احلقامقؿ، ومػل ؾمقرة اًمشقرى ذيمر سماىمل احلروف اعمؼطعة 

، ومتؿقزت قمـ سماىمل احلقامقؿ، أو يضقػ قمؾقفا "ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ ؾمقرة ": ومؼال

 ."(اًمزظمرف. طمؿ)ؾمقرة ": ؾمقرة اًمزظمرف ىمال يمؾؿة مثؾ

يمان اًمبخاري جيتفد ذم إـمالق اؾمؿ قمغم ؾمقرة، رهمؿ أكف ُُيِْرج ذم : اضمتفاده ذم اًمتسؿقة .4

ؾمقرة ": صحقحف اؾماًم أظمر هلا قمـ اًمصحاسمة، ومؿثاًل ذم ؾمقرة مريؿ سمَقب هلا سمؼقًمف

، وأظمرج ذم اًمصحقح هلا اؾماًم آظمر ومـسقب ًمزمـ اًمصحاسمة، "ژٱ ٻ ژ

يا أسما : اب، ومؼاليمـا ضمؾقؾما مع اسمـ مسعقد، ومجاء ظمبَ ": قمـ قمؾؼؿة، ىمال ومؼد أظمرج

 أمرُت  أما إكؽ ًمق ؿمئَت : اًمرمحـ، أيستطقع همٓء اًمشباب أن يؼرءوا يمام شمؼرأ؟ ىمالقمبد

أظمق زياد  - يردَ ومؼال زيد سمـ طُم  .اىمرأ يا قمؾؼؿة: أضمؾ، ىمال: ؼرأ قمؾقؽ؟ ىمالفؿ يَ سمعَض 

ؽ سمام ىمال أظمؼمشمُ  أما إكؽ إن ؿمئَت : أشملمر قمؾؼؿة أن يؼرأ وًمقس سملىمرئـا؟ ىمال :-يردَ سمـ طُم 

يمقػ : ومؼال قمبد اهلل. ذم ىمقمؽ وىمقمف؟ ومؼرأت مخسلم آية مـ ؾمقرة مريؿ اًمـبل 

اب بَ إمم ظَم  إٓ وهق يؼرؤه، صمؿ اًمتػَت  ما أىمرأ ؿمقئاً : ىمد أطمسـ، ىمال قمبد اهلل: شمرى؟ ىمال

 أما إكؽ ًمـ شمراه قمكمَ : ؾؼك، ىمالهلذا اخلاشمؿ أن يُ  يلنِ  أمل: وقمؾقف ظماشمؿ مـ ذهب، ومؼال

ومـجد أكف أورد ما يدل قمغم صمبقت اؾمؿ ؾمقرة مريؿ هبذا مـ زمـ . "سمعد اًمققم، وملًمؼاه

، ومع هذا اضمتفد اًمبخاري ذم شمسؿقتفا سمؿطؾعفا، ومل ُيؽم آؾمؿ قمبد اهلل سمـ مسعقد 

ة احلنم ومساَمها اًمبخاري سمسقرة وىمريب مـفا ؾمقر. اًمذي قُمِرومت سمف ذم زمـ اسمـ مسعقد

 .احلنم، وَروى قمـ اسمـ قمباس أن اؾمؿفا ؾمقرة اًمـَِضػم، وؾمقليت سمقاكف ذم شمسؿقة اًمسقرة

 
 

 

 
 .(3455)طمديث رىمؿ  (5)
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 :املبحث الثاني

الدراسة التطبيقية لسور القرآن يف الصحيح ونقد املؤلفات 

 املعاصرة يف سور القرآن

وماحتة "و "اًمػاحتة": أـمؾؼ اًمبخاري قمغم هذه اًمسقرة صمالصمة أؾمامء هل :ؾمقرة اًمػاحتة

: ومؼال "وماحتة اًمؽتاب"سمـيمرر شمسؿقتفا  ، وذم يمتاب ومضائؾ اًمؼرآن"أم اًمؽتاب"و "اًمؽتاب

، اظمتار اًمبخاري مـ أؾمامئفا أؿمفرها، ومـفا ما صمبت قمـ اًمـبل . "سماب ومضؾ وماحتة اًمؽتاب"

ٓ : )ىمال قمـ قمبادة سمـ اًمصامت أن رؾمقل اهلل  حلمومػل اًمصحق "وماحتة اًمؽتاب"يماؾمؿ 

  .وهق أؿمفر أؾمامئفا وسمف ؾماَمها اعمػنون وأيمثر أهؾ اًمعؾؿ(. صالة عمـ مل يؼرأ سمػاحتة اًمؽتاب

، وكؼؾ "وماحتة اًمؽتاب"ومفق اعمشتفر ًمؾسقرة ويبدو أكف اظمتصاٌر مـ  "اًمػاحتة"وأما اؾمؿ 

 وىمد احلؿد، ًمسقرة سماًمغؾبة قمؾامً  صارت اًمؽتاب وماحتة" :قمـ اًمسقد اجلرضماين ىمقًمف اًمؼاؾمؿل

 وإما ٓزمة، اًمالم ًمؽقن أيضا، سماًمغؾبة آظمر قمؾامً  يؽقن أن ومنما وطمدها، "اًمػاحتة" قمؾقفا ؼؾَ طْ يُ 

 .اهـ."إصؾقة اًمقصػقة عمح مع اًمؽتاب، إمم اإلواومة قمـ يماًمعقض واًمالم ،اظمتصاراً  يؽقن أن

: ىمال رؾمقل اهلل : ىمال ومقام رواه أسمق هريرة  ومؼد روي قمـ اًمـبل  "أم اًمؽتاب"وأما 

وصحت شمسؿقتفا سمف قمـ اًمصحاسمة،  (.مـ صغم صالة مل يؼرأ ومقفا سملم اًمؽتاب ومفل ظمداج)

 ذم يؼرأ يمان  اًمـبل أن": أسمقف قمـ ىمتادة، أيب سمـ اهلل قمبدقمـ  وملظمرج اًمبخاري ذم صحقحف

 
 .اقمتؿدت ذم قمـقان أؾمامء اًمسقر اعمؽتقب ًمديـا ذم اعمصاطمػ، صمؿ أوردت شمسؿقة اًمبخاري وهمػمه (5)

 .(571)ص  (2)

 .(453)، وصحقح مسؾؿ طمديث رىمؿ (312)صحقح اًمبخاري طمديث رىمؿ  (4)

وىمال اسمـ ( 5/25)، واعمحرر اًمقضمقز (5/31)، واًمـؽت واًمعققن ًمؾاموردي (5/541)اكظر شمػسػم اسمـ ضمرير  (3)

، وقمـدد ؾمـقر (53)اهـ واكظـر ؾمـقر اًمؼـرآن ٓسمــ ؿمـاذان ص ."وماحتة اًمؽتاب: ٓ ظمالف أهنا يؼال هلا": قمطقة

وأسمـق داود ( 1/275)اجلـامع وممـ ؾمامها هبذا مـ اعمحدصملم اًمؽممـذي ذم (. 542)اًمؼرآن ٓسمـ قمبد اًمؽاذم ص 

 (2/35)ذم اًمســ 

 .(2/4)حماؾمـ اًمتلويؾ  (1)

 .(3372)أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد طمديث رىمؿ  (2)

 .(332)طمديث رىمؿ  (3)
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: قمـ أيب هريرة ىمال وأظمرج مسؾؿ ذم صحقحف(. احلديث...  اًمؽتاب سملم إوًمقلم ذم اًمظفر

 ىمرأ ومـ مـؽؿ، أظمػقـاه مـا، أظمػك وما أؾمؿعـايمؿ، ، اًمـبُل  ـاعَ ؿَ أؾْم  ومام ،ىمراءة صالة يمؾ ذم)

مرومققمًا  يمام أظمرج اًمؽممذي ذم اجلامع(. أومضؾ ومفق زاد ومـ قمـف، أضمزأت ومؼد اًمؽتاب سملم

 (اعمثاين واًمسبع اًمؽتاب وأم اًمؼرآن أم هلل احلؿد):  اهلل رؾمقل ىمال: ىمال هريرة أيب قمـ

 شمسؿقتفا ذم ػؾِ واظمتُ ": ىمال اعماوردي "أم اًمؽتاب"سمـووىمع ظمالف ذم ضمقاز شمسؿقة اًمػاحتة 

ـُ  مـف ومـع اًمؼرآن، هق اًمؽتاب ٕن 6إيمثرون زهومجقَ  اًمؽتاب، سملم ـُ  احلس  أن وزقمام ؾمػميـ، واسم

ڑ ڑ ک ک ک  ژ: شمعامم ًمؼقًمف همػمه سمف يسؿك ومال اعمحػقظ، اًمؾقح اؾمؿ اًمؽتاب أم

اهـ واًمصقاب ضمقاز شمسؿقتفا سملم اًمؽتاب6 ًمقروده ذم إطماديث ." [٦: الزخرف] ژک   گ گ 

 .اعمرومققمة واعمقىمقومة، وفماهر مـ شمسؿقة اًمبخاري شمرضمقحف ضمقاز اًمتسؿقة سمف

هق أؿمفر أؾمامئفا، وهق اًمثاسمت قمـ  "ؾمقرة اًمبؼرة": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمة: ؾمقرة اًمبؼرة

 (.يمػتاه ًمقؾة ذم ىمرأمها مـ اًمبؼرة، ؾمقرة آظمر مـ أيتان: )ىمال رؾمقل اهلل 

أكف  ، وصمبت قمـ اعمصطػك "ؾمقرة آل قمؿران": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة آل قمؿران

 آل وؾمقرة اًمبؼرة، اًمزهراويـ اىمرءوا ٕصحاسمف، ؿمػقعا اًمؼقامة يقم يليت ومنكف اًمؼرآن اىمرءوا:)ىمال

 .(قمؿران

، ، وهق آؾمؿ اًمثاسمت هلا قمـ رؾمقل اهلل "ؾمقرة اًمـساء"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمـساء

يا قمؿر : )ىمال مـ طمديث قمؿر سمـ اخلطاب أن رؾمقل اهلل  ومؼد أظمرج مسؾؿ ذم صحقحف

 .(اًمتل ذم آظمر ؾمقرة اًمـساء؟ ؟أٓ شمؽػقؽ آية اًمصقػ

 
 .(452)طمديث  (5)

 هذا طمديث طمسـ صحقح :ىمال اًمؽممذي( 4523)طمديث رىمؿ  (2)

 (.5/32)اًمـؽت واًمعققن  (4)

 .54ؾمبؼ خترجيف ص  (3)

 .54خترجيف ص ؾمبؼ  (1)

 .(123)طمديث رىمؿ  (2)

حمؿد اًمشايع هبذا احلديث اعمرومـقع ذم إصمبـات اؾمـؿ ؾمـقرة اًمـسـاء، وايمتػـك ذم إصمباشمـف سمـام ورد قمــ . مل يستشفد د (3)

ما كزًمت ؾمقرة اًمبؼـرة واًمـسـاء إٓ وأكـا : )ىماًمت( 3554طمديث رىمؿ )ومقام رواه اًمبخاري ذم صحقحف  قمائشة 

 (.قمـده
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، وورد قمـ قمدد مـ اًمصحاسمة يمليب مقؾمك "ؾمقرة اعمائدة"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اعمائدة

يمـت ضماًمسا مع قمبد اهلل وأيب ": قمـ ؿمؼقؼ، ىمال ، وملظمرج اًمبخاري ذم صحقحفإؿمعري 

ًمق أن رضمال أضمـب ومؾؿ جيد اعماء ؿمفرا، أما يمان يتقؿؿ : مقؾمك إؿمعري، ومؼال ًمف أسمق مقؾمك

 ."ژڃ ڃ ڃ چ چ چژ : ويصكم، ومؽقػ شمصـعقن هبذه أية ذم ؾمقرة اعمائدة

وصمبت  ، وهق آؾمؿ اعمروي قمـ اًمرؾمقل "ؾمقرة إكعام"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة إكعام

كزًمْت قمكَم ؾمقرُة إكعام مُجْؾًة : )ىمال رؾمقل اهلل : ، ومعـ اسمـ قمؿر ىمالاسمـ قمباس قمـ 

وأظمرج اًمبخاري ذم  (.واطمدة ُيشقعفا ؾمبعقن أًمػ َمَؾؽ هلؿ زضمؾ سماًمتسبقح واًمتحؿقد

ؿ ضمفؾ اًمعرب، وماىمرأ ما ومقق اًمثالصملم ؾَ عْ شمَ  ك أنْ إذا َهَ ": ىمالأكف ، قمـ اسمـ قمباس  اًمصحقح

 ."ذم ؾمقرة إكعامومائة 

، وهق اًمقارد قمـ اًمصحاسمة روقان اهلل "ؾمقرة إقمراف"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة إقمراف

ىمرأ ذم صالة اعمغرب سمسقرة إقمراف وَمَرىمفا ذم  أن رؾمقل اهلل " قمؾقفؿ، قمـ قمائشة 

  ."ريمعتلم

 ، ومعـ، وهق اعمعروف ذم زمـ اًمـبل "ؾمقرة إكػال"اؾمؿفا قمـد اًمبخاري : ؾمقرة إكػال

عما يمان يقم سمدر ىمتؾ أظمل قمؿػم، وىمتؾت ؾمعقد سمـ اًمعاص، ": ؾمعد سمـ أيب وىماص، ىمال

اذهب وماـمرطمف ذم )": ىمال وأظمذت ؾمقػف، ويمان يسؿك ذا اًمؽتقػة، وملشمقت سمف كبل اهلل 

ومام ضماوزت : ذ ؾمؾبل، ىمالظْم ؾ أظمل، وأَ تْ ـ ىمَ ٓ اهلل مِ ومرضمعت ويب ما ٓ يعؾؿف إ: ىمال (.ضبَ اًمؼَ 

  (.اذهب ومخذ ؾمقػؽ): طمتك كزًمت ؾمقرة إكػال، ومؼال زم رؾمقل اهلل  إٓ يسػماً 

 ر سمـ اخلطاب، ــ قمؿـح هذا آؾمؿ قمـد صـ، وىم"ؾمقرة سمراءة"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمتقسمة
 

 .(433)طمديث رىمؿ  (5)

رواه اًمطـؼماين ذم "(: 3/27)وىمـال اهلقثؿـل ذم معجـؿ اًمزوائـد (. 5/45)أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمصـغػم  (2)

 ."اًمصغػم وومقف يقؾمػ سمـ قمطقة اًمصػار وهق وعقػ

 .(4123)رىمؿ  (4)

 (.5721)أظمرضمف اًمـسائل ذم اًمســ اًمؽؼمى طمديث رىمؿ  (3)

اكظـر اًمـفايـة ذم همريـب . هـق مـا مُجـع مــ اًمغـقؿـة( ًمؼـبضا)و(. 5112)أظمرضمف أمحد ذم اعمســد طمـديث رىمـؿ  (1)

 .(3/2)احلديث 
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ذم ىمصة  ، أكف ىمالقمـ قمؿر سمـ اخلطاب  ، وملظمرج اًمبخاري ذم اًمصحقحواًمؼماء سمـ ماًمؽ 

ومؾؿ يؿؽث إٓ ": سمعد اًمصالة قمغم رأس اًمـػاق قمبد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمؾقل مـاؿمدشمف ًمـبل اهلل 

﮵  ژ : يسػما، طمتك كزًمت أيتان مـ سمراءة ۅ ژ  :إمم ىمقًمف ژے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 ."ژۉ  ۉ 

: طمديثًا اؿمتؿؾ قمغم آؾمؿلم ومعـ زيد سمـ صماسمت ىمال يمام أظمرج اًمبخاري ذم اًمصحقح

ھ ھ ژ وضمدت آظمر ؾمقرة اًمتقسمة مع أيب ظمزيؿة إكصاري مل أضمدها مع أطمد همػمه، "

وماظمتار اًمبخاري آؾمؿ اًمذي . "طمتك ظمامتة سمراءة ژے ے ۓ ۓ ﮲  ﮳﮴  

 .زيدورد ذم يمؾ ما رواه ومقف قمـ اًمصحاسمة، ومل يذهب ًمتسؿقتفا سمام اكػرد سمروايتف قمـ 

 ، وهق مروي قمـ اسمـ قمباس "ؾمقرة يقكس"اؾمؿفا ذم صحقح اًمبخاري : ؾمقرة يقكس

 ."كزًمت ؾمقرة يقكس سمؿؽة": ىمال

، ، وهق اًمذي صمبت قمـ اعمصطػك "ؾمقرة هقد"اؾمؿفا ذم صحقح اًمبخاري : ؾمقرة هقد

بتـل ؿمقَ ): ، ىمالَت بْ ىمد ؿِم  ،يا رؾمقل اهلل: ىمال أسمق سمؽر: اسمـ قمباس، ىمالقمـ  أظمرج اًمؽممذي

 (.هقد، واًمقاىمعة، واعمرؾمالت، وقمؿ يتساءًمقن، وإذا اًمشؿس يمقرت

وهق اؾمؿفا اًمقطمقد، وهق  "ؾمقرة يقؾمػ"اؾمؿفا ذم صحقح اًمبخاري : ؾمقرة يقؾمػ

 ."كزًمت ؾمقرة يقؾمػ سمؿؽة": مروي قمـ اسمـ قمباس ىمال

: ، وهق مروي قمـ اسمـ قمباس ىمال"ؾمقرة اًمرقمد"اؾمؿفا ذم صحقح اًمبخاري : ؾمقرة اًمرقمد

 ."زًمت ؾمقرة اًمرقمد سمؿؽةك"

 
آظمـر ؾمـقرة كزًمـت ": ىمـال قمــ اًمـؼماء ( 3423)وأظمرج ذم صـحقحف طمـديث رىمـؿ (. 5422)طمديث رىمؿ  (5)

 ."سمراءة

 .(3542)طمديث رىمؿ  (2)

 .(125)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (4)

طمديث طمسـ همريب ٓ كعرومف مــ طمـديث اسمــ قمبـاس إٓ مــ ": ؽممذيوىمال اًم( 4253)اجلامع طمديث رىمؿ  (3)

 .(511)اهـ وطمَسـ إؾمـاده إًمباين ذم اًمسؾسة اًمصحقحة طمديث رىمؿ ."هذا اًمقضمف

 .(144)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (1)

 .(141)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (2)
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: ، وروي قمـ اسمـ قمباس ىمال"ؾمقرة إسمراهقؿ"اؾمؿفا ذم صحقح اًمبخاري : ؾمقرة إسمراهقؿ

 ."كزًمت ؾمقرة إسمراهقؿ سمؿؽة"

: ، وروي قمـ اسمـ قمباس ىمال"ؾمقرة احِلْجر"اؾمؿفا ذم صحقح اًمبخاري : ؾمقرة احلجر

 ."كزًمت ؾمقرة احلجر سمؿؽة"

: ، وروي قمـ اسمـ قمباس ىمال"ؾمقرة اًمـحؾ"خاري اؾمؿفا ذم صحقح اًمب: ؾمقرة اًمـحؾ

 ."وؾمقرة اًمـحؾ كزًمت سمؿؽة"

ويبدو أكف اؾمتـد ذم هذا عما أظمرضمف  "سمـل إهائقؾ"أـمؾؼ قمؾقفا اًمبخاري اؾمؿ : ؾمقرة اإلهاء

سمـل إهائقؾ، واًمؽفػ، ومريؿ، وـمف، وإكبقاء ": ىمال ": ىمال قمـ اسمـ مسعقد  ذم صحقحف

وهق أول طمديث أورده سمعد شمبقيبف ًمؾسقرة هبذا . "يالدِ ـ شمِ مِ  ـَ ل، وهُ وَ اق إُ تَ هـ مـ اًمعِ 

وهذا آؾمؿ هق اًمذي قُمرومت سمف اًمسقرة قمـد يمثػم . آؾمؿ وهذا يرضمح ؾمبب شمسؿقتف هبذا آؾمؿ

، وُدِون ، واًمػضؾ سمـ ؿماذان، واًمـحاس، واسمـ ضمريرمـ اعمػنيـ وسمف ؾماَمها أسمق قمبقدة

 
 .(143)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (5)

 .(145)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (2)

 .(135)ـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص أظمرضمف اًم (4)

 .(3374)طمديث رىمؿ  (3)

سمؽن اعمفؿؾة وختػقػ اعمثـاة مجع قمتقؼ وهق اًمؼديؿ أو هـق  "اًمِعَتاق" (:4/444)ىمال اسمـ طمجر ذم ومتح اًمباري  (1)

ومـراد اسمــ ...سمؽن اعمثـاة وختػقـػ اًمـالم أي ممـا طمػـظ ىمـديام  "شماِلدي"وىمقًمف ...   يمؾ ما سمؾغ اًمغاية ذم اجلقدة

 .اهـ."مسعقد أهنـ مـ أول ما شمعؾؿ مـ اًمؼرآن، وأن هلـ ومضال عما ومقفـ مـ اًمؼصص وأظمبار إكبقاء وإمؿ

 .(5/437)جماز اًمؼرآن   (2)

 .(53/355)شمػسػمه  (3)

 .(131)اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (4)

 .(523)اًمؼرآن وآياشمف ص  ؾمقر (5)
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وأىمدم مـ وىمػت قمؾقف  .وسمف سمَقب هلا اًمؽممذي.  يمثػم مـ اعمصاطمػ اعمخطقـمةهذا آؾمؿ ذم

 هق اًمزضماج ذم معاين اًمؼرآن "ؾمقرة اإلهاء"سمـذم شمسؿقة اًمسقرة 

، ومؼد روى ، وصمبت قمـ رؾمقل اهلل "ؾمقرة اًمؽفػ"اؾمؿفا قمـد اًمبخاري : ؾمقرة اًمؽفػ

مـ طمػظ قمنم آيات مـ أول ؾمقرة ): ، ىمالقمـ أيب اًمدرداء، أن اًمـبل  مسؾؿ ذم صحقحف

 .(اًمؽفػ قمصؿ مـ اًمدضمال

، ومساَمها اًمبخاري "ژٱ ٻ ژؾمقرة "اؾمؿفا ذم صحقح اًمبخاري : ؾمقرة مريؿ

 وهق مروي قمـ أم ؾمؾؿة  "ؾمقرة مريؿ"سمػاحتتفا مـ احلروف اعمؼطعة، رهمؿ أن أؿمفر أؾمامئفا 

 وؾمبؼ أن ذيمرُت  ."ومؼرأ صدرًا مـ يمفقعص": ذم ىمصة طمديثفؿ مع اًمـجار ىماًمت

مـسقسمًا ًمعبد اهلل  "ؾمقرة مريؿ"هلا رهمؿ أكف أظمرج ذم صحقحف اؾمؿ  شمسؿقتفاضمتفاد اًمبخاري ذم 

 .سمـ مسعقد ا

أيب  ومعـ ، وهق مروي قمـ اًمـبل "ؾمقرة ـمف"اؾمؿفا ذم شمبقيب اًمبخاري : ؾمقرة ـمف

ىمبؾ أن ُيؾؼ اًمساموات إن اهلل شمبارك وشمعامم ىمرأ ـمف ويس ): ىمال رؾمقل اهلل : هريرة، ىمال

 (.وإرض سملًمػ قمام

، وهق اًمثاسمت ذم اًمصحقح قمـ اسمـ "ؾمقرة إكبقاء"هبذا آؾمؿ ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة إكبقاء

  ."...سمـل إهائقؾ واًمؽفػ ومريؿ وـمف وإكبقاء هـ مـ اًمِعتَاق إول  ": ذم ىمقًمف مسعقد 

 
 .وىمد طمٍمت أيمثرت مـ ؾمتة قمنم مصحػًا ؾمؿقت سمف( 232)اكظر أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص  (5)

 .(4/221)اجلامع  (55)

(4) (3/355). 

 .(475)طمديث رىمؿ  (3)

 .(2/475)، واًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـبقة (5337)أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد طمديث رىمؿ  (1)

 .(23)ص  (2)

 .(4331)أظمرضمف اًمدارمل ذم اًمســ طمديث رىمؿ  (3)

 .ؾمبؼ خترجيف ذم ؾمقرة اإلهاء (4)
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، ومؼد أظمرج أمحد ، وسمف قمرومت ذم زمـ اًمـبل "ؾمقرة احلج"ؾماَمها اًمبخاري: ؾمقرة احلج

احلج قمغم ؾمائر  ؾمقرةُ  ؾْت ِض ومُ يا رؾمقل اهلل، أَ : ىمؾت": ىمال قمامرقمـ قمؼبة سمـ  واًمؽممذي

 ."كعؿ، ومؿـ مل يسجدمها، ومال يؼرأمها ": اًمؼرآن سمسجدشملم؟ ىمال

، وذيمرها سماجلر سماقمتبار "اعمممـلم ؾمقرة": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة اعمممـقن

قمغم طمؽاية  "ؾمقرة اعمممـقن"، ويؼال ومقفا "ؾمقرة"مقىمعفا مـ اإلقمراب وأهنا مضاومة ًمؽؾؿة 

، وملظمرج وهق أؿمفر أؾمامئفا، وهق معروف مـ زمـ اًمـبل . ذم أول اًمسقرة "اعمممـقن"ًمػظ 

اًمصبح سمؿؽة وماؾمتػتح :  صغم ًمـا اًمـبل ": قمـ قمبد اهلل سمـ اًمسائب ىمال مسؾؿ ذم صحقحف

 "...  ؾمقرة اعمممـلم

، وهق اًمثاسمت قمـ اًمصحاسمة وأظمرضمف اًمبخاري "ؾمقرة اًمـقر"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمـقر

ؾملًمت قمبد اهلل سمـ : قمـ اًمشقباين": ، وملظمرج سمسـدهقمـ قمبد اهلل سمـ أيب أورم  ذم صحقحف 

ٓ : ىمبؾ ؾمقرة اًمـقر أم سمعد؟ ىمال: كعؿ، ىمؾت: ؟ ىمالؿ رؾمقل اهلل ضَم هؾ رَ  ": أيب أورم

 . "أدري

، وأظمرضمف ، وهق اًمثاسمت ذم زمـ اًمـبل "ؾمقرة اًمػرىمان"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمػرىمان

يمام ذم اًمؼصة اعمشفقرة اًمقاىمعة سملم قمؿر سمـ اخلطاب وهشام طمؽقؿ قمـد  اًمبخاري ذم صحقحف

هشام سمـ طمؽقؿ يؼرأ ؾمقرة ؾمؿعت ": اظمتالومفؿ ذم يمقػقة اًمؼراءة ومؼال قمؿر سمـ اخلطاب 

إين ؾمؿعت هذا : ومؼؾت وماكطؾؼت سمف أىمقده إمم رؾمقل اهلل  اًمػرىمان ذم طمقاة اًمرؾمقل 

 ."...يؼرأ سمسقرة اًمػرىمان قمغم طمروف مل شمؼرئـقفا  

 
 .(134)، واجلامع طمديث رىمؿ (53423)اعمسـد طمديث رىمؿ  (5)

 حمؿد اًمـاس. ت( 2/55)اكظر اًمصحقح  "اعمممـقن"ذم إطمدى كسخ صحقح اًمبخاري  (2)

 .(311)طمديث رىمؿ  (4)

 .(2454)طمديث رىمؿ  (3)

 .(3552)رىمؿ طمديث  (1)
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: ىمال ، وهق اعمروي قمـ اسمـ قمباس "ؾمقرة اًمشعراء"سمـسمَقب هلا اًمبخاري : ؾمقرة اًمشعراء

 ."وؾمقرة اًمشعراء كزًمت سمؿؽة"

: ىمال وهق اعمروي قمـ اسمـ قمباس  "ؾمقرة اًمـؿؾ"سمـسمَقب هلا اًمبخاري : ؾمقرة اًمـؿؾ

 ."أكزًمت ؾمقرة اًمـؿؾ سمؿؽة"

: ىمال وهق مروي قمـ اسمـ قمباس  "ؾمقرة اًمؼصص"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمؼصص

 ."كزًمت ؾمقرة اًمؼصص سمؿؽة"

: ىماًمت ، وهق مروي قمـ قمائشة "ؾمقرة اًمعـؽبقت"ا اًمبخاري ؾماَمه: ؾمقرة اًمعـؽبقت

يمان يصكم ذم يمسقف اًمشؿس واًمؼؿر أرسمع ريمعات وأرسمع ؾمجدات وىمرأ ذم  ن رؾمقل اهلل إ"

 ."وذم اًمثاكقة سمقاؾملم، أو اًمروم ، اًمريمعة إومم سماًمعـؽبقت 

مل  ."ژھ ھ ھ ے ے ژ ؾمقرة ": ؾماَمها اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمروم

. وأما د. وإكام قمزاه عمتلظمريـ قمـف يماًمسخاوي واًمػػمزاسمادي حمؿد اًمشايع. يعزه ًمؾبخاري د

 ومؾؿ شمذيمر هذا آؾمؿ6 سمؾ كػت أن يؽقن ًمؾسقرة اؾمٌؿ آظمر مـػمة اًمدوهي

: ىمال، ، وهق مروي قمـ اًمؼماء سمـ قمازب "ؾمقرة ًمؼامن": ىمال اًمبخاري: ؾمقرة ًمؼامن

يصكم سمـا اًمظفر، ومـسؿع مـف أية سمعد أيات، مـ ؾمقرة ًمؼامن،  يمان رؾمقل اهلل "

 ."واًمذاريات

 
 .(273)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (5)

 .(533-3/532)أظمرضمف اًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـبقة  (2)

 .(533-3/532)أظمرضمف اًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـبقة  (4)

 .(5352)أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم ؾمــف طمديث رىمؿ  (3)

 .حمؿد اًمـاس .ت( 2/554)اكظر اًمصحقح . "ؾمقرة اًمروم"ذم إطمدى كسخ اًمبخاري  (1)

 .(572)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (2)

 .(473)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (3)

ووـعػف إًمبـاين ذم . (535)، واًمـسـائل ذم ؾمـــف طمـديث رىمـؿ (447)أظمرضمف اسمـ ماضمف ذم ؾمــف طمديث رىمؿ  (4)

 .(3527)اًمسؾسؾة اًمضعقػة سمرىمؿ 
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

، وهق مروي قمـ أيب ؾمعقد "ؾمقرة اًمسجدة": ىمال اًمبخاري ذم شمبقيبف هلا: ؾمقرة اًمسجدة

ذم  يمـا كحزر ىمقام رؾمقل اهلل ": ىمالقمـ أيب ؾمعقد ، روى اًمـسائل ذم اًمســاخلدري 

  ىمقامف ذم اًمظفر ىمدر صمالصملم آية ىمدر ؾمقرة اًمسجدة ذم اًمريمعتلم إوًمقلماًمظفر واًمعٍم، ومحزركا 

: ىمال قمـ أيب هريرة وؾماَمها اًمبخاري هبذا آؾمؿ رهمؿ أكف أظمرضمف ذم صحقحف. "...

وًمعؾ . "(هؾ أشمك قمغم اإلكسان)و( أمل شمـزيؾ)يؼرأ ذم اجلؿعة ذم صالة اًمػجر  يمان اًمـبل "

ًمقس هق شمسؿقة ًمؾسقرة سمؼدر ما هق ( أمل شمـزيؾ: ) هريرة ًمؼقًمفاًمبخاري اقمتؼد أن إـمالق أيب

 .واهلل أقمؾؿ. ذيمر عمطؾعفا، ومؾؿ يسؿفا سمف

، وهق أؿمفر أؾمامئفا، وروي "ؾمقرة إطمزاب": ىمال اًمبخاري ذم شمسؿقتفا: ؾمقرة إطمزاب

زيد سمـ قمـ قمـ سمعض اًمصحاسمة ومـفؿ زيد سمـ صماسمت، وأظمرج طمديثف اًمبخاري ذم اًمصحقح

كسخت اًمصحػ ذم اعمصاطمػ، ومػؼدت آية مـ ؾمقرة إطمزاب يمـت أؾمؿع ": ، ىمالصماسمت 

 ."...  يؼرأ هبا، ومؾؿ أضمدها إٓ مع ظمزيؿة سمـ صماسمت إكصاري رؾمقل اهلل 

كزًمت ؾمقرة ؾمبل ": ، وهق مروي قمـ اسمـ قمباس ىمال"ؾمقرة ؾمبل": ىمال اًمبخاري: ؾمقرة ؾمبل

 ."ذم مؽة

، وًمقس هلا اؾمؿ آظمر ذم كسخ صحقح "ؾمقرة اعمالئؽة"ؿ سمَقب هلا اًمبخاري سماؾم: ؾمقرة وماـمر

ذم اجلامع هبذا  ، وسمَقب اًمؽممذياًمبخاري، وأصمبت هذا آؾمؿ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمباري

 
حمؿـد اًمــاس، ويؽـقن مجـع سمـلم اؾمـؿ . ت( 2/551)اًمصـحقح  "شمـزيـؾ اًمسـجدة"ذم كسخة مــ اًمصـحقح  (5)

 .اًمسقرة اعمشتفر ومطؾعفا سمدون احلروف اعمؼطعة

 .(331)طمديث رىمؿ  (2)

 .(455)طمديث رىمؿ  (4)

 .(2473)طمديث رىمؿ  (3)

 .(533-3/532)أظمرضمف اًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـبقة  (1)

 .(3/455)واكظر إرؿماد اًمساري  (4/137) (2)

(3) (1/424). 
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

ومل أىمػ قمغم ذيمر هلذا  ويُمتب ذم يمثػم مـ اعمصاطمػ مـ اًمؼرن اًمراسمع وما سمعده آؾمؿ

 .وهمػمه ؿ يمؼتادةآؾمؿ ذم قمفد اًمصحاسمة، وإكام ُرويت قمؿـ سمعده

وهق شمسؿقة هلا سمؿطؾعفا، وُروي قمـ اًمـبل  "ژڤ ڤ ژ ؾمقرة ": ىمال اًمبخاري: ؾمقرة يس

 (اىمرؤوا يس قمغم مقشمايمؿ: )أكف ىمال 

سمنصمبات اًمقاو يمام ذم مطؾع  "(واًمصاومات)ؾمقرة "ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمصاومات

وهؽذا وردت ذم ؾمقر اًمؼرآن ٓسمـ ؿماذان . واًمؼسطالين ، وهؽذا ذيمرها اًمعقـلاًمسقرة

 ـامـػمة ذم يمتاسمقفام، وقمزوه. اًمشايع ود. اري دـؾ كسبتفا ًمصحقح اًمبخـوأهمػ اًمرازي

  .ًمؾـسػل واًمزخمنمي ومها متلظمران

، وصمبت قمـ سمعض اًمصحاسمة "ژٱژ ؾمقرة ": ؾماَمها اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة ص

 ."ص ًمقس مـ قمزائؿ اًمسجقد": قمـ اسمـ قمباس ىمال وملظمرج اًمبخاري ذم اًمصحقح

، ومروى ، وىمد ورد قمـ قمائشة "ؾمقرة اًمزمر"ؾماَمها اًمبخاري سماؾمؿفا اعمشتفر : ؾمقرة اًمزمر

ٓ يـام طمتك يؼرأ سمـل إهائقؾ  يمان اًمـبل ": ىماًمت قمـ قمائشة  اًمؽممذي ذم ضمامعف

 ."واًمزمر

 
 .وىمد ذيمرت قمنمة كسخ مـ اعمصاطمػ هبذا آؾمؿ( 423)اكظر أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص  (5)

 .(2/553)أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ  (2)

 .(1425)ووعػف إًمباين ذم اًمسؾسؾة اًمضعقػة سمرىمؿ  (4525)أظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ طمديث رىمؿ  (4)

 .حمؿد اًمـاس. ت( 2/524)اًمصحقح  (3)

 .(55/543)قمؿدة اًمؼاري  (1)

 .(3/454)إرؿماد اًمساري  (2)

 .(232)ص  (3)

 (442)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (522)اكظر أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص  (4)

 .(5725)طمديث رىمؿ  (5)

اًمسؾسـة اكظـر . "إؾمــاده ضمقـد": ىمـال إًمبـاين. "طمـديث طمســ همريـب": ىمال اًمؽممذي (2527)طمديث رىمؿ  (57)

 .(235)اًمصحقحة طمديث رىمؿ 
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

، ومروى ، وىمد ورد قمـ اًمـبل "اعمممـؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري ىمال: ؾمقرة هماومر

وآية  (إًمقف اعمصػم)مـ ىمرأ طمؿ اعمممـ إمم ": ىمال رؾمقل اهلل : ىمال قمـ أيب هريرة  اًمؽممذي

 ."اًمؽرد طملم يصبح طمػظ هبام طمتك يؿز، ومـ ىمرأمها طملم يؿز طمػظ هبام طمتك يصبح

ؾماَمها سمؿطؾعفا مـ ، "ؾمقرة طمؿ اًمسجدة": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة ومصؾت

ووردت هذه . احلروف اعمؼطعة وأواف يمؾؿة اًمسجدة ًمقؿقزها قمـ همػمها مـ احلقامقؿ

ؾمجقد اًمؼرآن ": ىمال قمـ اسمـ قمباس  اًمتسؿقة قمـ سمعض اًمصحاسمة، وملظمرج قمبد اًمرزاق

إقمراف، واًمـحؾ، واًمرقمد، وسمـل إهائقؾ، ومريؿ، واحلج، واًمػرىمان، وـمس : قمنم

 ."اًمقؾمطك، وامل شمـزيؾ، وطمؿ اًمسجدة 

، ومساَمها سمؿطؾعفا مـ احلروف "طمؿ قمسؼ": سَمقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة اًمشقرى

ووردت قمـ رؾمقل اهلل  اعمؼطعة وأواف هلا أية اًمثاكقة6 ًمقؿقزها قمـ أظمقاهتا مـ احلقامقؿ

ىمرأ رؾمقل اهلل ": قمـ مقؿقكة، ىماًمت ، وملظمرج اًمطؼماين (طمؿ قمسؼ) يا مقؿقكة ): ومؼال

ومل . "ا، ومؼرأها رؾمقل اهلل ومؼرأهُت  (ًمؼد كسقت ما سملم أوهلا إمم آظمرها "طمؿ قمسؼ"أشمؼرئلم 

 ير ذم شمػسػمههذا آؾمؿ ًمؾبخاري، وإكام أىمدم مـ قمزاه ًمف اسمـ ضمر حمؿد اًمشايع. يـسب د

 
ىمـال اًمؼسـطالين ذم إرؿمـاد . حمؿـد اًمــاس. ت( 2/522)اكظـر اًمصـحقح . "ؾمقرة طمؿ"وذم كسخة ًمؾبخاري  (5)

 .اهـ."ٕيب ذر وإصقكم ؾمقرة اعمممـ وًمغػممها طمؿ"(: 3/423)اًمساري 

 ." طمديث همريب ": ىمال اًمؽممذي (2435)اجلامع طمديث رىمؿ  (2)

 .(1415)رىمؿ  اعمصـػ طمديث (4)

رواه "(: 574-3/572)وىمـال قمــف اهلقثؿـل ذم جمؿـع اًمزوائـد  (31)طمـديث رىمـؿ ( 24/23)اعمعجؿ اًمؽبػم  (3)

 ."اًمطؼماين ورضماًمف رضمال اًمصحقح همػم ؿمقخ اًمطؼماين حمؿد سمـ قمبدوس

 (543-544)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (1)

 .(27/323)شمػسػم اسمـ ضمرير  (2)
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، ومساَمها سمؿطؾعفا صمؿ "ؾمقرة طمؿ اًمزظمرف": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة اًمزظمرف

وىمد ُكسب هذا آؾمؿ ٓسمـ . 6 ًمتؿققزها قمـ سماىمل احلقامقؿ"اًمزظمرف"أواف هلا اؾمؿفا اعمشتفر 

 ."كزًمت سمؿؽة ؾمقرة طمؿ اًمزظمرف": قمباس ىمال

طمؿ " ، وذم إطمدى كسخ اًمبخاري"اًمدظمانؾمقرة "اؾمؿفا ذم اًمصحقح : ؾمقرة اًمدظمان

مـ ىمرأ : )ىمال ، ومعـ احلسـ أن اًمـبل وأما آؾمؿ إول ومؼد ُروي قمـ اًمـبل . "اًمدظمان

 (.ؾمقرة اًمدظمان ذم ًمقؾة اجلؿعة همػر ًمف ما شمؼدم مـ ذكبف

كزًمت سمؿؽة ؾمقرة طمؿ ": ىمال ومجاء قمـ اسمـ قمباس  "طمؿ اًمدظمان"وأما آؾمؿ أظمر 

مـ ىمرأ طمؿ اًمدظمان ذم ًمقؾة : )أكف ىمال وُروي ذم طمديث وعقػ قمـ اًمـبل  ."اًمدظمان

  (.أصبح يستغػر ًمف ؾمبعقن أًمػ مؾؽ

 إمم اًمقاطمدي ذم اًمقؾمقط، وشمػسػم  حمؿد اًمشايع. قمـد د "طمؿ اًمدظمان"وُكسب هذا آؾمؿ 

ومل يـسباه ًمتػسػم اًمقاطمدي واحلايمؿ ذم اعمستدرك، مـػمة اًمدوهي. اًمسؿعاين، وكسبتف د

 .ًمصحقح اًمبخاري

وآؾمؿ . "طمؿ اجلاصمقة" ، وذم كسخة"ؾمقرة طمؿ اجلاصمقة"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اجلاصمقة

وأما آؾمؿ  ."أكزل سمؿؽة ؾمقرة طمؿ اجلاصمقة": ُكسب إمم اسمـ قمباس، ىمال "طمؿ اجلاصمقة"إول 
 

 .(253)واعمـسقخ ص أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ  (5)

 .(3/441)واكظر إرؿماد اًمساري  حمؿد اًمـاس. ت( 2/545)اًمصحقح  (2)

 .(3242)ووعػف إًمباين ذم اًمسؾسؾة اًمضعقػة سمرىمؿ  (222)أظمرضمف اسمـ اًمرضيس ذم ومضائؾ اًمؼرآن ص  (4)

 .(253)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (3)

. هذا طمديث همريب ٓ كعرومف إٓ مـ هذا اًمقضمـف": وضماء ومقف( 2444)أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع طمديث رىمؿ  (1)

ووـعػف إًمبـاين ذم اًمسؾسـؾة اًمضـعقػة سمـرىمؿ . "وهـق مـؽـر احلـديث: وقمؿر سمـ أيب ظمثعؿ يضـعػ ىمـال حمؿـد

(1552). 

 .(542)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (2)

 .(421)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (3)

 .(3/444)واكظر إرؿماد اًمساري . حمؿد اًمـاس. ت( 2/544)اًمصحقح  (4)

 .(253)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (5)
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 مـػمة اًمدوهي. ، وكسبتف دواًمـحاس ومؼد قمـقن سمف اسمـ ضمرير "اجلاصمقة"اًمثاكقة 

مـػمة . ود اًمشايع. ومـسبف د "طمؿ اجلاصمقة"وأما . حمؿد اًمشايع. ًمؾبخاري، سمقـام مل يـسبف ًمف د

 .ًمؾقاطمدي واحلايمؿ ومل يـسباه ًمؾبخاري اًمدوهي

ؾمقرة طمؿ " وذم كسخة "ؾمقرة إطمؼاف"اؾمؿفا ذم اًمصحقح : ؾمقرة إطمؼاف

قمـ اسمـ  ، وملظمرج أمحدورد قمـ زمـ اًمـبل  "إطمؼاف"وآؾمؿ إول . "إطمؼاف

يعـل إطمؼاف : ؾمقرة مـ اًمثالصملم، مـ آل طمؿ ىمال أىمرأين رؾمقل اهلل : )أكف ىمال مسعقد 

طمؿ "وأما آؾمؿ أظمر  (ويماكت اًمسقرة إذا يماكت أيمثر مـ صمالصملم آية ؾمؿقت اًمثالصملم: ىمال

 ."كزًمت ؾمقرة طمؿ إطمؼاف سمؿؽة": أكف ىمال ومقرد قمـ اسمـ قمباس  "إطمؼاف

 مـػمة هذا آؾمؿ ًمؾبخاري وٓ ًمغػمه مـ مصادر حمددة، . اًمشايع ود. د ومل يـسب ذم يمتايب

 .ًمؾقاطمدي سمقـام إومم كسبتف ًمصحقح اًمبخاري ومـسباه "طمؿ إطمؼاف"وأما آؾمؿ أظمر 

ومساَمها سمؿطؾع اًمسقرة، "ژٱ ٻژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة حمؿد

 ."(اًمذيـ يمػروا)كزًمت سماعمديـة ؾمقرة ": ىمال وُكسب إمم قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم 

 
 .(25/32)شمػسػمه  (5)

 .(3/545)إقمراب اًمؼرآن  (2)

 .(433)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (4)

 .(544)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (3)

 .(544)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (1)

 .(434)ؼرآن ص أؾمامء ؾمقر اًم (2)

 .(3/445)واكظر إرؿماد اًمساري . حمؿد اًمـاس. ت( 2/544)اًمصحقح  (3)

 .(4545)اعمسـد طمديث رىمؿ  (4)

 .(253)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص  (5)

 .(442-445)وأؾمامء اًمسقر عمـػمة اًمدوهي ص ، (537)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص  (57)

 .(442-445)وأؾمامء اًمسقر عمـػمة اًمدوهي ص ، (537)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص  (55)

 وقمزاه إمم اسمـ مردويف( 54/435)اكظر اًمدر اعمـثقر  (52)
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 ، وهق آؾمؿ اعمعروف هلا مـذ زمـ اًمـبل "ؾمقرة اًمػتح"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمػتح

يقم ومتح  رأيت رؾمقل اهلل ": قمـ قمبد اهلل سمـ مغػؾ ىمال وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف

 عُت ضَم ًمقٓ أن جيتؿع اًمـاس طمقزم ًمرَ  :وىمال. " عضِم رَ مؽة قمغم كاىمتف، وهق يؼرأ ؾمقرة اًمػتح يُ 

 ."عضَم يمام رَ 

: ، وُكسب إمم اسمـ قمباس قمـف ىمال"ؾمقرة احلجرات"ؾماَمها اًمبخاري : احلجرات ؾمقرة

 .مـػمة اًمدوهي ًمؾبخاري. اًمشايع، ود. ومل يـسبف د."كزًمت ؾمقرة احلجرات سماعمديـة"

، ؾماَمها سمؿطؾعفا مـ احلروف اعمؼطعة، وُكسب "ژٱٻ ژ ؾمقرة ": ىمال اًمبخاري: ؾمقرة ق

، وىمريب مـف ما ذيمره ضماسمر سمـ ؾَمُؿرة  ."كزًمت ؾمقرة ق سمؿؽة": إمم اسمـ قمباس أكف ىمال

ق )ـيمان يؼرأ ذم اًمػجر سم إن اًمـبل ": قمـ ضماسمر سمـ ؾمؿرة ىمال وملظمرج مسؾؿ ذم صحقحف

 ."ويمان صالشمف سمعد ختػقػا (واًمؼرآن اعمجقد

وهق اؾمؿفا قمـد . "ژې ژ ؾمقرة ": ؾماَمها اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمذاريات

 اًمػراء

 
 .(353)وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ  ،(3245)طمديث رىمؿ  (5)

يرضِمـع سمتشـديد اجلـقؿ، واًمؽمضمقـع شمرديـد اًمؼـارئ ": قمــ معــك يرضمـع( 4/53)ىمال اسمـ طمجر ذم ومـتح اًمبـاري  (2)

اهــ ويـظـر يمتــاب ."اًمؽمضمقـع شمرديـد اًمؼـراءة"(: 2/272)اهــ وىمـال اسمــ إصمـػم ذم اًمـفايـة ."احلـرف ذم احلؾـؼ

ؾؿقـة اًمسـعقدية ًمؾؼـرآن اًمؽـريؿ ر اجلؿعقـة اًمعـكشـ. كـاس اًمؼثـامل. اًمؽمضمقع ذم اًمؼراءة مػفقمف وأطمؽامـف ًمــ د

 .وقمؾقمف شمبقان

 .(53)أظمرضمف اسمـ اًمرضيس ذم ومضائؾ اًمؼرآن ص  (4)

اًمشـايع ٕي . مل يـسـبف د (453)وأؾمامء اًمسقر عمــػمة اًمـدوهي ص ، (533)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص  (3)

 .ػنيـ أو اعمحدصملممـػمة سمـسبتف ٓسمـ قمباس وٓسمـ اًمزسمػم ومل شمعزه ًمؽتب اعم. أطمد، سمقـام ايمتػت د

 .(53)ومضائؾ اًمؼرآن ص أظمرضمف اسمـ اًمرضيس ذم  (1)

 .(314)طمديث رىمؿ  (2)

 .(4/42)معاين اًمؼرآن  (3)
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وهق اؾمؿفا قمـد . "ژں ں ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمطقر

قمـ سمال واو، وملظمرج ( اًمطقر)رواية ومقفا أن اؾمؿفا  وأظمرج اًمبخاري ذم صحقحف اًمػراء

 ."ىمرأ ذم اعمغرب سماًمطقر": ؾمؿعت رؾمقل اهلل : حمؿد سمـ ضمبػم سمـ مطعؿ، قمـ أسمقف، ىمال

 وأظمرضمف اًمبخاري. "ژٱ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمـجؿ

 ."ومؾؿ يسجد ومقفا (واًمـجؿ) ىمرأت قمغم اًمـبل ": قمـ زيد سمـ صماسمت أكف ىمال

، وهق صماسمت "ژھ ھ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمؼؿر

ؾملًمـل قمؿر سمـ ": قمـ أيب واىمد اًمؾقثل، ىمال ، وملظمرج مسؾؿ ذم صحقحفمـذ زمـ اًمـبل 

ق واًمؼرآن )، و(اىمؽمسمت اًمساقمة)ـسم": ذم يقم اًمعقد؟ ومؼؾت قمام ىمرأ سمف رؾمقل اهلل : اخلطاب

 . "(اعمجقد

 ، وهق اًمقارد ذم زمـ اًمـبل "ژڃ ڃ ژ ؾمقرة "ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمرمحـ

قمغم أصحاسمف، ومؼرأ  اهلل ظمرج رؾمقل ": قمـ ضماسمر ىمال وقمـ صحاسمتف، وملظمرج اًمؽممذي

 ."... قمؾقفؿ ؾمقرة اًمرمحـ مـ أوهلا إمم آظمرها

: ىمقًمف ، وصح قمـ اًمـبل "ؾمقرة اًمقاىمعة": ىمال اًمبخاري ذم شمبقيبف هلا: ؾمقرة اًمقاىمعة

 (.ؿمقبتـل هقد، واًمقاىمعة، واعمرؾمالت، وقمؿ يتساءًمقن، وإذا اًمشؿس يمقرت)

 : الـ، وُروي قمـ اسمـ قمباس أكف ىم"قرة احلديدـؾم": اـىمال اًمبخاري ذم شمبقيبف هل: ؾمقرة احلديد

 ."أكزًمت ؾمقرة احلديد سماعمديـة"

 
 .(4/55)معاين اًمؼرآن  (5)

 .(324)، وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ (321)طمديث رىمؿ  (2)

 .(133)، وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ (5734)طمديث رىمؿ  (4)

 .(اىمؽمسمت اًمساقمة واكشؼ اًمؼؿر) :وذم رواية( 455)طمديث رىمؿ  (3)

 .(2517)وصححف إًمباين ذم اًمسؾسؾة اًمصحقحة سمرىمؿ (. 4255)اجلامع طمديث رىمؿ  (1)

  ؾمبؼ خترجيف ذم ؾمقرة هقد (2)

 .(53)أظمرضمف اسمـ اًمرضيس ذم ومضائؾ اًمؼرآن ص   (3)
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، وورد قمـ ظمقًمة سمـت صمعؾبة "ؾمقرة اعمجادًمة": ىمال اًمبخاري ذم شمسؿقتفا: ؾمقرة اعمجادًمة

واهلل وذم أوس سمـ صامت أكزل اهلل  ذِمَ ": ىماًمت فاقمـ ، وملظمرج أمحد  صدر ؾمقرة 

 . "اعمجادًمة

، وملظمرج ، وُروي قمـ اًمـبل "ؾمقرة احلنم": ىمال اًمبخاري ذم شمبقيبف هلا: احلنمؾمقرة 

: مـ ىمال طملم يصبح صمالث مرات): ىمال قمـ معؼؾ سمـ يسار، قمـ اًمـبل  أمحد واًمؽممذي

أقمقذ سماهلل اًمسؿقع اًمعؾقؿ مـ اًمشقطان اًمرضمقؿ، صمؿ ىمرأ اًمثالث آيات مـ آظمر ؾمقرة احلنم، 

 ...(. ػ مؾؽ يصؾقن قمؾقف طمتك يؿزسمف ؾمبعلم أًم ؾ اهلُليمَ وَ 

ىمؾت : قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم، ىمال وورد ذم صحقح اًمبخاري اؾمٌؿ آظمر هلا، وملظمرج اًمبخاري

ومع هذا مل يسؿفا سمام أظمرضمف هق قمـ . "ىمؾ ؾمقرة اًمـضػم": ؾمقرة احلنم، ىمال: ٓسمـ قمباس

اسمـ قمباس، واظمتار اؾماًم آظمر هلا ذم شمبقيبف، رهمؿ أكف أظمرج هذا احلديث ذم كػس شمبقيبف ًمؾسقرة 

 . سماؾمؿ ؾمقرة احلنم

كزًمت ": ، وُروى قمـ اسمـ قمباس ىمال"ؾمقرة اعمؿتحـة"ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اعمؿتحـة

 ."ؾمقرة اعمؿتحـة سماعمديـة

 ، ت هبذا آؾمؿ مـذ زمـ اًمـبل ـ، وقمروم"ػـقرة اًمصـؾم": اريـال اًمبخـىم: ػـقرة اًمصـؾم

 
ومل  (اعمجاِدًمـة)ر اًمـدال ـحمؿـد اًمــاس سمؽسـ. ت( 2/533)وُوبطت ذم اًمـسخة اًمققكقـقة ًمصحقح اًمبخـاري  (5)

وإكــام كســباه ًمؾؿتــلظمريـ يمــاسمـ ( 322)مـــػمة ذم يمتاهبــا ص . ، ود(512)اًمشــايع ذم يمتاسمــف ص . ر ًمــذًمؽ دـيشــ

 .وذم يمؾ إطمقال ومنن اًمققكقـل هق متؼدم قمغم اخلػاضمل واسمـ قماؿمقر. قماؿمقر واخلػاضمل

 .(23455)اعمسـد طمديث رىمؿ  (2)

 .(2522)، واجلامع طمديث رىمؿ (27472)اعمسـد طمديث رىمؿ  (4)

كزًمــت ذم سمـــل : ر؟ ىمــالـؾمــقرة احلشــ: ىمؾــت"(: 3442)وذم روايــة ( 3444)وسمــرىمؿ ( 3725)طمــديث رىمــؿ  (3)

وًمعؾ اًمبخاري يؿقؾ إمم شمؼديؿ هذه اًمرواية قمغم إظمرى6 وًمذا مل يسؿ اًمسقرة سمـام ورد ذم روايـة اسمــ . "اًمـضػم

. ويمام هق معؾقم ومنن اًمبخاري ىمد أودع ذم صحقحف يمثػمًا مـ قمؾؿف ذم قمؾؾ إطماديـث ،"ؾمقرة اًمـضػم"قمباس

 .واهلل أقمؾؿ

 .(53)أظمرضمف اسمـ اًمرضيس ذم ومضائؾ اًمؼرآن ص  (1)
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أي : ومقسلًمف شمذايمركا أيؽؿ يليت رؾمقل اهلل ": قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمالم ىمال وملظمرج أمحد

ومجؿعـا، ومؼرأ قمؾقـا  رضمالً  إقمامل أطمب إمم اهلل؟ ومؾؿ يؼؿ أطمد مـا، وملرؾمؾ إًمقـا رؾمقل اهلل 

 ."هذه اًمسقرة، يعـل ؾمقرة اًمصػ يمؾفا

، وملظمرج ، وهبذا قمرومت مـ زمـ اًمـبل "ؾمقرة اجلؿعة": ىمال اًمبخاري: ؾمقرة اجلؿعة

، وملكزًمت قمؾقف يمـا ضمؾقؾما قمـد اًمـبل ": ، ىمالقمـ أيب هريرة  اًمبخاري ذم صحقحف

 .ومقف ِذيْمر ًمسقرة اجلؿعةطمديٌث آظمر ( اعمـاومؼقن)وؾمقليت ذم ؾمقرة . "ؾمقرة اجلؿعة

سماجلر قمغم  - "ؾمقرة اعمـاومؼلم"ورد هلا ذم صحقح اًمبخاري اؾمامن ومها : ؾمقرة اعمـاومؼقن

أما آؾمؿ  "ژک  ک گ ژ ؾمقرة "وهل كسخة أيب ذر، وسماىمل اًمـسخ ومقف  -اإلواومة 

: مـ طمديث زيد سمـ أرىمؿ أكف ىمال وملظمرج اًمؽممذي إول ومفق معروف مـ زمـ اًمـبل 

قمـ اسمـ قمباس  وأظمرج مسؾؿ ذم صحقحف. "ؾمقرة اعمـاومؼلم ومؾام أصبحـا ىمرأ رؾمقل اهلل "

امل شمـزيؾ اًمسجدة، وهؾ أشمك قمغم اإلكسان : يمان يؼرأ ذم صالة اًمػجر، يقم اجلؿعة أن اًمـبل "

 ."عة، واعمـاومؼلم يمان يؼرأ ذم صالة اجلؿعة ؾمقرة اجلؿ طملم مـ اًمدهر، وأن اًمـبل 

وأما آؾمؿ أظمر ومفق شمسؿقة هلا سمؿطؾع اًمسقرة وقمؾقف هماًمب كسخ صحقح اًمبخاري، ومل 

اًمشايع ًمؾـسائل واًمثعاًمبل ذم . ، وإكام كسبف دمـػمة اًمدوهي. اًمشايع ود. يـسبف ًمف د

 .مـػمة ًمؾثعاًمبل. شمػسػمهيام واًمػػموزآسمادي ذم سمصائره، وكسبتف د

كزًمت ": ، وُروي قمـ اسمـ قمباس أكف ىمال"ؾمقرة اًمتغاسمـ"ها اًمبخاري ؾماَم : ؾمقرة اًمتغاسمـ

 ."ؾمقرة اًمتغاسمـ سماعمديـة

 كزًمت  ": ، وورد قمـ اسمـ قمباس أكف ىمال"ؾمقرة اًمطالق": ىمال ومقفا اًمبخاري: ؾمقرة اًمطالق
 

 .(24344)طمديث رىمؿ  (5)

 .(3453)طمديث رىمؿ   (2)

 .(4/233)واكظر ومتح اًمباري  حمؿد اًمـاس. ت (2/512)اًمصحقح   (4)

 ."طمديث طمسـ": وىمال اًمؽممذي( 4454)طمديث رىمؿ   (3)

 .(435)طمديث رىمؿ   (1)

 .(335)وأؾمامء اًمسقر عمـػمة اًمدوهي ص ( 521)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص  (2)

 .(331)، واًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص (53)أظمرضمف اسمـ اًمرضيس ذم ومضائؾ اًمؼرآن ص  (3)
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 ٕي أطمد حمؿد اًمشايع. ومل يـسبفا د ."ؾمقرة اًمطالق سماعمديـة

ٻ   ژ ؾمقرة "ورد هلا ذم كسخ صحقح اًمبخاري اؾمامن، ومػل كسخة أيب ذر : ؾمقرة اًمتحريؿ

وُروي قمـ اسمـ  "ؾمقرة اًمـُؿَتَحَرم"، وأما ذم سماىمل اًمـسخ ومنن اؾمؿ اًمسقرة هق "ژٻ 

. ومل يـسب أيًا مـ آؾمؿلم ًمؾبخاري د ."كزًمت ؾمقرة اًمـُؿتحَرم سماعمديـة": قمباس ىمال

، وإكام كسباه عمتلظمريـ يماسمـ اجلقزي واًمسققـمل واسمـ قماؿمقر، مـػمة اًمدوهي. اًمشايع ود

 .وسمعض اعمصاطمػ اعمخطقـمة اعمتلظمرة

، وذم كسخة "ژٱ ٻ ٻ    ٻ ژ ؾمقرة ": ذم شمبقيب اًمبخاري ىمال: ؾمقرة اعمؾؽ

إن ): ، أكف ىمالقمـ أيب هريرة، قمـ اًمـبل ، وضماء آؾمؿ إول قمـ اًمـبل  ."ؾمقرة اعمؾؽ"

شمبارك اًمذي سمقده )ؾمقرة  ر ًمف، وهلػِ اًمؼرآن، صمالصمقن آية، ؿمػعت ًمرضمؾ طمتك همُ ؾمقرة مـ 

مات رضمؾ ومجاءشمف مالئؽة اًمعذاب  ": يمام روي آؾمؿ أظمر قمـ اسمـ مسعقد ىمال ((.اعمؾؽ

مـػمة . ومل شمـسب د ."ٓ ؾمبقؾ ًمؽؿ إًمقف، ىمد يمان يؼرأ ؾمقرة اعمؾؽ: ومجؾسقا قمـد رأؾمف ومؼال
 

 .(331)واًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص ، (53)أظمرضمف اسمـ اًمرضيس ذم ومضائؾ اًمؼرآن ص  (5)

 .(523)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (2)

وذيمـر اسمــ قماؿمـقر ذم اًمتحريـر . "(مل حتـرم)وٕيب ذر ؾمـقرة "(: 3/452)ىمال اًمؼسطالين ذم إرؿمـاد اًمسـاري   (4)

هـذا وكسبف ًمـسخة أيب ذر، وىمـال ذم شمقضمقـف  "ؾمقرة اًمِؾؿ حترم"اؾمؿ اًمسقرة هبذا اًمشؽؾ ( 24/473)واًمتـقير 

وضمْعؾِفا سمؿـزًمة آؾمؿ وإدظمال ٓم شمعريػ اًمعفد قمغم ذًمؽ اًمؾػظ وإدهمـام ( مل حترم)قمغم طمؽاية مجؾة ": آؾمؿ

 .رهمؿ صمبقشمف قمـد اًمققكقـل ذم كسختف مـ اًمصحقح "ؾمقرة اعمتحرم"اهـ ومل يذيمر آؾمؿ أظمر ."اًمالملم

 حمؿد اًمـاس. ت( 2/512)اًمصحقح   (3)

ورضمـح  "اعمحـرم"ؾمـقرة ( هــ273ت )وورد آؾمؿ ذم معـاين اًمؼـرآن ًمؾػـراء . (53/124)اكظر اًمدر اعمـثقر   (1)

حتريػ اعمتحرم، ومفل ؾمقرة اًمتحريؿ واعمتحـرم، يمـام ( اعمحرم)إرضمح أن : ومؼال "اعمتحرم"حمؼؼف أن آؾمؿ هق 

 .(4/521)اكظر معاين اًمؼرآن  ذم طمـ، ش

 .(315)ر عمـػمة اًمدوهي ص وأؾمامء اًمسق( 525)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص  (2)

شمبـارك اًمـذي )ؾمقرة "(: 3/453)ىمال اًمؼسطالين ذم إرؿماد اًمساري  حمؿد اًمـاس. ت( 2/514)اًمصحقح   (3)

 ."(ؾمقرة اعمؾؽ)، وًمغػم أيب ذر (سمقده اعمؾؽ

طمـديث ": وىمـال( 2455)واًمؽممـذي ذم اجلـامع طمـديث رىمـؿ ،(3531)أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد طمديث رىمؿ   (4)

 (5377)وأسمق داود ذم اًمســ طمديث رىمؿ ، "طمسـ

 (4217)أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم طمديث رىمؿ   (5)
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سمقـام مل . ًمصحقح اًمبخاري رهمؿ أهنا كسبتف ًمؾؽممذي واحلايمؿ "ة اعمؾؽؾمقر"اؾمؿ  اًمدوهي

 .حمؿد اًمشايع ٕي أطمد. يـسبف د

، وهل شمسؿقة هلا سمؿطؾعفا، وورد قمـ "ژڈژ ژ ژ ؾمقرة "ؾماَمها اًمبخاري سمـ: ؾمقرة اًمؼؾؿ

، حمؿد اًمشايع ٕي أطمد. ومل يـسبف د ."كزًمت ؾمقرة ن واًمؼؾؿ سمؿؽة": اسمـ قمباس أكف ىمال

 .ًمؾبخاري وًمغػمه مـػمة اًمدوهي. سمقـام كسبتف د

، ومؼال ، وورد اؾمؿفا هذا ذم قمفد اًمـبل "ؾمقرة احلاىمة"سمـؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة احلاىمة

ىمبؾ أن أؾمؾؿ، ومقضمدشمف ىمد ؾمبؼـل إمم  ظمرضمت أشمعرض رؾمقل اهلل ": قمؿر سمـ اخلطاب

 ."... اعمسجد، ومؼؿت ظمؾػف، وماؾمتػتح ؾمقرة احلاىمة

، وهل شمسؿقة سمؿطؾع "ژڭ ڭ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة اعمعارج

 وىمريب مـف ُروي قمـ اسمـ قمباس ، واًمػضؾ سمـ ؿماذانوهبذا ؾماَمها اًمػراء. اًمسقرة

 ."سمؿؽة( ؾملل)كزًمت ؾمقرة ": ىمال

وروي . ، وهل شمسؿقة سمؿطؾعفا"ژڇ  ڇ ژ ؾمقرة ":سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة كقح

وذم كسخة أيب ذر  ."سمؿؽة( إكا أرؾمؾـا كقطماً )كزًمت ؾمقرة ": ىمال ىمريب مـف قمـ اسمـ اًمزسمػم 

 
 .(324)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (5)

 .(535)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (2)

  وكسبف ًمؾـحاس واسمـ مردويف واًمبقفؼل( 53/253)اكظر اًمدر اعمـثقر   (4)

 .(532)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (3)

 .(331)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (1)

أؿمـار إًمبـاين إمم اكؼطـاع ؾمــده، قمــد يمالمـف قمـغم طمـديث رىمـؿ  (573)أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد طمديث رىمـؿ   (2)

 .ذم اًمسؾسؾة اًمضعقػة( 2145)

 .(4/544)معاين اًمؼرآن   (3)

 .(442)ؾمقر اًمؼرآن ص   (4)

(5)  (53/242). 

 ٓسمـ مردويفوقمزاه ( 53/242)اكظر اًمدر اعمـثقر   (57)
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حمؿد اًمشايع . ومل يـسب د. ، وأسمق قمبقدةوهق اؾمؿ اًمسقرة قمـد اًمػراء ."ؾمقرة كقح"

 ًمؾبخاري "ؾمقرة كقح"هذا آؾمؿ  مـػمة اًمدوهي. ود

وهل شمسؿقة ًمف سمؿطؾعفا،  "ژٱ ٻ ٻ    ژ ؾمقرة ": ىمال اًمبخاري ذم شمبقيبف هلا: ـؾمقرة اجل

 ."سمؿؽة( ىمؾ أوطمل)كزًمت ؾمقرة ": ىماًمت وُروي ىمريبًا مـف قمـ قمائشة 

 ، ورُوي قمـ اسمـ قمباس "ؾمقرة اعمزمؾ": ؾماَمها اًمبخاري سمام اؿمتفر سمف ومؼال: ؾمقرة اعمزمؾ

 ."...كزًمت ؾمقرة اعمزمؾ سمؿؽة إٓ آيتلم ": ىمال

، ورُوي قمـ اسمـ قمباس ر يض اهلل "ؾمقرة اعمدصمر": ىمال اًمبخاري ذم شمسؿقتف هلا: ؾمقرة اعمدصمر

ًمؾبخاري وٓ ًمغػمه قمغم  حمؿد اًمشايع. ومل يعزه د ."كزًمت ؾمقرة اعمدصمر سمؿؽة": قمـفام ىمال

 .وضمف اًمتحديد

: ىمال ، ورُوي قمـ اسمـ قمباس "ؾمقرة اًمؼقامة": ي ذم اؾمؿفاىمال اًمبخار: ؾمقرة اًمؼقامة

 ًمؾبخاري وٓ ًمغػمه حمؿد اًمشايع. ومل يعزه د ."كزًمت ؾمقرة اًمؼقامة سمؿؽة"

، ؾُمِؿقت هبذا آؾمؿ "ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ژ ؾمقرة ": ىمال اًمبخاري ذم شمبقيبف هلا: ؾمقرة اإلكسان

يؼرأ ذم  يمان اًمـبل ": ىمال قمـ أيب هريرة  مـ قمفد اًمصحاسمة، وملظمرج اًمبخاري ذم صحقحف

 .وهق اؾمؿفا قمـد أيب قمبقدة. "(هؾ أشمك قمغم اإلكسان)و( أمل شمـزيؾ)اجلؿعة ذم صالة اًمػجر 

 
 .(3/377)واكظر إرؿماد اًمساري  حمؿد اًمـاس. ت( 2/527)اًمصحقح   (5)

 .(4/543)معاين اًمػراء   (2)

 .(2/235)جماز اًمؼرآن   (4)

 .(341)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (545)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص   (3)

 .مردويفوقمزاه ٓسمـ ( 1/51)اكظر اًمدر اعمـثقر   (1)

 .(315)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص   (2)

 .(313)أظمرضمف اًمـحاس ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ص   (3)

 .(543)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (4)

 .(51/51)اكظر اًمدر اعمـثقر   (5)

 .(541)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (57)

 .ؾمبؼ قمزوه ذم ؾمقرة اًمسجدة  (55)

 .(2/235)جماز اًمؼرآن   (52)
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ًمؾبخاري وإكام قمزاه عمـ هق سمعده6 يماًمػػموزآسمادي، واًمسخاوي،  حمؿد اًمشايع. ومل يعزه د

ومؼد قمزت هذا آؾمؿ ًمؾطؼمي،  مـػمة اًمدوهي. واًمبؼاقمل، وإًمقد، ويمذا ومعؾت د

 واحلايمؿ ذم مستدريمف، ومل شمعزه ًمؾبخاري

، وهق شمسؿقة هلا سمؿطؾعفا "ژک ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة اعمرؾمالت

وهبذا آؾمؿ ؾماَمها  .إواومة طمرف اًمؼسؿ، وهؽذا اؾمؿفا ذم مجقع كسخ اًمصحقحسمدًٓمة 

 اًمػضؾ سمـ ؿماذان

ذم كسبتفؿ ًمؾبخاري أكف ؾماَمها  مـػمة اًمدوهي. ود حمؿد اًمشايع. وضماكب اًمصقاب د

سمدون واو اًمؼسؿ، سمقـام اًمثاسمت ذم شمبقيب اًمبخاري إصمبات واو اًمؼسؿ يمام  "ژک ژ ؾمقرة "

حمؿد . صمؿ إهنام كسبا شمسؿقة اًمسقرة سمنصمبات واو اًمؼسؿ عمـ سمعد اًمبخاري، ومـسبف د. ؾماسمؼاً  ذيمرت

 .وكِْسَبَتف ًمؾبخاري سمال ؿمؽ أكف أومم. مـػمة اًمدوهي ًمؾطؼمي. اًمشايع ًمؾػػموزاسمادي، وكسبتف د

، وصمبتت هذه اًمتسؿقة قمـ "ژٱ ٻ   ٻ ژ ؾمقرة ": ىمال اًمبخاري ذم اؾمؿفا: ؾمقرة اًمـبل

ؿمقبتـل هقد، واًمقاىمعة، واعمرؾمالت، وقمؿ : )ومقام رواه اسمـ قمباس مـ ىمقًمف   رؾمقل اهلل

قمؿ )كزًمت ؾمقرة ": وروي قمـ اسمـ قمباس أكف ىمال (.يتساءًمقن، وإذا اًمشؿس يمقرت

 ، واًمػضؾ اسمـ ؿماذانوهبذا آؾمؿ ؾماَمها أسمق قمبقدة "سمؿؽة( يتساءًمقن

 . اديـده يماًمػػموزاسمــ هق سمعـف عمـاري، وكسبـًمؾبخؿ ـهذا آؾم حمؿد اًمشايع. ومل يـسب د

 
 .(542)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (5)

 .(355-354)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (2)

 .(3/374)وهذا اًمذي أصمبتف اًمؼسطالين ذم إرؿماد اًمساري   (4)

 .(414)ؾمقر اًمؼرآن ص   (3)

 .(544)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (1)

 .(171-173)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (2)

 ؾمبؼ خترجيف ذم ؾمقرة هقد  (3)

 .(51/545)اعمـثقر اكظر اًمدر   (4)

 .(2/242)جماز اًمؼرآن   (5)

 .(427)ؾمقر اًمؼرآن ص   (57)

 .(557)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (55)
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مل شمـسبف ًمؾبخاري سمقـام كسبتف عمـ هق سمعده مـ حمدصملم يماحلايمؿ،  مـػمة اًمدوهي. ويمذًمؽ د

 .أو مػنيـ يماًمزخمنمي، واًمثعاًمبل وهمػمهؿ

، ومسامها سمؿطؾعفا سمنصمبات "ژڻ ژ ؾمقرة ": ؾماَمها اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة اًمـازقمات

 اًمقاو، وهبذا آؾمؿ ؾماَمها اًمػضؾ سمـ ؿماذانطمرف 

كزًمت ": ىمال ، وورد قمـ اسمـ قمباس "ؾمقرة قمبس": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة قمبس

 ، واًمػضؾ سمـ ؿماذان، وأسمق قمبقدةوهؽذا ؾماَمها اًمػراء ."ؾمقرة قمبس سمؿؽة

سمؾ كسباه إمم احلايمؿ  دوهيمـػمة اًم. حمؿد اًمشايع ود. ومل يـسب هذا آؾمؿ ًمؾبخاري د

 ذم اعمستدرك واًمػػموزاسمادي

، وصمبتت "ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ ؾمقرة ": ؾماَمها اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمتؽقير

ؿمقبتـل هقد، واًمقاىمعة، : )ومقام رواه اسمـ قمباس أكف ىمال هذه اًمتسؿقة قمـ رؾمقل اهلل 

 وهبذا آؾمؿ ؾماَمها اًمػراء (واعمرؾمالت، وقمؿ يتساءًمقن، وإذا اًمشؿس يمقرت

، وورد ذم "ژٱ ٻ ٻ  ٻ ژ ؾمقرة ": ؾماَمها اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة آكػطار

يقم  مـ هه أن يـظر إمم): ىمال رؾمقل اهلل : مـ طمديث اسمـ قمؿر ىمال طمديث اعمصطػك 

 (.اًمسامء اكشؼتإذا اًمشؿس يمقرت، وإذا اًمسامء اكػطرت، وإذا : اًمؼقامة يملكف رأي قملم ومؾقؼرأ

 
 .(175)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (5)

 .(424)ؾمقر اًمؼرآن ص   (2)

 وقمزاه إمم اسمـ اًمرضيس، واًمـحاس، واسمـ مردويف، واًمبقفؼل( 51/245)اكظر اًمدر اعمـثقر   (4)

 .(4/241)اًمؼرآن معاين   (3)

 .(2/242)جماز اًمؼرآن   (1)

 .(421)ؾمقر اًمؼرآن ص   (2)

 .(154)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (553)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص   (3)

 ؾمبؼ خترجيف ذم ؾمقرة هقد  (4)

 .(4/245)معاين اًمؼرآن   (5)

وصـححف إًمبـاين . (4444)ذم اجلامع طمديث رىمؿ ، واًمؽممذي (3472)أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد طمديث رىمؿ   (57)

 .(5745)ذم اًمسؾسؾة اًمصحقحة سمرىمؿ 
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 .، وأسمق قمبقدةوهبذا آؾمؿ ؾماَمها اًمػراء

، وُروي قمـ "ژڭ ۇ ۇ ژ ؾمقرة ": ؾماَمها اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اعمطػػلم

ويؾ }، وملكزل اهلل ؾمبحاكف الً قْ اعمديـة يماكقا مـ أظمبث اًمـاس يمَ  عما ىمدم اًمـبل ": اسمـ قمباس ىمال

 ."ذًمؽوملطمسـقا اًمؽقؾ سمعد  {ًمؾؿطػػلم

، وورد "ژڀ ڀ ٺ   ٺ ژ ؾمقرة ": ؾماَمها اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة آكشؼاق

إذا اًمشؿس يمقرت، : ومؾقؼرأ ،ه أن يـظر إمم يقم اًمؼقامة يملكف رأي قملمَهَ  ـْ مَ : )ىمال قمـ اًمـبل 

 .، وأسمق قمبقدةوهبذا آؾمؿ ؾماَمها اًمػراء (.وإذا اًمسامء اكػطرت، وإذا اًمسامء اكشؼت

واًمػضؾ سمـ  ، وسمف ؾماَمها اًمػراء"ؾمقرة اًمؼموج": ىمال اًمبخاري ذم شمبقيبف هلا: ؾمقرة اًمؼموج

 .مـػمة اًمدوهي. حمؿد اًمشايع ود. ومل يعزه ًمؾبخاري أو ًمغػمه د ؿماذان

واًمػضؾ  ، وسمف ؾماَمها اًمػراء"ؾمقرة اًمطارق": ىمال اًمبخاري ذم شمبقيبف هلا: ؾمقرة اًمطارق

 .مـػمة اًمدوهي. حمؿد اًمشايع ود. ومل يعزه ًمؾبخاري أو ًمغػمه د سمـ ؿماذان

، وهل شمسؿقة "ژں ڻ ڻژ ؾمقرة  ": ذم شمبقيب صحقح اًمبخاري ىمال: ؾمقرة إقمغم

 قرةـصمبت ؾم ": ىمال اًمؼسطالين ."ؾمقرة إقمغم"سمؿطؾعفا، وذم كسخة مـ اًمصحقح اؾمؿ آظمر 

 
 .(4/234)معاين اًمؼرآن   (5)

 .(2/244)جماز اًمؼرآن   (2)

 .(2224)أظمرضمف اسمـ ماضمف ذم اًمســ طمديث رىمؿ   (4)

 .ؾمبؼ خترجيف ذم ؾمقرة آكػطار  (3)

 .(4/235)معاين اًمؼرآن   (1)

 .(2/255)جماز اًمؼرآن   (2)

 .(4/212)معاين اًمؼرآن   (3)

 .(447)ؾمقر اًمؼرآن ص   (4)

 .(141)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (275)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص   (5)

 .(4/213)معاين اًمؼرآن   (57)

 .(442)ؾمقر اًمؼرآن ص   (55)

 .(144)اًمدوهي ص ، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة (272)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص   (52)

 .اًمـاس. ت( 2/524)صحقح اًمبخاري   (54)
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

  ."إقمغم ٕيب ذر

، وإكام كسباه ظمطل مـػمة اًمدوهي. حمؿد اًمشايع ود. أما آؾمؿ إول ومنكف مل يـسبف ًمؾبخاري د

ومل شمثبت هذه اًمزيادة ذم كسخ  "ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ ؾمقرة ": ومؼآ "إقمغم"ًمف سمزيادة يمؾؿة 

أو  - يمام أهنام مل يـسبا ًمؾبخاري. صحقح اًمبخاري، واًمظاهر أهنام اقمتؿدا قمغم سمعض اًمـسخ اعمطبققمة

 واًمػضؾ اسمـ ؿماذان وهذا إظمػم ؾَمَؿك سمف اًمػراء. "ؾمقرة إقمغم"آؾمؿ اًمثاين  -ًمغػمه 

ٿ ٿ ٹ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري شمسؿقتفا سملول آية ومقفا ومؼال: ؾمقرة اًمغاؿمقة

يمان رؾمقل ": ىمال ، وصمبت هذا آؾمؿ ذم يمالم اًمصحاسمة، ومعـ اًمـعامن سمـ سمشػم "ژٹ  ٹ 

 ."يؼرأ ذم اًمعقديـ، وذم اجلؿعة سمسبح اؾمؿ رسمؽ إقمغم، وهؾ أشماك طمديث اًمغاؿمقة اهلل 

ومل يذيمره ذم .  ژٿ ٿ ژ ؾمقرة "وأورد اؾماًم آظمر ومػل كسخة أيب ذر ضماء خمتٍمًا 

 .مـػمة اًمدوهي.اًمشايع ود. يمتاهبام د

اًمقاو يمام ذم مطؾع  سمنصمبات "ژٱ       ٻ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة اًمػجر

كزًمت ؾمقرة ": ىماًمت ، وضماء قمـ قمائشة اًمسقرة وهق اًمثاسمت ذم يمؾ كسخ صحقح اًمبخاري

ًمؾبخاري  حمؿد اًمشايع. ومل يـسبف د وسمف ؾماَمها اًمػضؾ سمـ ؿماذان. "سمؿؽة( واًمػجر)

 .وإكام كسبف ًمعبد اًمرزاق اًمصـعاين واًمػػموزاسمادي

 
 .(3/352)إرؿماد اًمساري  (5)

 .(132-137)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (274)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص   (2)

 .(4/212)معاين اًمؼرآن   (4)

 .(443)ؾمقر اًمؼرآن ص   (3)

 (. 434)أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ   (1)

 (.3/353)اًمـاس، وإرؿماد اًمساري . ت( 2/524)صحقح اًمبخاري   (2)

 .(131)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (271)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص   (3)

 (.3/353)واكظر إرؿماد اًمساري ، حمؿد اًمـاس. ت( 2/525)اًمصحقح  (4)

 .(51/452)اعمـثقر اكظر اًمدر  (5)

 .(444)ؾمقر اًمؼرآن ص   (57)

كسـبة اؾمـؿ اًمسـقرة ًمعبـد اًمـرزاق حتتـاج شمليمـدًا مــ إصمبـات اعممًمـػ هلـا، وأهنـا  (272)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (55)

وهذا يني قمغم يمثػم مـ اًمؽتب، ومـاعمطؾقب اًمتليمـد . ًمقست مـ كساخ اًمؽتاب، أو أوقػ قمـد ـمباقمة اًمؽتاب

  .وًمقست مدظمؾة قمؾقف مـ كاؾمخ أو ـماسمع مـ أهنا مـ صـقع اعممًمػ
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

ومل أىمػ قمؾقف هبذا . "ژڄ ڄ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمبؾد

  .آظمتصار عمـ ىمبؾ اًمبخاري

، "ژٱ ٻ ٻ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمشؿس

ًمقٓ صؾقت : )ىمال عمعاذ سمـ ضمبؾ  إن رؾمقل اهلل : ىمال ، ومعـ ضماسمر وصمبت قمـ اًمـبل 

 ،واًمشؿس ووحاها، واًمؾقؾ إذا يغشك، ومنكف يصكم وراءك اًمؽبػم سمسبح اؾمؿ رسمؽ،

 (.وذو احلاضمة ،واًمضعقػ

، وصمبت "ژڳ ڳ    ڳ ڳ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمؾقؾ

 .، يمام ذم احلديث اًمساسمؼ ذم ؾمقرة اًمشؿسمـ يمالم اًمـبل 

سمنصمبات اًمقاو يمام ذم مطؾع اًمسقرة  "ژڄ ڄ ژ ؾمقرة "ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمضحك

وصح قمـ اًمـبل  .، وسمف سمَقب اًمؽممذي ذم اجلامعوهق اًمثاسمت ذم يمؾ كسخ صحقح اًمبخاري

 واًمضحك، واًمؾقؾ إذا يغشك، وؾمبح اؾمؿ رسمؽ  ،اىمرأ واًمشؿس ووحاها: )أكف ىمال عمعاذ

شمؽقن طمؽاية ٓؾمؿ أن شمؽقن قماـمػة، وحتتؿؾ أن ( اًمضحك)ومقحتؿؾ اًمقاو ىمبؾ . (إقمغم

 .اًمسقرة سمؿطؾعفا

، وذم كسخة أيب "ژۀ  ہ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمنمح

 ."ٕيب ذر (ًمؽ)ًمػظ صمبت ": ، ىمال اًمؼسطالين"ژۀ  ہ ہ ژ ؾمقرة ":ىمال "ًمؽ"ذر سمزيادة 

 ."سمؿؽة( أمل كنمح)كزًمت ؾمقرة ": ىماًمت أما آؾمؿ إول ومؼد ُروي قمـ قمائشة 

 ػمة ــمـ. ع ودـد اًمشايـحؿـم. اري دـف ًمؾبخـوكسب اذانــ ؿمـؾ سمـواًمػض راءـف اًمػـك سمـوؾَمؿَ 

 
 .ًمؾبخاري، واًمشقيماين ومل يـسباه ًمغػممها(115)اًمدوهي ص . ، ود(273)اًمشايع ص . كسبف د  (5)

 (.321)، ومسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ (371)أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف طمديث رىمؿ   (2)

 .حمؿد اًمـاس. ت( 2/532)اًمصحقح  (4)

(3) (1/332). 

 .(321)مسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ  أظمرضمف (1)

 .سمتٍمف (3/323)إرؿماد اًمساري  (2)

 وقمزاه إمم اسمـ مردويف( 51/351)اكظر اًمدر اعمـثقر  (3)

 .(4/231)معاين اًمؼرآن   (4)

 .(377)ؾمقر اًمؼرآن ص   (5)
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

 .ومؾؿ يـسباه ًمؾبخاري، ومل أىمػ قمؾقف قمـد همػم اًمبخاري( ًمؽ)وأما سمزيادة  اًمدوهي

سمنصمبات اًمقاو يمام ذم مطؾع اًمسقرة، وهق اًمثاسمت  "ژٱ ژ ؾمقرة "ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمتلم

 ."سمؿؽة( واًمتلم)أكزًمت ؾمقرة ": ، وُروي قمـ اسمـ قمباس أكف ىمالذم يمؾ كسخ صحقح اًمبخاري

 .مـػمة اًمدوهي سمؾ كسبتف ًمؾحايمؿ ذم مستدريمف. حمؿد اًمشايع، ومل شمـسبف ًمف د. وكسبف ًمؾبخاري د

، "ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سملول آية ومقفا ومؼال: ؾمقرة اًمعؾؼ

 ."(اىمرأ سماؾمؿ رسمؽ اًمذي ظمؾؼ)أول ما كزل مـ اًمؼرآن سمؿؽة ": وُروي قمـ اسمـ قمباس ىمال

، وذم سمعض "ژٱ ٻ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمؼدر

 واًمػضؾ سمـ ؿماذان سمف اًمػراء وؾَمَؿك. "ؾمقرة اًمؼدر"كسخ اًمبخاري 

 حمؿد اًمشايع. أيًا مـفام ًمصحقح اًمبخاري، وأما د مـػمة اًمدوهي. ومل شمـسب د

 .ومل يـسب ًمف أظمر ژٱ ٻ ژ ومـسب ًمف اؾماًم واطمدًا وهق 

، وُروي قمـ اسمـ "ژڄ ڄ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمبقـة

 .واًمػضؾ سمـ ؿماذان وسمف ؾُمِؿقت قمـد اًمػراء ."سماعمديـة( مل يؽـ)كزًمت ؾمقرة ": قمباس ىمال

 
 .(122)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (254)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص   (5)

 .حمؿد اًمـاس. ت( 2/524)اًمصحقح  (2)

 .وقمزاه إمم اسمـ مردويف وهمػمه( 51/172)اكظر اًمدر اعمـثقر  (4)

 .(123)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (251)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص   (3)

 وقمزاه إمم اسمـ مردويف( 51/155)اكظر اًمدر اعمـثقر  (1)

إكــا "وزاد اًمؼســطالين ذم كســخة ( 3/325)، واكظــر إرؿمــاد اًمســاري حمؿــد اًمـــاس. ت( 2/531)اًمصــحقح  (2)

 ."أكزًمـاه ذم ًمقؾة اًمؼدر

 .(4/247)معاين اًمؼرآن   (3)

 .(373)ؾمقر اًمؼرآن ص   (4)

 .(132-135)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (5)

 .(255)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (57)

 وقمزاه إمم اسمـ مردويف( 51/137)اكظر اًمدر اعمـثقر  (55)

 .(4/245)معاين اًمؼرآن   (52)

 .(375)ؾمقر اًمؼرآن ص   (54)
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

ٹ ڤ ڤ ڤ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري سملول آية ومقفا ومؼال: ؾمقرة اًمزًمزًمة

ومل أىمػ قمغم آؾمؿ إول يمام هق . "ژٹ ڤژ ؾمقرة "، وذم كسخة ٕيب ذر "ژڤ 

 حمؿد اًمشايع. سمقـام كسبف ًمف د مـػمة اًمدوهي. د سمتاممف قمـد همػم اًمبخاري، ومل شمـسبف ًمف

: ىمال رؾمقل اهلل : ىمال ، ومعـ أكس سمـ ماًمؽ وأما آؾمؿ أظمر ومُروي قمـ اًمـبل 

واًمػضؾ سمـ  ، وسمف ؾماَمها أسمق قمبقدة(قمدًمت ًمف سمـصػ اًمؼرآن "إذا زًمزًمت"مـ ىمرأ )

وإكام كسبف ًمؾطؼمي،  حمؿد اًمشايع. ًمؾبخاري دومل يـسب هذا آؾمؿ . واًمؽممذي ؿماذان

 مـػمة اًمدوهي. وكسبتف ًمؾبخاري د. واًمػػموزاسمادي، واًمصـعاين

، سمنصمبات اًمقاو يمام ذم مطؾع اًمسقرة "ژگ ژ ؾمقرة "ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمعاديات

ن يؼرأ يما: )ىمال ، وُروي قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم وهق اًمثاسمت ذم يمؾ كسخ صحقح اًمبخاري

وسمف ؾماَمها اًمػضؾ سمـ  (.ون واًمعاديات وكحقها مـ اًمسقرؤذم صالة اعمغرب سمـحق ما شمؼر

ًمصحقح اًمبخاري وإكام كسبتف ًمؾطؼمي،  مـػمة اًمدوهي. ومل شمـسبف د. ؿماذان

 .ومـسبف ًمف حمؿد اًمشايع. واًمؼرـمبل، واحلايمؿ وهمػمهؿ، وأما د

 
 .(3/325)اكظر إرؿماد اًمساري  (5)

 .(145)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (2)

 .(223)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (4)

 .(5432)، ووعػف إًمباين ذم اًمسؾسؾة اًمضعقػة سمرىمؿ (2454)أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع طمديث رىمؿ   (3)

 .(2/472)جماز اًمؼرآن   (1)

 .(352)ؾمقر اًمؼرآن ص   (2)

 .(1/51)اجلامع   (3)

 .(223)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (4)

 .(145)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (5)

 .حمؿد اًمـاس. ت( 2/532)اًمصحقح  (57)

 .(454)أظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ طمديث رىمؿ  (55)

 .(353)ؾمقر اًمؼرآن ص   (52)

 .(142)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (54)

 .(222)اًمؼرآن ص أؾمامء ؾمقر  (53)
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

، وُروي قمـ اسمـ "ژڀ ڀ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؼقًمف: ؾمقرة اًمؼارقمة

واًمػضؾ سمـ  وسمف ؾُمِؿقت قمـد اًمػراء "كزًمت ؾمقرة اًمؼارقمة سمؿؽة": قمباس أكف ىمال

 .مـػمة اًمدوهي. اًمشايع، وٓ د.ومل يـسبف ًمصحقح اًمبخاري د. ؿماذان

،وهق "ژژ ژ ؾمقرة ": ؼالسمَقب هلا اًمبخاري سملول يمؾؿة ذم اًمسقرة وم: ؾمقرة اًمتؽاصمر

قمـدما قَمَزْت ًمؾبخاري أكف  مـػمة اًمدوهي. واظمطلت د. ، وأسمق قمبقدةاؾمؿفا قمـد اًمػراء

 .ًمؾطؼمي "ژژ ژ ؾمقرة "سمقـام كسبت اؾمؿ  "ژژ ڑ  ڑ ژ ؾمقرة "ؾماَمها 

سمنصمبات اًمقاو يمام ذم مطؾع  "ژٱٻژ ؾمقرة "ؾماَمها اًمبخاري : ؾمقرة اًمعٍم

وهبذا ؾماَمها "سمؿؽة( واًمعٍم)كزًمت ؾمقرة ": قمـ اسمـ قمباس أكف ىمال، وُروي اًمسقرة

ًمصحقح اًمبخاري  مـػمة اًمدوهي. ومل شمـسبف د. ، واًمػضؾ سمـ ؿماذانأسمق قمبقدة

 .ومـسبف ًمف حمؿد اًمشايع. وإكام كسبتف ًمؾطؼمي، واًمزخمنمي، واًمـسػل وهمػمهؿ، وأما د

، وُروي قمـ "ژٿ ٿ ٿ ژ ؾمقرة ": طؾعفا ومؼالسمَقب هلا اًمبخاري سمؿ: ؾمقرة اهلؿزة

 ."سمؿؽة( ويؾ ًمؽؾ مهزة)أكزًمت ": اسمـ قمباس ىمال
 

 .وقمزاه ٓسمـ مردويف( 51/271)اكظر اًمدر اعمـثقر  (5)

 .(4/242)معاين اًمؼرآن   (2)

 .(352)ؾمقر اًمؼرآن ص   (4)

 .(157)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (223)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص   (3)

اًمؼرآن ٓسمـ ؿماذان حتؼقؼ سمشػم احلؿـػمي ص ، سمقاؾمطة حمؼؼ ؾمقر (512)خمطقط قمدد آي اًمؼرآن ًمؾػراء ص   (1)

 (.5)ح ( 355)

 .(2/475)جماز اًمؼرآن   (2)

 .(157)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (3)

 .حمؿد اًمـاس. ت( 2/533)اًمصحقح  (4)

 .وقمزاه ٓسمـ مردويف( 51/225)اكظر اًمدر اعمـثقر  (5)

 .(2/457)جماز اًمؼرآن   (57)

 .(325)ؾمقر اًمؼرآن ص   (55)

 .(154)ؾمقر اًمؼرآن ص أؾمامء  (52)

 .(247)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (54)

 .(2244)أظمرضمف اًمبقفؼل ذم ؿمعب اإليامن طمديث رىمؿ  (53)
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

، وورد قمـد سمعض "ژڑ ک ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمػقؾ

ومصغم سمـا  اضماً طمجَ  ظمرضمـا مع قمؿر سمـ اخلطاب ": اعمعرور سمـ ؾمقيد ىمال اًمصحاسمة، ومعـ

 ."(إليالف ىمريش)و (أمل شمر)اًمػجر ومؼرأ 

، وُروي "ژٱ ٻ ٻ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة ىمريش

ؾمؼط ًمػظ  وذم كسخة أيب ذر ."سمؿؽة( إليالف ىمريش)كزًمت ؾمقرة ": قمـ اسمـ قمباس ىمال

. ، واًمػضؾ سمـ ؿماذان، وهبذا ؾماَمها أسمق قمبقدة"ژٱژ ؾمقرة "ومصار اؾمؿفا ( ىمريش)

 مـػمة اًمدوهي. حمؿد اًمشايع، وٓ د. دومل يذيمره 

، ، وهبذا ؾماَمها أسمق قمبقدة"ژٹ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري هلا ومؼال :ؾمقرة اعماقمقن

ًمؾبخاري، وإكام كسبتف  مـػمة اًمدوهي. ومل شمـسبف د. واًمػضؾ سمـ ؿماذان ذم ؾمقر اًمؼرآن

 .ومـسبف ًمف حمؿد اًمشايع. وأما د. ًمؾطؼمي، واًمثعؾبل ومـ سمعدهؿ

ڎ   ڎ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا سملول آية ومقفا ومؼال: ؾمقرة اًمؽقصمر

  ."سمؿؽة( إكا أقمطقـاك اًمؽقصمر)كزًمت ؾمقرة ": ، وُروي قمـ اسمـ قمباس ىمال"ژڈ ڈ 

ٱ ٻ ٻ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمؽاومرون

ىمرأ ذم ريمعتل  ن رؾمقل اهلل إ": ىمال ، وصح هذا آؾمؿ قمـ قمـ أيب هريرة "ژٻ

 ."ىمؾ يا أهيا اًمؽاومرون، وىمؾ هق اهلل أطمد: اًمػجر

 
 .(2244)أظمرضمف اًمبقفؼل ذم ؿمعب اإليامن طمديث رىمؿ  (5)

 .وقمزاه ٓسمـ مردويف( 51/237)اكظر اًمدر اعمـثقر  (2)

 .(3/343)اكظر إرؿماد اًمساري   (4)

 .(2/452)جماز اًمؼرآن   (3)

 .(322)ؾمقر اًمؼرآن ص   (1)

 .(274)، وأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن عمـػمة اًمدوهي ص (244)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ًمؾشايع ص  (2)

 .(2/454)جماز اًمؼرآن   (3)

 .(324)ص   (4)

 .(271)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (5)

 .(243)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (57)

 .وقمزاه ٓسمـ مردويف( 51/251)اكظر اًمدر اعمـثقر  (55)

 .(322)أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ  (52)
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

، سمنكؼاص "ژڦ ڄ ڄ ڄ ژ ؾمقرة ": سمَقب هلا اًمبخاري سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اًمـٍم

 رهمؿ أن اًمبخاري أظمرج ذم صحقحف. إومم، وهبذا ؾماَمها أسمق قمبقدة آظمر يمؾؿة مـ أية

إذا ضماء كٍم اهلل )صالة سمعد أن كزًمت قمؾقف  ما صغم اًمـبل  ": أهنا ىماًمت مـ طمديث قمائشة 

ومؾعؾف مل يعتؼم ما ورد قمـ . "(ؾمبحاكؽ رسمـا وسمحؿدك اًمؾفؿ اهمػر زم) :إٓ يؼقل ومقفا (واًمػتح

 . قمائشة أكف اؾمؿ هلا

( واًمػتح)قمـدما كسبت ًمؾبخاري أكف ؾماَمها سمنواومة يمؾؿة  مـػمة اًمدوهي. دظمطلت وأ

أيمثر دىمة ومـسب شمسؿقة اًمسقرة  اًمشايع. ويمان د .واًمصقاب قمدم ذيمره هلا ذم شمبقيبف ًمؾسقرة

 .ًمؾبخاري يمام ذيمرت ؾماسمؼاً 

، "ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا ومؼال: ؾمقرة اعمسد

 قمـ اسمـ قمباس وأظمرج اًمبخاري ذم صحقحف (.وشمب: )وذم كسخة أيب ذر ؾمؼطت ىمقًمف

شمبت يدا أيب هلب ) :ومـزًمت ،شمبا ًمؽ ؾمائر اًمققم: ىمال أسمق هلب قمؾقف ًمعـة اهلل ًمؾـبل  ": ىمال

 ."(أيب هلبشمبت يدا ): ومـزًمت ": وذم رواية "(وشمب

مـػمة . اًمثاين ًمؾبخاري وإكام كسب إول ومؼط، سمقـام كسبت د حمؿد اًمشايع. ومل يـسب د

 .اًمثاين ًمؾبخاري ومل شمـسب ًمف إول اًمدوهي

ٱ ٻ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا سملول آية ومقفا ومؼال: ؾمقرة اإلظمالص

أما آؾمؿ إول ومصح قمـ اًمـبل  ."ؾمقرة اًمصؿد"، وذم كسخة أيب ذر "ژٻ ٻ ٻ 
 

 .(2/451)جماز اًمؼرآن   (5)

 .(3523)طمديث رىمؿ  (2)

 .(227)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (4)

 .(232)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (3)

 .(3/343)اكظر إرؿماد اًمساري  (1)

 .(3534)و( 5453)طمديث رىمؿ  (2)

 .(234)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (3)

 .(222)اًمؼرآن ص أؾمامء ؾمقر   (4)

 .(3/344)حمؿد اًمـاس، واكظر إرؿماد اًمساري . ت( 2/547)اًمصحقح  (5)
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

،  ومعـ أيب اًمدرداء أن رؾمقل اهلل (أيعجز أطمديمؿ أن يؼرأ ذم ًمقؾة صمؾث اًمؼرآن؟): ىمال 

وأما آؾمؿ  (.شمعدل صمؾث اًمؼرآن (ىمؾ هق اهلل أطمد): ويمقػ يؼرأ صمؾث اًمؼرآن؟ ىمال: ىماًمقا

ًمؾطؼمد  مـػمة اًمدوهي .، وكسبتف داًمشايع. ومؾؿ يـسبف ٕطمد د( ؾمقرة اًمصؿد)اًمثاين 

 .واًمرازي وإًمقد ومل شمـسبف ًمصحقح اًمبخاري

ٿ ٿ ٹ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا سملول آية ومقفا ومؼال: ؾمقرة اًمػؾؼ

ىمال رؾمقل اهلل : ىمال  قمؼبة سمـ قمامر، ومعـ ، وصح هذا آؾمؿ قمـ اًمـبل "ژٹ ٹ 

 :(مثؾفـ ىمط، ىمؾ أقمقذ سمرب اًمػؾؼ، وىمؾ أقمقذ سمرب ًمت اًمؾقؾة مل ير زِ كْ آيات أُ أمل شمر

  (.اًمـاس

ٕطمد6 سمؾ كػت وىمقومفا قمغم هذا آؾمؿ قمـد أطمد مـ  مـػمة اًمدوهي. ومل شمـسبف د

وًمق ؾمَؾؿـا سمذًمؽ ذم ؿمؼ اعمػِنيـ، . "مل أىمػ قمغم ُمػِن ؾماَمها هبذا آؾمؿ": اعمػنيـ ومؼاًمت

وشمـسبف  -يمام ومعؾت ذم مقاوع مـ يمتاهبا  -حدصملم ومؽان إومم أن شمـظره قمـد همػمهؿ يماعم

 !ًمؾبخاري ژڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ژ اؾمؿ ؾمقرة  ًمؾبخاري ذم صحقحف، يمام كسبت

ڇ ڇ  ڍ ژ ؾمقرة ": ضماء شمبقيب اًمبخاري هلا سمؿطؾعفا سملول آية ومقفا ومؼال: ؾمقرة اًمـاس

وسمف . يمام ذم احلديث اًمساسمؼ ذم ؾمقرة اًمػؾؼ ، وورد هذا آؾمؿ قمـ اًمرؾمقل " ژڍ ڌ 

 .ؾماَمها أسمق قمبقدة

    

  
 

 .(455)أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ  (5)

 .(235)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص  (2)

 (.244)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (4)

 (.453)أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف طمديث رىمؿ  (3)

 (.244)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (1)

 (.234)أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن ص   (2)

 (.2/453)جماز اًمؼرآن   (3)
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

 اخلامتة

 :وومقفا أسمرز اًمـتائج

خلامتة اًمبحث، وأرىمؿ هـا  -سمػضؾ اهلل  -سمعد شمطقاف ذم صحقح اًمبخاري وشمبقيباشمف َأِصؾ 

 :أهؿ اًمـتائج اًمتل شمقصؾت إًمقفا ذم سمحثل، وهل قمغم اًمـحق اًمتازم

ُيَعُد صحقح اًمبخاري مـ اعمراضمع اعمفؿة ذم مسائؾ قمؾقم اًمؼرآن كظرًا ًمتؼدم ممًمػف  :أوًٓ 

 .ومؽاكتف اًمعؾؿقة

 .اقمتـك اًمبخاري سمتسؿقة ؾمقر اًمؼرآن يمؾفا ومؾؿ يغادر ؾمقرة سمال شمسؿقة :صماكقاً 

كدر أن يذيمر اًمبخاري قمدة أؾمامء ًمسقرة واطمدة، ومل يؼع ذًمؽ إٓ ذم ؾمقرة اًمػاحتة، يمام  :صماًمثاً 

 . هيتؿ سمتعؾقؾ شمسؿقة اًمسقرة قمدا مرة واطمدة ذم ؾمقرة اًمػاحتةمل

 .شمبايـ مـفج اًمبخاري ذم شمسؿقة اًمسقر، وشمـققمت أؾماًمقبف ومقفا :راسمعاً 

ومات قمغم ممًمػلم معاسيـ ذم ؾمقر اًمؼرآن قمزو أؾمامء ؾمقر يمثػمة ًمصحقح  :ظمامساً 

مع وضمقده ذم  اًمبخاري، مع قمزوها عمتلظمريـ قمـف أو كػل أن يؽقن أطمد ذيمر هذا آؾمؿ

 .صحقح اًمبخاري

أمهقة آـمالع قمغم كسخ صحقح اًمبخاري وٓ ؾمقام مع شمؼدم زمـ رواشمف، وإهمػال  :ؾمادؾماً 

ذًمؽ شمسبب ًمدى ممًمػلم معاسيـ ذم كسبة أؾمامء ؾمقر عمتلظمريـ مع ذيمرها ذم صحقح 

 .اًمبخاري وكسخف

اًمعؾؿ أكػعف وأن وذم ظمامتة اًمبحث أؾملل اهلل أن يؾفؿـا اًمرؿمد واًمصقاب وأن يرزىمـا مـ 

يرزىمـا اًمتعؾؼ سمؽتاسمف اًمعزيز وقمؾقمف قمغم اًمقضمف اًمذي حيبف ويروقف، وما يمان مـ شمقومقؼ ذم يمتاسمة 

هذا اًمبحث ومؿـ اهلل وطمده، وأؾمتغػر اهلل مـ اًمزًمؾ واخلؾؾ، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـا حمؿد 

 .وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ
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 طماشمؿ سمـ قماسمد اًمؼرر. د مـ ظمالل صحقحف بخارياًماإلمام قمـد  اًمؽريؿ أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن  

 فهرس املصادر واملراجع

إحتاف اًمؼاري سمؿعرومة ضمفقد وأقمامل اًمعؾامء قمغم صحقح اًمبخاري، عمحؿد قمصام قمرار  (5)

 .هـ5373 إومم دمشؼ، –اًمقاممة ًمؾتقزيع . احلسـل، ط

 –دار يمـقز إؿمبقؾقا . أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن اًمؽريؿ، عمحؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمشايع، ط (2)

اًمسعقدية ًمؾؼرآن م مـ إصدارات اجلؿعقة اًمعؾؿقة 2755 -هـ 5342اًمرياض، إومم 

 .وقمؾقمف شمبقان

اًمدمام،  –دار اسمـ اجلقزي .ط أؾمامء ؾمقر اًمؼرآن وومضائؾفا، عمـػمة حمؿد اًمدوهي، (4)

 .هـ5322إومم 

 -قمامل اًمؽتب . زهػم همازي زاهد، ط. د. إقمراب اًمؼرآن، ٕمحد سمـ حمؿد اًمـحاس، ت (3)

 . م5544 -هـ 5375سمػموت، اًمثاًمثة 

يقؾمػ اعمرقمشكم وآظمرون، . د. سمـ قمبداهلل اًمزريمٌم، تاًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن، عمحؿد  (1)

 م 5557 -هـ 5357سمػموت، إومم  -دار اعمعرومة . ط

سمػموت، إومم  -ممؾمسة اًمتاريخ  .اًمتحرير واًمتـقير، عمحؿد اًمطاهر سمـ قماؿمقر، ط (2)

 .م2777 -هـ 5325

ختريج إطماديث وأصمار اًمقاىمعة ذم شمػسػم اًمؽشاف )ختريج أطماديث اًمؽشاف  (3)

 –دار اسمـ ظمزيؿة . قمبد اهلل اًمسعد، ط. ًمعبد اهلل سمـ يقؾمػ اًمزيؾعل، ت( خمنميًمؾز

  .هـ5353اًمرياض، إومم 

ؾمامل سمـ حمؿد . شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ، إلؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر اًمدمشؼل، ت (4)

 . م5553هـ، 5354اًمرياض، إومم  -دار ـمقبة . اًمسالمة، ط

قمبد . اسمـ اًمصالح، ًمزيد اًمديـ قمبد اًمرطمقؿ اًمعراىمل، تاًمتؼققد واإليضاح ذح مؼدمة  (5)

 .هـ5375دار اًمػؽر . اًمرمحـ حمؿد قمثامن، ط
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اًمػريؼ اًمعؾؿل سمدار . اًمتقوقح ًمنمح اجلامع اًمصحقح ٕب طمػص قمؿر اسمـ اعمؾؼـ، ت (57)

 .هـ5325وزارة إوىماف سمدوًمة ىمطر، إومم . اًمػالح، ط

. قمبد اهلل اًمؽميمل، ط. د. رير اًمطؼمي، تضمامع اًمبقان قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن، عمحؿد سمـ ضم (55)

مٍم، اًمطبعة إومم  -مريمز اًمبحقث واًمدراؾمات اًمعرسمقة واإلؾمالمقة سمدار هجر 

 . م2775 -هـ 5322

. ، طجمؿققمة. ، عمحؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخاري، ت(صحقح اًمبخاري)اجلامع اًمصحقح  (52)

 . هـ5324، إومم سمػموت - ممؾمسة اًمرؾماًمة كاذون

دار اًمغرب . سمشار قمقاد معروف، ط. اجلامع اًمؽبػم، ٕيب قمقسك سمـ ؾمقرة اًمؽممذي، ت (54)

 . م5554سمػموت، اًمثاكقة  -اإلؾمالمل 

مريمز . قمبداهلل اًمؽميمل، ط.د. اًمدر اعمـثقر ذم اًمتػسػم سماعملصمقر، جلالل اًمديـ اًمسققـمل، ت (53)

 . م2774 -هـ 5323اًمؼاهرة، اًمطبعة إومم  -هجر 

 –دار احلديث . سمقاب صحقح اًمبخاري، ٕمحد اًمدهؾقي، طرؾماًمة ذح شمراضمؿ أ (51)

 هـ5373اًمراسمعة  سمػموت،

اعمؽتب اإلؾمالمل . زاد اعمسػم ذم قمؾؿ اًمتػسػم، ًمعبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمؿد اجلقزي، ط (52)

 . م5543 -هـ 5373سمػموت، اًمراسمعة  -

مؽتبة . ؾمؾسؾة إطماديث اًمضعقػة واعمقوققمة، عمحؿد كاس اًمديـ إًمباين، ط (53)

 . م5552 -هـ 5352اعمعارف، اًمطبعة إومم 

هـ، 5354سمػموت، إومم -دار اجلقؾ.ط سمَشار قمَقاد معروف،. ؾمــ اسمـ ماضمف، ت (54)

 . م5554

دار اًمػؽر . صدىمل حمؿد مجقؾ، ط. ت ؾمــ أيب داود، ؾمؾقامن سمـ إؿمعث اًمسجستاين، (55)

 .م5553 -هـ 5353

سمشػم . ًمػضؾ سمـ ؿماذان اًمرازي، تؾمقر اًمؼرآن وآياشمف وطمروومف وكزوًمف، ٕيب اًمعباس ا (27)

 م2775 -هـ 5347اًمرياض، إومم  –دار اسمـ طمزم . احلؿػمي، ط
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دار . قمبداًمعؾقؿ اًمبستقي، ط. د. ؾمػمة اإلمام اًمبخاري، ًمعبد اًمسالم اعمباريمػقري، ت (25)

 هـ5322مؽة، إومم  –قمامل اًمػقائد 

 –اًمدار اًمسؾػقة . قمبد اًمعكم طمامد، ط. ؿمعب اإليامن، ٕمحد سمـ احلسلم اًمبقفؼل، ت (22)

 .اهلـد

. حمؿد ومماد قمبداًمباىمل، ط. صحقح مسؾؿ، عمسؾؿ سمـ احلجاج اًمؼشػمي اًمـقساسمقري، ت  (24)

 . سمػموت، سمدوت شماريخ -دار إطمقاء اًمؽتب اًمعرسمقة، شمقزيع دار اًمؽتب اًمعؾؿقة 

مؽتبة اإلمام اًمبخاري . ظماًمد أسمق اجلقد، ط. قمدد ؾمقر اًمؼرآن، ًمعؿر سمـ قمبد اًمؽاذم، ت (23)

 م2757هـ 5345هرة، إومم اًمؼا –

 ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالين،  صحقح اًمبخاري، ذح ومتح اًمباري (21)

 . م2777 -هـ 5325اًمرياض، إومم  -درا اًمسالم . ط

دار . حمؿد قمبداًمسالم ؿماهلم، ط. اًمؽشاف، جلار اهلل حمؿقد سمـ قمؿر اًمزخمنمي، ت (22)

أرسمعة طمقار ٓسمـ اعمـػم  ومعف. م5551 -هـ 5351سمػموت إومم  -اًمؽتب اًمعؾؿقة 

 . واسمـ طمجر وهمػمهؿ

اًمدار اعمٍمية، وهل . ًمسان اًمعرب، عمحؿد سمـ مؽرم إكصاري اًمشفػم سماسمـ مـظقر، ط (23)

 .مصقرة مـ ـمبعة سمقٓق

صالح اًمديـ . اعمتقاري قمغم شمراضمؿ أسمقاب اًمبخاري، ًمـاس اًمديـ أمحد اسمـ اعمـػم، ت (24)

 .هـ5373ومم اًمؽقيت، إ –مؽتبة اًمعال . مؼبقل أمحد، ط

 –مؽتبة اخلاكجل . حمؿد ومماد ؾمزيملم، ط. جماز اًمؼرآن، ٕيب قمبقدة معؿر سمـ اعمثـك، ت (25)

 .اًمؼاهرة، سمدون شماريخ

 -دار اًمػؽر . حمؿد ومماد قمبداًمباىمل، ط. حماؾمـ اًمتلويؾ، عمحؿد مجال اًمديـ اًمؼاؾمؿل، ت (47)

 .م5534هـ، 5454سمػموت، اًمثاكقة 

. زيز، ًمعبداحلؼ سمـ هماًمب سمـ قمطقة إكدًمز، تاعمحرر اًمقضمقز ذم شمػسػم اًمؽتاب اًمع (45)

 . هـ5324وزارة إوىماف سمؼطر، اًمثاكقة . اًمسقد قمبداًمعال، ط
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. ؿمعقب إركموط وآظمرون، ط. مسـد اإلمام أمحد سمـ طمـبؾ، ٕمحد سمـ طمـبؾ، ت (42)

 . م5551 -هـ 5352سمػموت، إومم  -ممؾمسة اًمرؾماًمة 

دار إطمقاء اًمؽماث . محدي اًمسؾػل، ط. تاعمعجؿ اًمؽبػم، ًمسؾقامن سمـ أمحد اًمطؼماين،  (44)

 . سمػموت، اًمطبعة اًمثاكقة، سمدون شماريخ -اًمعريب 

سمـت )قمائشة قمبد اًمرمحـ . مؼدمة اسمـ اًمصالح وحماؾمـ اإلصطالح، ٓسمـ اًمصالح، ت (43)

 .اًمؼاهرة، سمدون شماريخ-دار اعمعارف. ، ط(اًمشاـمئ

اهلقئة اعمٍمية . وآظمرون، طقمبد اًمػتاح ؿمؾبل . معاين اًمؼرآن، ٕيب زيمريا حيقك اًمػراء، ت (41)

 .م2777ًمؾؽتاب، قمام 

اعمؽتبة . اًمـاؾمخ واعمـسقخ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ٕيب ضمعػر حمؿد سمـ أمحد اًمـحاس، ط (42)

 .هـ5413اًمعالمقة قمام 

. اًمسقد سمـ قمبداعمؼصقد، ط. اًمـؽت واًمعققن، ًمعكم سمـ حمؿد سمـ طمبقب اعماوردي، ت (43)

 .سمػموت، سمدون شماريخ -ممؾمسة اًمؽتب اًمثؼاومقة 
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