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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

دمالها، من يه   ، نمن سيئات أعر أسرسها، نسيوذ باهلل من شرن دم  هلل محدم   نسسعييه  نسسعفرر إنَّ اٟت
 ، نأشه  أن ٤تدم اً نح   ال شريك ل، نأشه  أن ال إل  إال اهلل، ، نمن يضلل فال هادي ل اهلل فال مضل ل 

 .عب   نرسول 

                             
 (1). 

                                      

                            (2). 

                                             

               
(3). 

 أما بي  : 
ف يهها اإلسالمي اٟتهيف اشعدمل على ا٠تَت كل ، نق  جاء ٔتا في  سيادة البشرية جاء ؛ ليخرجهم من 

   .(4)السهة السويةظلدمات الشرك نالظلم نا٠ترافات اٞتلية : إىل أسوار اإلخالص نالي ل ن 
فكل  ،نٔتا يزيل ا١تراس  عههم ني فيها ،ا قحق  ا١تاا ح للهاس نلجلبها إليهمنق  جاء ديهها اٟتهيف ٔت

   .حذر مه نكل ما في  مرس ة خالاة أن راجحة : مهي  ن  ،ما في  مالحة خالاة أن راجحة : أقر  نحث علي 
ال فرق بُت ما تيل  باألصول  ،ال يشذ عه  شيء من أحكامها ،نهذا األصل شامل ٞتدميع الشريية

نٚتيع ما ُب الشريية من اليبادات نا١تيامالت ناألمر بأداء ، نسواء تيل  ْتقوق اهلل أن ْتقوق عباد  ،الررنع أن
نمضار ا١تههيات نمراس ها داخل ُب  ،نمهافيها ،اٟتقوق ا١تعهوعة، نٚتيع ما فال  اليلدماء من ماا ح ا١تأمورات

  .(5)هذا األصل
 . لنالسََّب  ُب ا٠تف ناٟتافر نالهاض نالرهان نإن ٦تا جاءت الشريية ب  نأقرت  : اليو 

                                                           

 ( .102( )آل عدمران:1)
 ( .1( )الهساء:2)
 ( .71-70( )األحزاب:3)
 (.17( من ٤تاسن ال ين اإلسالمي للسي ي )4)
 (.9سظر : القواع  ناألصول اٞتامية للسي ي )( ا5)
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 ا١تذكورات السابقة .   : اليوض نالرهان نالسب  ُب غَتن٦تا هنت الشريية عه  نحرمع
 ههاك صور ٥تعلف فيها هل تأخذ حكم ا١تسابقة ُب ا٠تف ناٟتافر نالهال ؟!ن 

 أم أهنا ال لجوز فيها اليوض نالرهان نالسب  ؟!
ة ُب هذا ا١توضوع، فجدميت األحاديث اليت تيعرب أصواًل ُب هذا الباب، فدمن هها اخًتت الكعاب
 .ح يثاً ؛ ليعبُت حكدمها الرقهيالم أهل اليلم ق مياً ن فقدمت ب راسعها مع ٚتع بيض ك

 تسمية البحث : 
 .درايةرناية ن  ُب ُجْيل ا١تسابقة (1)األصولحاديث األنٝتيع  : 

 أسباب اختيار الموضوع : 
 وضوع لمأمور العالية : نيرجع اخعيارا١ت

 ٖترير درجة األحاديث الواردة ُب الرهان صحة أن ضيراً .  -
 ما يًتتب على ميرفة هذ  األحاديث من اٟتكم الشرعي.  -
 الرغبة ُب العرق  ُب األحاديث الهبوية ا١تعيلقة با١توضوع . -
 ٚتع ما تررق من كالم اليلدماء ُب هذ  ا١تسألة .  -

 خطة البحث : 
 على الهحو العايل : ،رسفهن  ،نخا٘تة ،مطالب نسبية ،مقا ينن  ، مةمقنيعكون من 

 رناية .ُجيل ا١تسابقة ا١تقا  األنل : أحاديث 
 نفي  ا١تطالب العالية :

 ا١تطلب األنل : ح يث :" ال سب  إال ُب خف أن حافر أن سال ". -
 " . لركاسة  ا١تطلب الثاين : ح يث :" ماارعة الهيب  -
 لكرار مكة ". يث :" مراههة أيب بكر الا ي  ا١تطلب الثالث : ح  -
 ا١تطلب الرابع : ح يث :" من أدخل فرساً بُت فرسُت ".  -

 دراية . جيل ا١تسابقةا١تقا  الثاين : أحاديث 
 نفي  ا١تطالب العالية :

 ا١تسابقة .اليوض ُب ا١تطلب األنل : السب  لفة ناصطالحاً ناٟتكدمة من مشرنعية  -
 ا١تسابقات نأسواعها . حكم ا١تطلب الثاين :  -
 .إذا كان الرهان من ا١تعسابقُتا١تطلب الثالث : اشًتاط احمللل  -

 نا٠تا٘تة : فيها خالصة البحث .
 فهرس ا١توضوعات .، ا١تراجعا١تاادر ن في  فهرس  رس :الره

                                                           

 .، نتبٌت عليها الرعوىأي األحاديث اٞتامية، ناليت اععدم  عليها م ار االسع الل عه  الرقهاء (1)
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 البحث : منهج
 اآليات القرآسية إىل مواضيها من السورة نرقم اآلية . عزنت - أ
ا  األنل ٗترلجاً موسياً من غالب كعب السهة ا١تطبوعة على حسب أخرج األحاديث ُب ا١تق - ب

 االسعطاعة .
أخرج األحاديث ُب ا١تقا  الثاين ٗترلجًا معوسطًا : فلو كان ُب الاحيحُت أن أح مها  - ت

نلو كان ُب السهن األربية، نمسه  أٛت  نكان مقبواًل اكعريت  ،اكعريت باليزن إليهدما أن إلي 
 أن خارجاً عهها خرجع  على ق ر ما يعيسر يل ُب البحث . نلو كان ضييراً  ،بذلك

 أسسب األقوال إىل قائليها مع اليزن إىل ا١تا ر . - ث
 راعيت العسلسل نالًتتيب ُب األفكار نا١تيلومات . - ج

 ،نأن يرزقٍت اإلخالص ُب القول ناليدمل ،ناهلل اسأل أن يوفقٍت ١تا قحب  نيرضا  من األقوال ناألعدمال
 ُب ال سيا ناآلخرة . نأن ييسر أموري

 .أٚتيُتنصلى اهلل نسلم على ٤تدم  نعلى آل  نصحب   نآخر دعواسا أن اٟتدم  هلل رب اليا١تُت .
 
 
 

 كتبو
 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

 مكة المكرمة –جامعة أم القرى 
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 : روايةالمسابقة  ُجعل قصد األول : أحاديثالم
 أو حافر أو نصل ".المطلب األول : حديث :" ال سبق إال في خف  -

 حديث :" ال سبق إال في نصل أو حافر أو خف".
 أبو هريرة، نعب  اهلل بن عباس، نجابر، نعب  اهلل بن عدمر رضي اهلل عههم : رنى هذا اٟت يث 
 :  رواية أبي ىريرة 

 اِفٍر أَْن ُخفٍّ ".اَل َسَبَ  ِإالَّ ُب َسْاٍل أَْن حَ قَاَل :" َعْن َأيب ُهَريْ رََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  

 حديث صحيح

 : الحديث تخريج
 ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي ىريرة عنو بو .

 نرنا  عن ابن أيب ذئب على هذا الوج  ٚتاعة :
البيهقي ُب ، نمن طريق  أخرج  (2496رقم4/129أخرج  ُب ا١تسه  ) : أبو نلي  الطيالسي -

 ب  . ( 2/834تلخيص ا١تعشاب  )ا٠تطيب ُب ن ( 10/16السهن الكربى )
، نمن (2855رقم2/988سه  علي بن اٞتي  )أخرج  أبو القاسم البفوي ُب م علي بن اٞتي  : -

 ب  . ( سا علي بن اٞتي  2653رقم10/393البفوي ُب شرح السهة )طريق  أبو ٤تدم  
( نُب الكربى 3588رقم6/536أخرج  الهسائي ُب السهن ):  سريان الثوري -

لطحاني ا، ن (2856رقم2/988مسه  ابن اٞتي  )ُب زنائ   على أبو القاسم البفوي ن ، (4427قمر 3/41)
 الثوري ب  . سريان من طرق عن  (14/93الرب ُب العدمهي  )عب  ابن، ن (1892رقم5/149ُب ا١تشكل )
، (423رقم2/254( نا١تسه  )14072رقم9/246أخرج  الشافيي ُب األم ) : ابن أيب ف يك -
 ب  . ابن أيب ف يك أخربسا ( 10/16البيهقي ُب السهن الكربى ) نمن طريق 
اٟت يث اٟتريب ُب غريب ، ن (2/474: أخرج  أٛت  ُب ا١تسه  ) قحِت بن سيي  القطان -

 .بن سيي  ب قحِت عن ( 2/852)
 ح ثها يزي  ب  . ( 2/474أخرج  أٛت  ُب ا١تسه  ) : يزي  بن هارنن  -
أٛت  ُب ا١تسه  ، ن (33551رقم6/533 شيبة ُب ا١تاهف )أخرج  ابن أيب : نكيع بن اٞتراح -

 عن نكيع ب  .  (1700رقم4/178الًتمذي ُب السهن )، ن (2/474)
 الكربىُب السهن ( ن 3587رقم6/535ُب السهن )الهسائي أخرج   : خال  بن اٟتارث -

 أخربسا إٝتاعيل بن مسيود، ح ثها خال  ب  . ( 4426رقم3/41)
الرب ُب عب  ابن، نمن طريق  (2574رقم3/63ج  أبو داند ُب السهن ): أخر  أٛت  بن يوسس -
 .ب أٛت  بن يوسس عن ( 14/93الرب ُب العدمهي  )عب  نأخرج  ابن (14/93العدمهي  )
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ابن ا١تهذر ُب اإلقهاع ن ( 1888رقم5/148أخرج  الطحاني ُب ا١تشكل ) اهلل بن نهب :عب  -
 .ب ابن نهب من طريقُت عن ( 168رقم2/504)

 ابنن  ،(1890، 1889رقم5/149أخرج  الطحاني ُب ا١تشكل ) : اهلل بن مسلدمة القيهيبعب  -
 .ب القيهيب اهلل عب  من طرق عن( 2/834ا٠تطيب ُب تلخيص ا١تعشاب  )، ن (14/93الرب ُب العدمهي  )عب 

( قال 1891رقم5/149أخرج  الطحاني ُب ا١تشكل ) : أبو عامر اليق ي نعثدمان بن عدمر -
 . ب  ار بن قعيبة ح ثها أبو عامر )ح( نح ثها إبراهيم بن مرزنق ح ثها أبو عامر نعثدمان بن عدمرح ثها بك

( أخربسا عدمر بن ٤تدم  4690رقم10/544  ابن حبان ُب الاحيح ): أخرج ا١تيعدمر بن سليدمان -
 ب  . األعلى ح ثها ا١تيعدمر بن سليدمان عب  ا٢تدم اين ح ثها ٤تدم  بن

اٟتسن بن علي ثها زي  من طريقُت عن  (10/16  البيهقي ُب الكربى )أخرج : زي  بن اٟتباب -
 .ب بن اٟتباب 

 دراسة اإلسناد :
ل  اٞتدماعة، نقال عه   رنى ا١ت ين، القرشيأبو اٟتارث الرٛتن ابن أيب ذئب عب  ٤تدم  بن -

 .(1)"اٟتافظ :"ثقة فقي  فاضل
نالهسائي، نقال عه   ،الًتمذين  ،رنى ل  أبو داند ،البزازأبو عب اهلل سافع بن أيب سافع  -

 .(2)ثقة":" اٟتافظ
 : اإلسناد حكم

 نهذا اإلسهاد صحيح صحح  األئدمة نقبلو  :
 هذا ح يث احعاج الهاس في  إىل ابن أيب": الربعب  نقال ابن، "ث حسنيح  اهذ": الًتمذي قال

لقطان الراسي ابن ا نقال، "هذا ح يث حسن": نقال البفوي، "فرنا  عه  ٚتاعة من األئدمة ،ذئب
ل  طرق ": نقال اٟتافظ، (4)نصحح  ابن دقي  اليي ، (3)"نرنات  كلهم ثقات ،إسهاد  عه ي صحيح":

 . (5)"نأعل ال ارقطٍت بيضها بالوقف
 وتابع محمد بن عمرو : ابَن أبي ذئب :

                                                           

 (6122رقم871العقريب ) (1)
 ( .7133رقم996العقريب ) (2)
 ( .5/383بيان الوهم ناإليهام ) (3)
 ( .4/161سقل  اٟتافظ ُب العلخيص ) (4)
 (4/161العلخيص اٟتبَت ) (5)
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من طريقُت ( 6/224ابن ع ي ُب الكامل )، ن (50رقم1/52ين ُب ا١تيجم الافَت )أخرج  الطربا
عن عدمرن أيب توبة الربيع بن سافع أبو توبة ثها مايب بن ماهان عن سريان عن ابن أيب ذئب ن٤تدم  بن عن 
 قال :" ال سب   إال ُب خف أن حافر أن سال". عن أيب هريرة عن الهيب   (1)سافع

نابن أيب ذئب  ،ايب بن ماهانمل يرن  عن سريان عن ٤تدم  بن عدمرن إال م"قال الطرباين :
 ."مشهور

نتررد ب  مايب  ،غريب من ح يث ٤تدم  بن عدمرن عن سافع تررد ب  الثوري عه "ال ارقطٍت : قالن 
 .(2)بن ماهان عن الثوري

 دراسة السند :
ثقة حجة "نقال عه  اٟتافظ : ،رنى ل  السعة إال الًتمذي ،الربيع بن سافع أبو توبة اٟتليب -

 .(3)"عاب 
ص نق "نقال عه  اٟتافظ : ، ا١تراسيلرنى ل  أبو داند ُب ،مايب من ماهان ا١ترنزي  -

 .(4)"عاب  كثَت ا٠تطأ
 حكم المتابعة :
 كدما  ،: رنايع  عن أيب اٟتكم عن أيب هريرةنالاواب من رناية ٤تدم  بن عدمرن ،هذ  ا١تعابية ميلة

 .سعأٌب
 عباد بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة :ورواه ابن أبي ذئب عن 

:" ال سب  إال ُب  عن الهيب  عن أيب هريرة  (5) ح عن أبي ابن أيب ذئب عن عباد بن أيب صا
 سال أن حافر أن خف".

البيهقي ، نمن طريق  (424رقم2/255( نا١تسه  )14073رقم9/246أخرج  الشافيي ُب األم )
نأخرج  البخاري ، (1/265ا٠تطيب ُب موضح أنهام اٞتدمع نالعرري  )، نكذا (10/16ُب السهن الكربى )

 ابن أيب ف يكعن ( 229رقم5/83الكبَت ) ُب العاريخ
  ها يوسس أخربسا ابن نهب( ح ث1883رقم5/146أخرج  الطحاني ُب ا١تشكل )ن 

 كالمها عن ابن أيب ذئب عن عباد ب  . 
 دراسة اإلسناد :

                                                           

 ُب الكامل زيادة )عن ابن عدمر( نليلها زيادة مقحدمة . (1)
 أطراف ( . -5/272الفرائب ) (2)
 ( .1912رقم321العقريب ) (3)
 ( .6739رقم946العقريب ) (4)
 .نمسه  الشافيي ، األمنهي ثابعة ُب ،هذ  الكلدمة سقطت من السهن الكربى (5)
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نقال  ،رنى ل  مسلم نأبو داند نالًتمذي نابن ماج  ،اهلل السدمانعب عباد بن أيب صا ح  -
 .(1) يث "عه  اٟتافظ :"لُت اٟت

، نقال عه  اٟتافظ رنى ل  الشيخان نأبو داند نالهسائي ،،أبو صا ح ذكوان السدمان -
 .(2)ثقة ثبت ":"

 حكم اإلسناد :
؛ ألن ابن أيب ذئب ، نهذا ا١تخالرة ال تضر؛ في  عباد لُت خاصة ُب رنايع  عن أبي إسهاد  ضييف

   يك رنيابأن ابن نهب نابن أيب فمع اليلم  ،نمثل  قحعدمل تي د الشيوخ ،(3)صاحب ح يث مكثر
 .عه  كدما ُب الوج  األنل

 واختلف على ابن أبي ذئب : 
فرنا  على نج  آخر عن ابن أيب ذئب  ،بن قحِت الكوُب ٚتيع الرناة عن ابن أيب ذئب (4)خالف فرحف

 عن صا ح موىل العوءمة عن أيب هريرة عه  ب  :
لك بن الولي  ا١تعب  اهلل اٟتضرمي ح ثهاعب    بن( ح ثها ٤تدم3/461أخرج  اليقيلي ُب الضيراء )

:"ال  بن قحِت عن ابن أيب ذئب عن صا ح موىل العوءمة عن أيب هريرة قال رسول اهلل  حالطائي ح ثها الرر 
 إال ُب سال أن خف أن حافر". سب 

رني  هذا ي .مضطرب اٟت يث ،ذئب خيالف ُب ح يث عن ابن أىب  ،فرح بن قحِت كوُب"قال اليقيلي :
 ."يب سافع عن أيب هريرة نهو الاحيحالهاس عن ابن أيب ذئب عن سافع بن أ

 محمد بن عمرو عن أبي الحكم عن أبي ىريرة :
َبَ  ِإالَّ ُب :" اَل سَ  لاق  عن الهَّيب عن أيب اٟتكم موىل لبٍت ليث عن أيب هريرة :"٤تدم  بن عدمرن 

 ٍر ".ُخفٍّ أَن حاف
 رنا  عه  ٚتاعة :

ُب العحقي  ابن اٞتوزي ، نمن طريق  (2/256أخرج  أٛت  ُب ا١تسه  ) : هارنن يزي  بن -
 عن يزي  ( 33/257نكذا ا١تزي ُب هتذيب الكدمال )، (2009رقم2/377)

 ح ثها أبو ميانية، نابن منَت . ( 2/424أبو ميانية نابن منَت : أخرج  أٛت  ُب ا١تسه  ) -
  ثها عران، ح ثها ٛتاد . ح( 2/385: أخرج  أٛت  ُب ا١تسه  ) ٛتاد -

                                                           

 ( .3411رقم515العقريب ) (1)
 ( .1850رقم313العقريب ) (2)
 (.644-25/630)للدمزي هتذيب الكدمال  ،(305-2/296)للخطيب اسظر ترٚتع  ُب تاريخ بف اد  (3)
 ،(7/55)البن ماكوال كدما ُب اإلكدمال   –ا١تهدملة  –نهو خطأ صواب  باٟتاء  –باٞتيم  -نقع ُب ضيراء اليقيلي فرج  (4)

 (.7/64)ال مشقي  البن ساصر ال يننتوضيح ا١تشعب  
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 ( قال ح ثها مس د ح ثها خال  3/1117أخرج  اٟتريب ُب غريب اٟت يث ) : خال  -
( 4430رقم3/42( نُب الكربى )3591رقم6/536أخرج  الهسائي ُب السهن ) : الوارثعب  -

 .أخربسا عدمران بن موسى ح ثها عب الوارث
ح ثها أبو بكر بن أيب ( 2878رقم3/400)أخرج  ابن ماج  ُب السهن  : بن سليدمانعب ة  -

 شيبة، ح ثها عب ة بن سليدمان .
 ا١تلك الرقي ح ثها شجاع عب  ( ح ثها1884رقم5/146أخرج  الطحاني ُب ا١تشكل ) :شجاع  -
أبي داود حدثنا مسدد حدثنا ( حدثنا ابن 1887رقم5/148أخرجو الطحاوي في المشكل ) :يحيى  -

 يحيى 
( أخربسا ٤تدم  بن اٟتسُت ا٠تثيدمي سا 4/32  أبو أٛت  اٟتاكم ُب الكٌت )أخرج : بن بشر٤تدم   -

 بن نكيع سا ٤تدم  بن بشر ييٍت اسريان 
( أخربسا علي بن أٛت  بن عب ان أسبأ 10/16أخرج  البيهقي ُب السهن الكربى ) : ا١تهليبعباد  -

 زياد سبالن ثها عباد بن عباد ا١تهليب  أٛت  بن عبي  الارار ثها ٤تدم  بن هشام بن أيب ال ميك ثها إبراهيم بن
 دراسة اإلسناد :

 .(1)"ل  أنهام ،نقال عه  اٟتافظ :" ص نق ،رنى ل  اٞتدماعة ،٤تدم  بن عدمرن الليثي -
 . (2)نقال عه  اٟتافظ :" مقبول " ،رنى ل  الهسائي نابن ماج  ،أبو اٟتكم موىل بٍت ليث -

 حكم اإلسناد : 
ليس  ،(3)ُب إسهاد  أبو اٟتكم:"ا٢تادي اٟتهبلي عب  قال ٤تدم  ابننهذا إسهاد جي  ُب ا١تعابيات، 

 .(4)"لكن رنا  غَت ناح  عن أيب هريرة مرفوعاً  ،ٔتشهور
 . (5)"نق   توبع ،نُب العقريب : "مقبول" ييٍت عه  ا١تعابية ،أبو اٟتكم هذا ٣تهول:"نقال األلباين 

:"ال سب  إال ُب خف أن  ل رسول اهلل نسئل ال ارقطٍت : عن ح يث أىب سلدمة عن أيب هريرة قا
 ؟حافر"

 يرني  ٤تدم  بن عدمرن ناخعلف عه  ::"فقال  
 فرنا  القاسم بن الرضل عن ٤تدم  بن عدمرن عن أيب سلدمة عن أيب هريرة

                                                           

 .(6228رقم884العقريب ) (1)
 .(1136العقريب ) (2)
 .نمل يقف على اٝت  ،فيدمن عرف مههم بكهيع  (4/31)ذكر  أبو أٛت  اٟتاكم ُب الكٌت  (3)
 .(3/497لعهقيح )ا (4)
 .(5/334اإلرناء ) (5)
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نخالر  ٚتاعة مههم : يزي  بن زريع ناحملاريب نالهضر بن مشيل رنن  عن ٤تدم  بن عدمرن عن أيب اٟتكم 
 .(1)"يب هريرة. نهو األصحموىل الليثيُت عن أ

 أبو األسود عن سليمان بن يسار عن أبي صالح عن أبي ىريرة :
ْيتُ  َثٍِت أَبُو َصاِلٍح قَاَل ٝتَِ أَبَا ُهَريْ رََة  َعْن َأيب اأْلَْسَوِد قَاَل َسأَْلُت ُسَلْيدَماَن ْبَن َيَساٍر َعْن السَّْبِ  فَ َقاَل َح َّ

ْيُت َرُسوَل اللَِّ    يَ ُقوُل :" اَل َسْبَ  ِإالَّ ُب ُخفٍّ أَْن َحاِفٍر ". قَاَل ٝتَِ
  ح ثها إسحاق ح ثها ابن ٢تيية (2/358خرج  أٛت  ُب ا١تسه  )أ

اٟتكم أخربسا عب  اهلل بنعب  ( ح ثها ٤تدم  بن1885رقم5/147نأخرج  الطحاني ُب ا١تشكل )
 أبو زرعة ح ثها حيوة 

 اهلل :عب  قلت : كها  بيض الرناة : بأيب
قال عدمرن بن الربيع أخربسا الليث عن عبي  اهلل بن أيب ( 116رقم48خاري ُب الكٌت )دما أخرج  البك

 .ب   اٞته عيُت عن أيب هريرةاهلل موىلعب  الرٛتن عن سليدمان بن يسار عن أيبعب  جيرر عن ٤تدم  بن
أيب  اهلل بن اٟتكم ح ثهاعب  ( ح ثها ٤تدم  بن1886رقم5/147نأخرج  الطحاني ُب ا١تشكل )

الرٛتن قال ح ثها ابن أيب مرمي قال ح ثٍت الليث عن عبي  اهلل بن أيب عب  عن الليث )ح( نح ثها علي بن
 اهلل موىل اٞته عيُت عب  الرٛتن عن سليدمان بن يسار عن أيبعب  جيرر عن ٤تدم  بن

بكَت ( ح ثها أٛت  بن قحِت ح ثها قحِت بن 110رقم 1/41نأخرج  الطرباين ُب ا١تيجم األنسط )
الرٛتن بن سوفل عن سليدمان بن يسار عن عب  ح ثها ليث بن سي  عن عبي  اهلل بن أيب جيرر عن ٤تدم  بن

 اهلل اٞته عي عب  أيب
اهلل بن عب  ( ح ثها مطلب بن شييب سا8726رقم 8/311نأخرج  الطرباين ُب ا١تيجم األنسط )

اهلل موىل عب  سليدمان بن يسار عن أيب الرٛتن عنعب  صا ح ح ثٍت الليث ح ثٍت عبي  اهلل عن ٤تدم  بن
 اٞته عيُت .

اهلل اٞته عي إال سليدمان بن يسار نال عن ابن يسار إال أبو األسود عب  مل يرن  عن أيب"قال الطرباين :
 .  "رٛتن تررد ب  الليث عن عبي  اهللالعب  ٤تدم  بن

 : الرٛتنعب  ٤تدم  بنتابع سليدمان بن يسار على هذ  الوج   ، نفي  فق  كذا قال رٛت  اهلل
( : قال يل ابن 116رقم48( نُب الكٌت )2798رقم4/277أخرج  البخاري ُب العاريخ الكبَت )

 عيُت اهلل موىل اٞتهعب  الرٛتن عن أيبعب  اهلل بن أيب جيرر عن ٤تدم  بنعب  بكَت عن الليث عن
و سافع بن أيب سافع الذي اهلل هذا هعب  قال ٤تدم  بن قحِت الذهلي : أبو ": ا١تزيأبو اٟتجاج قال 

 .(2)"رنى عه  ابن أيب ذئب نسييم اجملدمر نق  ٝتع من أيب هريرة
                                                           

 .(9/301اليلل ) (1)
 ( .34/31هتذيب الكدمال ) (2)
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فقال بيضهم : عن أيب صا ح موىل  ،نق  اخعلروا في  ،ح يث  ُب أهل ا١ت يهة"نقال اٟتاكم أبو أٛت  :
 .(1)"اٞته عيُت
نرنى هو عن أيب  ،سارأبو صا ح موىل اٞته عيُت الذي رنى عه  سليدمان بن ي:"قال الرامهرمزي ن 

 .(2)نقال : ال ييرف اٝت  ،هريرة :" ال سب  إال ُب خف أن حافر" مل يذكر  علي فيدمن ذكر
نق  نثق  اليجلي  ،اهلل هذاعب  غَت أيب ،رجال  كلهم ثقات ،إسهاد الهسائي صحيح"قال األلباين :ن 

هذا فهذ  الطري  مع طري  سافع  نابن حبان ٍب اٟتافظ ! نقال الذهلي : هو سافع بن أيب سافع , فإن صح
 .(3)"ناح ة ناهلل أعلم

 : واختلف عليو فروي موقوفاً على أبي ىريرة 
أخربسا إبراهيم بن  (4428رقم3/41( نُب الكربى )3589رقم6/536أخرج  الهسائي ُب السهن )

عن سليدمان بن ، الرٛتنعن ابن أيب جيرر، عن ٤تدم  بن عب ييقوب، ح ثها ابن أيب مرمي، أسبأسا الليث، 
ال قحل سب ، إال على خف، أن "قال: يُت، عن أيب هريرة رضي اهلل عه اهلل، موىل اٞته عيسار، عن أيب عب 

 ".حافر
أن أن بيض رنات  قار فلم  ؛ الحعدمال أن يكون فعوى من أيب هريرة نال يضر هذا االخعالف هها

 يرفي  .
( 1886رقم5/147رج  الطحاني ُب ا١تشكل )ن٦تا ي ل على ذلك أس  جاء بهرس السه  مرفوعاً أخ

الرٛتن قال ح ثها ابن عب  اهلل بن اٟتكم ح ثها أيب عن الليث )ح( نح ثها علي بنعب  قال ح ثها ٤تدم  بن
 الرٛتن عن سليدمان بن يسار عن أيبعب  أيب مرمي قال ح ثٍت الليث عن عبي  اهلل بن أيب جيرر عن ٤تدم  بن

 يب هريرة مرفوعاً .اهلل موىل اٞته عيُت عن أعب 
 .(4)نلذلك صحح  األلباين ُب صحيح سهن  الهسائي

 أبو الزناد عن المقبري عن أبي ىريرة :
:" ال  ٝتيت أبا الزساد يذكر عن ا١تقربي عن أيب هريرة قال رسول اهلل  ،اٟتدمي  بن سليدمانعب  عن

 سب  إال ُب سال أن حافر ".
 رنا  عه  :

 ( ح ثها قحِت بن قزعة 69رقم222كهي ُب فوائ   )أخرج  الرا  : قحِت بن قزعة -
                                                           

 ( .5/328)األسامي نالكٌت  (1)
 ( .289احمل ث الراصل ) (2)
 ( .5/334اإلرناء ) (3)
 ( .3589رقم2/533) (4)
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الطرباين ُب ا١تيجم األنسط ن  ،(5/319أخرج  ابن ع ي ُب الكامل ) : حجُت بن ا١تثٌت-
 ٤تدم  بن أٛت  بن اٞتهي  ثها حجُت بن ا١تثٌت من طريقُت عن ( 2168رقم 2/341)

تررد ب   –أخو فليح  -بن سليدمان  اٟتدمي عب  مل يرن هذا اٟت يث عن أيب الزساد إال "قال الطرباين :
 .": حجُت بن ا١تثٌت

 ."عب اٟتدمي  هذا هبذا اإلسهاد ال أعلم يرني  عن أيب الزساد غَت"قال ابن ع ي :
 .كدما سب  قلت : مل يعررد ب  حجُت بل تابي  قحِت بن قزعة  

سراج ح ثها الرٛتن بن ٤تدم  العب ( أخربسا 1/391أخرج  ا٠تطيب ُب ا١توضح ) : قحِت بن صا ح -
 دمان الربلسي ح ثها قحِت بن صا ح أبو اليباس ٤تدم  بن ييقوب األصم ح ثها إبرهيم بن سلي

 دراسة اإلسناد :
 .(1)"نقال عه  اٟتافظ :"ضييف ،رنى ل  الًتمذي نابن ماج  ،اٟتدمي  بن سليدمان ا١ت ينعب  -
 حكم اإلسناد : 

 الزهري نميدمر . نق  خولف خالر  ،اٟتدمي  ضييفعب  إسهاد  ضييف ؛ في 
:"ال سب  إال ُب خف أن  فق  سئل ال ارقطٍت عن ح يث األعرج عن أيب هريرة قال رسول اهلل 

 ". حافر أن سال
 ناخعلف عه  : ،فقال : يرني  أبو الزساد

 .(2)فرنا  ميدمر عن الزهري نأيب الزساد عن األعرج عن أيب هريرة
 اٟتدمي  بن سليدمان :عب  نخالر 

 .(3)"لزساد عن ا١تقربي عن أيب هريرةفرنا  عن أيب ا
 كثير عن المطلب عن أبي ىريرة :

سار بن باب ثها كثَت ييٌت ابن زي  األسلدمي عن من طري  ( 7/36أخرج  ابن ع ي ُب الكامل )
 :"ال سب   إال ُب خف أن حافر أن سال". ا١تطلب عن أىب هريرة قال رسول اهلل  

 .(4)ا : سار ا٠تراساين ضييف ج اً بل كذب  بيض احمل ثُتري إسهادهفنهذ  معابية ال يررح هبا 
 رواية موقوفة عن أبي ىريرة :

عن زي  بن أسلم  ،ثها سريان ،( ح ثها نكيع33552رقم6/533أخرجها ابن أيب شيبة ُب ا١تاهف )
 ال سب  إال ُب خف أن حافر".أيب الروارس عن أيب هريرة قال :"عن 

                                                           

 ( .3788رقم565العقريب ) (1)
 .أطراف (-5/212)لل ارقطٍت األفراد اسظر :  (2)
 ( .10/304اليلل ) (3)
 ( .8/257) للحافظ اسظر ترٚتع  ُب لسان ا١تيزان (4)
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 دراسة اإلسناد :
 .(1)نقال عه  اٟتافظ :" ثقة حافظ عاب  " ،رنى ل  اٞتدماعة ،الكوُب نكيع بن اٞتراح -
نقال عه  اٟتافظ :" ثقة حافظ فقي  عاب   ،رنى ل  اٞتدماعة ،سريان بن سيي  الثوري -

 .(2)نكان رٔتا دلس " ،إمام حجة
 .(3)نكان يرسل " ،قال عه  اٟتافظ :" ثقة عامل ،رنى ل  اٞتدماعة ،زي  بن أسلم الي ني -
 .( :"ال ييرف"11/230، قال ال ارقطٍت ُب اليلل )روارسأبو ال -

 حكم اإلسناد :
نق  اخعلف على الثوري في  كدما بيه  ال ارقطٍت حيث سئل   ،؛ في  أبو الروارس ٣تهولإسهاد  ضييف

 :" ال سب  إال ُب خف أن حافر ". عن ح يث أيب الروارس عن أيب هريرة قال رسول اهلل 
 زي  بن أسلم ناخعلف عه  ُب رفي  : يرني  الثوري عن"فقال :

 فرفي  ابن نهب عن الثوري .
 ننقر  ميانية بن هشام نغَت  .

 .(4)"ال ييرف أبو الروارس إال ُب هذا اٟت يث ،نا١توقوف أشب 
 اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما : عبد رواية
ساب  بُت  الهيب  اهلل بن ديهار عن ابن عدمر :" أنعب  اهلل بن سافع عن عاصم بن عدمر عنعب  عن

 نجيل بيههدما ٤تلالً نقال:" ال سب   إال ُب حافر أن سال". ،ا٠تيل نجيل بيههدما سبقاً 
 حسن لغيره 

ابن حبان ُب الاحيح ، ن العلخيص اٟتبَت( -4/163اٞتهاد ) أخرج  ابن أيب عاصم ُب
، (7936مرق8/51لطرباين ُب األنسط )ا، ن (5/228ع ي ُب الكامل ) ابن، ن (4689رقم 10/543)
 ق عن عب اهلل بن سافع ب  . ب يع العذكار( من طر -/أ37سية )قا٠تعلي ُب الررن ن 

 دراسة اإلسناد :
نقال عه  اٟتافظ  ،رنى ل  البخاري ُب األدب ا١تررد نمسلم ناألربية ،اهلل بن سافع الاائغعب  -

 .(5)ُب حرظ  لُت " ،صحيح الكعاب ،ثقة:"
 .(1)نقال اٟتافظ عه  :" ضييف " ،ًتمذي نابن ماج رنى ل  ال ،عاصم بن عدمر الُيدمري -

                                                           

 ( .7464رقم1037العقريب ) (1)
 ( .2458رقم394)العقريب  (2)
 ( .2129رقم350العقريب ) (3)
 ( .11/230اليلل ) (4)
 ( .3683رقم552لعقريب )ا (5)
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 حكم اإلسناد :
َقْ  َرَنى أَبُو َحاًِب ُب َصِحيح  َحِ يث اِْبن ُعدَمر َن َلِكْن أُْسِكَر ": قال ابن قيم اٞتوزية ،إسهاد  ضييف

ُهَو َضِييف ص ْبن َعاِصم ْبن ُعدَمر , نَ َحرْ َعَلْيِ  ِإْدَخال  َهَذا اٟتَِْ يث ُب َصِحيح  ِمْن رَِنايَة َعاِصم ْبن ُعدَمر ْبن 
 اَل قُحَْعّج ِبِ  , َضيََّرُ  َغَْت َناِح  ِمْن اأْلَِئدمَّة. 

 ذََكرَُ  ُهَو ُب ِكَعاب  الضَُّيَراء . نَ 
 . ُب كعاب  ٦تا أسكر على عاصم بن عدمريث َنق  ذََكَر أَبو َأٛت  ْب َعِ ّي هذا اٟت 

 .(2)نضير  عب اٟت ، نغَت "
فإن م ار  على عاصم  ،َنِهَم في  أبو حاًب ،ألبعة هذا ح يث الياح عن رسول اهلل  "يضاً :نقال أ

 بن عدمر اليدمري . 
نقال ابن ع ي : ضيرو  نقال : اإلمام أٛت  ُب رناية ابه   ،نعاصم قال في  البخاري : مهكر اٟت يث
: ليس بثقة نالًتمذي : ليس  نضير  أبو حاًب نالهسائي(3)صا ح : ضييف نُب رناية أخرى : ليس بشيء

؛ فإس  نقع ُب رنايع  غَت با حاًب مل ييرف أس  عاصم اليدمريقحعدمل أن أ نقال شخها ا١تزي : .(4)عه ي باٟتافظ
 .(6)"عاصم ضييف". نقال اٟتافظ :(5)"مهسوب

 ومن المتابعات :
م بن عدمر عن العلخيص اٟتبَت( من طري  عاص -4/163رنا  ابن أيب عاصم ُب اٞتهاد )ما أخرج  
 سافع عن ابن عدمر .
( قال ح ثها أيب رٛت  اهلل سا أبو بشر ٤تدم  بن عدمران بن 867رقم3/67٘تام ُب فوائ   )نأخرج  

اٞتهي  الارار الرازي بالري ح ثٍت أيب سا سليدمان بن عيسى السجزي سا عبي  اهلل بن عدمر عن سافع عن ابن 
 الث : خف أن سال أن حافر ".:" ال سب  إال ُب ث عدمر قال قال رسول اهلل 

 .(7)"عاصم ضييف:"نقال اٟتافظ
نقال ابن ع ي  ،"كذاب"يدمان بن عيسى قال عه  أبو حاًب :نهذا إسهاد ضييف ج ًا ؛ في  سل

 .(1)"كذاب مارح"نقال اٞتوزجاين : "،يضع اٟت يث":
                                                                                                                                                                                

 ( .3085رقم472العقريب ) (1)
 ( .3/402هتذيب السهن ) (2)
 ( .223اسظر : ْتر ال م ) (3)
 ( .519-13/517اسظر هذ  األقوال نغَتها ُب هتذيب الكدمال ) (4)
 ( .288الررنسية ) (5)
 ( .4/163لعلخيص اٟتبَت )ا (6)
 ( .4/163العلخيص اٟتبَت ) (7)
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 :  جابر  حديث
بن إسحاق ا٢تدم اين ثها ابن ( : ح ثها هارنن 22رقم236قال ب ر بن ا٢تيثم القاضي ُب جزئ  )

الشك من ابن فضيل قال قال  –ال أعلدم  إال عن جابر  –فضيل عن إٝتاعيل بن مسلم عن ابن ا١تهك ر قال 
 :" ال سب  إال ُب خف أن حافر ". رسول اهلل 

 حسن لغيره 
 دراسة اإلسناد :

نقال  ،أبادناد رنى ل  البخاري ُب جزء القراءة ناألربية إال ،هارنن بن إسحاق ا٢تدم اين -
 .(2)"عه  اٟتافظ :"ص نق

نقال عه  اٟتافظ  ،رنى ل  اٞتدماعة ،٤تدم  بن فضيل بن غزنان الكوُب: هو  ،ابن فضيل -
 .(3)عارف رمي بالعشيع " ،ص نق:"

ضييف ال عه  اٟتافظ :"نق ،رنى ل  الًتمذي نابن ماج  ،إٝتاعيل بن مسلم ا١تكي -
 .(4)اٟت يث"

 حكم اإلسناد :
 .لكن اٟت يث يرتقي إىل اٟتسن لفَت اد  إٝتاعيل بن مسلم ضييف ُب إسه؛ ضييف
 اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما : عبدحديث 

ثها ق امة عن ٥ترمة بن بكَت عن أبي  عن عطاء عن ابن عباس أن الهيب   ،اهلل بن هارنن الررنيعب 
  ": سب   إال ُب خف أن حافر أن سالالقال ." 

 لغيره حسن 
من ( 10764رقم10/382الطرباين ُب ا١تيجم الكبَت )، ن (4/260ُب الكامل ) ابن ع يأخرج  

 ب  .اهلل بن هارنن عب طريقُت عن 
 دراسة اإلسناد :

 .(5)اهلل بن هارنن الررني قال عه  اٟتافظ :" ضييف "عب  -
 حكم اإلسناد :

 .، لكن اٟت يث يرتقي إىل اٟتسن لفَت إسهاد  ضييف ؛ في  الررني ضييف
                                                                                                                                                                                

 ( .4/166( نلسان ا١تيزان )207( نالشجرة ُب أحوال الرجال )3/289( نالكامل )4/134اسظر : اٞترح نالعي يل ) (1)
 ( .7270رقم1013العقريب ) (2)
 ( .6267رقم889العقريب ) (3)
 ( .489رقم144العقريب ) (4)
 ( .8324قمر 1180العقريب ) (5)
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 .(1)اهلل بن هارنن ضييف هبذا اٟت يث نغَت عب  يثدمي : في قال ا٢ت
                                                           

 ( .5/266اجملدمع ) (1)
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 " . لركانة  المطلب الثاني : حديث :" مصارعة النبي  -
 :  حديث ركانة 

صارع الهيب :"٤تدم  بن ربيية ح ثها أبو اٟتسن اليسقالين عن أيب جيرر بن ٤تدم  بن ركاسة عن أبي  
   فقال ٝتيت الهيب   "،ركاسة فارع : فرق ما بيهها نبُت ا١تشركُت اليدمائم على القالسس "."يقول 

 حسن لغيره دون :" فرق ما بيننا .." فضعيف
 رنا  عن ٤تدم  بن ربيية ٚتاعة :

 ( أخربسا ٤تدم  بن ربيية الكاليب1/374أخرج  ُب الطبقات ) : ابن سي 
٤تدم  بن سالم  ( قال يل3/337( ن)1/82أخرج  البخاري ُب العاريخ الكبَت ) : ٤تدم  بن سالم -

. 
أبو داند ُب السهن ، ن (1784رقم4/217)أخرج  الًتمذي ُب السهن  قعيبة بن سيي  : -

( نُب 6258رقم5/175نأخرج  البيهقي من طري  أيب داند ُب شيب اإلميان )، (4078رقم4/340)
سيي  ها قعيبة بن ث( 891رقم1/384ا٠تطيب ُب اٞتامع ألخالق الراني )نكذا ( 626رقم210اآلداب )

 الثقري
رباين ُب ا١تيجم الكبَت الط، ن (1412رقم3/5أبو ييلى ُب ا١تسه  )أخرج   أبو كريب: -
 عن أيب كريب ( 2809رقم2/1117أبو سييم ُب ميرفة الاحابة )نعه  ( 4614رقم5/71)
( ح ثها الشيخ أبو الولي  الرقي  نأبو بكر 3/452أخرج  اٟتاكم ُب ا١تسع رك ) : ٤تدم  بن عدمار -

 قيس قاال ثها اٟتسن بن سريان ثها ٤تدم  بن عدمار بن 
 دراسة اإلسناد :

نقال عه   ،رنى ل  البخاري ُب األدب ا١تررد ناألربية ،٤تدم  بن ربيية الكاليب الكوُب -
 .(1)"اٟتافظ :"ص نق

 .(2)"ل عه  اٟتافظ :"٣تهولنقا ،رنى ل  الًتمذي نأبو داند ،أبو اٟتسن اليسقالين -
 .(3)"نقال عه  اٟتافظ :"٣تهول ،رنى ل  الًتمذي نأبو داند ،ركاسة أبو جيرر بن ٤تدم  بن -
نقال عه  اٟتافظ  ،رنى ل  الًتمذي نأبو داند، يزي  ا١تطليبعب  ٤تدم  بن ركاسة بن -

 .(4)ننهم من ذكر  ُب الاحابة" ،٣تهول:"
 حكم اإلسناد :

                                                           

 ( .5914رقم844العقريب ) (1)
 ( .1133العقريب ) (2)
 ( .8074رقم1126العقريب ) (3)
 ( .5917رقم844العقريب ) (4)
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 رجة اٟتسن لفَت  إن شاء اهلل.هذا إسهاد ضييف ؛ في  ثالثة ٣تاهيل إال أن ل  شواه  يرتقي هبا إىل د
  .(1)"ال ييرف ٝتاع بيض  من بيض ،إسهاد  ٣تهول"قال البخاري :

ا اٟتسن اليسقالين نال سيرف أب ،نإسهاد  ليس بالقائم ،هذا ح يث حسن غريب"الًتمذي :نقال 
 .(2)"َب إسهاد خرب  سظر"نقال ابن حبان :  ."نال ابن ركاسة

 لو : "عن أبيو" :واختلف في إسناده حيث أسقط قو 
( ح ثها داند بن رشي  ح ثها ٤تدم  بن ربيية 769رقم2/404أخرج  البفوي ُب ميجم الاحابة )

 . فارع  الهيب   عن أيب اٟتسن اليسقالين عن أيب جيرر بن ٤تدم  بن ركاسة أن ركاسة صارع  الهيب  
 ."على القالسسأهل الكعاب اليدمائم  فرق ما بيهها نبُتيقول:" قال : نٝتيت الهيب  

 .(3)"أخرج  ابن شاهُت عن البفوي"قال اٟتافظ :

 دراسة اإلسناد :
نقال عه  اٟتافظ  ،رنى ل  اٞتدماعة إال الهسائي ،ا٢تامشي موالهمداند بن ُرَشْي   -

 .(4)":"ثقة
نقال عه  اٟتافظ  ،رنى ل  البخاري ُب األدب ا١تررد ناألربية ،٤تدم  بن ربيية الكاليب -

 .(5)ص نق ":"
 م اإلسناد :حك

 ."كر  البفوي ُب الاحابة نهو تابييذ :"قال ابن مه   ، ضييف ؛ إلرسال 

نكذا اٟت يث الذي  ،نقال ح يث ا١تاارعة مشهور عن ركاسة ،اسع رك  ابن فعحون": قال اٟتافظن 
 .أرسل  أن أسقط من السه  عن أبي  نكأن ٤تدم اً  ،ُب اليدمائم

 .(6)"د ُب غَت هذ  الرنايةقلت : االحعدمال الثاين أقرب نهو ا١توجو 
 .نحكم اٟتافظ بإرسال 

 ومن االختالف :
                                                           

 ( .1/82العاريخ الكبَت ) (1)
 ( .3/130الثقات ) (2)
 ( .10/66/4اإلصابة ) (3)
 ( .1794رقم305العقريب ) (4)
 ( .5914رقم844العقريب ) (5)
 ( .10/66/4اإلصابة ) (6)
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الرٛتن بن بشار عب  /ٖترة األشراف( : عن أٛت  بن3/174ما أخرج  ابن قاسع ُب ميجم الاحابة )
الهسائي نموسى بن هارنن عن قعيبة عن ٤تدم  بن ربيية عن أيب اٟتسن عن ٤تدم  بن يزي  بن ركاسة عن أبي  أن 

 ... فذكر  . الهيب  ركاسة صارع
 ."مل يذكر أبا جيرر": ا١تزيأبو اٟتجاج قال 

 ومن المتابعات :
البيهقي ُب دالئل الهبوة نمن طريق  ( 770رقم2/405البفوي ُب ميجم الاحابة )  أخرجما 

اهلل بن يزي  بن عب  ح ثها اٟتسن بن الاباح البزار سا شبابة بن سوار سا أبو أنيس عن ٤تدم  بن( 6/251)
ُب غهيدمة أليب طالب ترعاها  قال : كهت أسا نالهيب  ،كاسة عن ج   ركاسة بن عب  يزي  نكان من أش  الهاسر 

فقلت : على ماذا  ،ُب أنل ما رأى إذ قال يل ذات يوم : هل لك أن تاارعٍت ؟ فقلت ل  : أست ؟ قال : أسا
 ،ل : هل لك ُب الثاسية ؟ قلت :سيمٍب قا ،فأخذ مٍت شاة ،فارعٍت ،فاارعع  ،؟ قال : على شاة من الفهم

فقال : مالك ؟ قلت : ال يراين بيض  ،فجيلت ألعرت هل يراين إسسان ،فاارعع  فارعٍت نأخذ مٍت شاة
 ،قال : هل لك ُب الاراع الثالثة نلك شاة ؟ قلت : سيم ،فيجًتئ علي نأسا ُب قومي من أش هم ،الرعاة

فقال : مالك ؟ فقلت : إين أرجع إىل عب  يزي  نق   ،يهاً فقي ت كئيبًا حز  ،فاارعع  فارعٍت نأخذ شاة
فقال : هل لك ُب الرابية ؟ فقلت : ال بي   ،أعطيت ثالثة من غهدم  نالثاسية أين كهت أظن أين أش  قريش

فأتيع ، فأسلدمت  ،فردها علي فلم يلبث أن ظهر أمر  ،فقال : أما قولك ُب الفهم فإين أردها عليك ،ثالث
 ."أن علدمت أس  مل يارعٍت يومئذ بقوت  نمل يارعٍت إال بقوة غَت   اهلل نكان ٦تا ه اين

 دراسة اإلسناد :
نقال  ،اٟتسن بن الاباح البزار أبو علي الواسطي رنى ل  اٞتدماعة إال مسلم نالهسائي -

 .(1)نكان عاب اً فاضاًل " ،عه  اٟتافظ :" ص نق يهم
رمي  ،ل عه  اٟتافظ :"ثقة حافظنقا ،رنى ل  اٞتدماعة ،شبابة بن سوار ا١ت ائٍت -

 .(2)"باإلرجاء
نقال عه  اٟتافظ  ،رنى ل  مسلم ناألربية، اهلل األصبحيعب  اهلل بنعب  أبو أنيس -

 .(3)":"ص نق يهم
 حكم اإلسناد : 

 إسهاد  ضييف إال أس  جي  ُب ا١تعابيات نالشواه  .
 سعيد بن جبير عن ابن عباس عن يزيد بن ركانة :

                                                           

 ( .1261رقم239العقريب ) (1)
 ( .2748رقم429العقريب ) (2)
 ( .3434رقم518العقريب ) (3)
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من طري  أٛت  بن ععاب اليسكري  (اإلصابة-10/347ُب ا١تؤتلف )ف ادي البأخرج ا٠تطيب 
ح ثها حرص بن عدمر ح ثها ٛتاد بن سلدمة عن عدمرن بن ديهار عن سيي  بن جبَت عن ابن عباس قال : 

نمي  ثالٙتائة من الفهم فقال يا ٤تدم  هل لك أن تاارعٍت ؟ قال : نما ٕتيل  جاء يزي  بن ركاسة إىل الهيب  
ٍب قال : هل لك ُب اليود ؟ فقال : ما ٕتيل يل ؟  ،فاارع  فارع  ،صرععك ؟ قال : مائة من الفهم يل إن

نما   ،فقال يا ٤تدم  ما نضع جهيب ُب األرض أح  قبلك ،نذكر الثالثة ،فاارع  فارع  ،قال : مائة أخرى
   نرد علي  غهدم  ".نأسا أشه  أن ال ال  اال اهلل نأسك رسول اهلل فقام عه ،كان أح  أبفض إيل مهك

رنى أبو بكر الشافيي بإسهاد جي  عن ابن عباس "( : 3/104ُب الب اية نالههاية ) قال ابن كثَت
رضي اهلل عههدما أن يزي  بن ركاسة صارع الهيب فارع  الهيب ثالث مرات كل مرة على مائة من الفهم فلدما كان 

لك نما كان أح  ابفض إيل مهك نأسا أشه  أن ال ُب الثالثة قال يا ٤تدم  ما نضع ظهري اىل االرض أح  قب
 ."قام عه  رسول اهلل نرد علي  غهدم إل  إال اهلل نأسك رسول اهلل ف

 :وقد توبع حفص بن عمر 
الررنسية( ثها إبراهيم بن علي ثها ابن ا١تقري -201أخرج  أبو الشيخ األصبهاين ُب كعاب السب  )

 عن سيي  بن جبَت عن ابن عباس فذكر  . ح ثها ابن أيب ٛتاد عن عن عدمرن بن ديهار
إسهاد  "ليل  أراد ُب ا١تعابيات؛ قال اٟتافظ:؛ ف(1)"هذا إسهاد جي  معال": قال ابن قيم اٞتوزية

 .(2)"ضييف
 ومن المتابعات لحفص : 

اهلل ثها عب  الررنسية( ثها أبو بكر اٞتارندي ثها إٝتاعيل بن-202ما رنا  أبو الشيخ األصبهاين )
ن كثَت ثها ٛتاد بن سلدمة ثها عدمرن بن ديهار عن سيي  بن جبَت عن يزي  بن ركاسة قال :" كان رسول ٤تدم  ب

 بالبطحاء فدمر ب  ركاسة ... . اهلل 
 : األسانيددراسة 

كان شيخًا صاٟتاً، رنى الرضائل نا١تهاكَت :"نقال السدمياين  ،أٛت  بن ععاب اليسكري -
، (3)"يم بن زي  اليدمي، نإٝتاعيل بن سوح نغَتهمعن سوح بن أيب مرمي اٞتامع، نعب الرح

، رنى الرضائل نا١تهاكَت ،قال أٛت  بن سيي  بن مي ان : شيخ صا ح:"الذهيب عه  قال ن 
قلت  : ما كل من رنى ا١تهاكَت يضيف نإمنا أنردت هذا الرجل ؛ ألن يوسف الشَتازي 

 .(4)"اٟتافظ ذكر  ُب اٞتزء األنل من الضيراء من ٚتي 
                                                           

 ( .202الررنسية ) (1)
 ( .5/331ناسظر : اإلرناء )، (4/162العخليص ) (2)
 ( .1/393األسساب ) (3)
 ( .1/118ا١تيزان ) (4)
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ص نق نقال عه  اٟتافظ :" ،رنى ل  أبو داند ،ن عدمر أبو عدمر الضرير األكربحرص ب -
 .(1)عامل "

 حكم اإلسناد :
ناية أيب بكر خاصة مع ما ذكر  اٟتافظ ابن كثَت رٛت  اهلل من ر  ،ُب ا١تعابيات نالشواه إسهاد  جي  

 .الشافيي بإسهاد جي 
 .(2)"نهذا اإلسهاد أقل أحوال  عه ي أس  حس"قال األلباين :

 . ضيف البيهقي ا١توصول كدما ُب يأٌبن 
 ومن المتابعات متابعة ىشام ابن الكلبي :

قال هشام بن الكليب عن أبي  عن أيب صا ح عن ابن ( 1/175ذري ُب أسساب األشراف )البال أخرج
 ركاسة ...  عباس لقي رسول اهلل 

السائب الكليب الشييي أح  ا١تًتنكُت   هشام بن ٤تدم  بن"إال أس  ال يررح هبذ  ا١تعابية قال الذهيب :
 .(3)"كأبي 

معهم  ،الهسابة ا١ترسرنقال عه  اٟتافظ :" ،رنى ل  الًتمذي نابن ماج  ُب العرسَت ،نأبو  ٤تدم 
 .(4)"بالكذب نرمي بالرفض

 واختلف عليو فروي مرسالً :
 (10/18ى )الكرب السهن البيهقي ُب  ، نمن طريق (307رقم235داند ُب ا١تراسيل ) أخرج أبو

كان بالبطحاء فأتى علي    ح ثها موسى ح ثها ٛتاد عن عدمرن بن ديهار عن سيي  بن جبَت أن رسول اهلل 
نمي  أعهز ل  ن فقال ل  : يا ٤تدم  هل لك أن تاارعٍت ؟ قال : ما تسبقٍت ؟ قال :  ،يزي  بن ركاسة أن ركاسة

ام ركاسة فقال : هل لك ُب اليودة ؟ قال : ما فق ،ييٍت فأخذ شاة ،فارع  ،فاارع  الهيب  ،شاة من غهدمي
 ،فقال : ما تسبقٍت ؟ قال : أخرى ،فقال ل  : مثلها ،فارع  فاارع  الهيب  ،تسبقٍت ؟ قال : أخرى

ذكر ذلك مراراً ، فقال : يا ٤تدم  ناهلل ما نضع جهيب أح  إىل األرض نما أست  ،فارع  فاارع  الهيب 
 . ل  الهيب ندعا  ،الذي صرعٍت ييٍت فأسلم
 .ف"بإسهاد آخر موصواًل إال أس  ضيي نق  رني ،هو مرسل جي "قال البيهقي :

ح ثها ٤تدم  ثها ٤تدم  بن ٤تدم  بن  (2808رقم2/1116ميرفة الاحابة ) نأخرج أبو سييم ُب
 األزهر ثها اٟتارث ثها يزي  بن هارنن عن ٛتاد بن سلدمة عن عدمرن بن ديهار عن سيي  بن جبَت أن الهيب 

                                                           

 ( .1430رقم259العقريب ) (1)
 ( .5/331رناء )اإل (2)
 ( .4/304(  ناسظر ا١تيزان )10/101الهبالء ) (3)
 ( .5938رقم847العقريب ) (4)
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فقال : يا ٤تدم  أتاارعٍت ؟ قال : نما  ،نهو باألبطح مي  أعهز ،مر بركاسة بن يزي  أن قال : يزي  بن ركاسة
فقال : ما نضع أح   ،فقال : أتياندين ؟ فيادن  ثالث مراراً  ،تسبقٍت ؟ قال : شاة فاارع  ن فارع  الهيب 

 قط نما أست تارعٍت .
 ."غهدم  نرد علي  رسول اهلل ال أعلدم  إال قال : فأسلم "قال ٛتاد :

 . ": فقال : يزي  بن ركاسة نمل يشك رنا  ٤تدم  بن كثَت عن ٛتاد بن سلدمة"قال أبو سييم :ن 
 .(1)"شاه  مرسل صحيح"ا١ترسل قال عه  األلباين بأس  : نهذا

 عن ركانة : رواية أبي أمامة 
ح ثها ٤تدم  بن ( 2807رقم2/1114ميرفة الاحابة )( ن 337نأخرج أبو سييم ُب دالئل الهبوة )

الرحيم عب  إبراهيم ثها اٟتسُت بن ٤تدم  بن ٛتاد ثها ٤تدم  بن نهب ابن أيب كرمية أسبأ ٤تدم  بن سلدمة عن أيب
نكان من أفعك الهاس نأش هم  ،ا١تلك عن القاسم عن أيب أمامة قال كان رجل يقال ل  ركاسةعب  ح ثٍت أبو

من بيت عائشة ذات يوم فعوج  قبل  فخرج سيب اهلل  ،يقال ل  أضم نكان يرعى غهدماً ل  ُب نادٍ  ،نكان مشركاً 
فقال يا ٤تدم  أست الذي تشعم آ٢تعها :  ،أح  فقام إلي  ركاسة ذلك الوادي فلقي  ركاسة نليس مع سيب اهلل 

 ،لوال رحم بيٍت نبيهك ما كلدمت الكالم ييٍت : حىت أقعلك ،نت عو إىل إ٢تك اليزيز اٟتكيم ،الالت ناليزى
نلكن أدع إ٢تك اليزيز اٟتكيم يهجيك مٍت اليوم نسأعرض عليك أمرًا : هل لك إن صارععك نت عو إ٢تك 

فإن أست صرععٍت فلك عشر من غهدمي هذ  ٗتعارها ؟  ،نأسا أدعو الالت ناليزى ،اليزيز اٟتكيم فيييهك علي
 ،اليزيز اٟتكيم أن يييه  على ركاسة:" سيم إن شئت " فاٖت ا ؛ ف عا سيب اهلل إ٢ت   فقال عه  ذلك سيب اهلل 

 ،فقال ركاسة : قم ،فارع  نجلس على ص ر  فأخذ  الهيب  ،ندعا ركاسة الالت ناليزى : أعٍت على ٤تدم 
 ،نما نضع جهيب أح  قبلك ،نخذلٍت الالت ناليزى ،فلست الذي فيلت يب هذا إمنا فيل  إ٢تك اليزيز اٟتكيم

ندعا كل ناح  مههدما  فأخذ  سيب اهلل  ،فلك عشر أخرى ٗتعارها فقال ل  ركاسة : ع  فإن أست صرععٍت
فقال ل  ركاسة : قم فلست أست الذي فيلت يب  ،نجلس على كب   فارع  الهيب  ،كدما فيال أنل مرة  ،إ٢ت 

فقال ل  ركاسة : فإن  ،نما نضع جهيب أح  قبلك ،نخذلٍت الالت ناليزى ،هذا إمنا فيل  إ٢تك اليزيز اٟتكيم
 ،ندعا كل ناح  مههدما إ٢ت  كدما فيال أنل مرة فأخذ  سيب اهلل  ،رععٍت فلك عشر أخرى ٗتعارهاأست ص

 ،إمنا فيل  إ٢تك اليزيز اٟتكيم ،فقال ل  ركاسة : لست أست الذي فيلت يب هذا ،الثالثة فارع  الهيب 
ا أري  ذلك نلكن أدعوك : م فقال ل  الهيب  ،ف نسك ثالثُت شاة من غهدمي فاخًتها ،نخذلٍت الالت ناليزى

 ،فقال ل  ركاسة : ال إال أن تريٍت آية ،إسك إن تسلم تسلم ،نأسرس بك أن تاَت إىل الهار ،اإلسالم يا ركاسة
: اهلل عليك شهي  لئن أسا دعوت ربك فأريعك آية لعجيبٍت إىل ما أدعوك إلي  ؟ قال :  فقال ل  سيب اهلل 

 ،نقال ٢تا : أقبلي بإذن اهلل فأشار إليها سيب اهلل  ،نقضباننقريب مههدما شجرة ٝتر ذات فرنع  ،سيم
فقال  ،فاسشقت باثهعُت فأقبلت على ساف ساقها نقضباهنا نفرنعها حىت كاست بُت ي ي سيب اهلل نبُت ركاسة

                                                           

 ( .5/329اإلرناء ) (1)
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 : عليك اهلل شهي  إن أسا دعوت ريب ٍب أمرهتا فقال ل  سيب اهلل  ،فدمرها فلًتجع ،ل  ركاسة : أريعٍت عظيدماً 
حىت إذا العأمت بشقها  ،فأمرها : فرجيت بقضباهنا نفرنعها ،فرجيت لعجيبٍت إىل ما أدعوك إلي  ؟ قال : سيم

نلكٍت أكر  أن تسامع  ،فقال ل  ركاسة : ما يب إال أن أكون ق  رأيت عظيدماً  ،: أسلم تسلم فقال ل  الهيب 
كن ق  علدمت سساء ا١ت يهة نصبياهنم إس  مل سساء ا١ت يهة نصبياهنم أين إمنا أجبعك لرعب دخل قليب مهك نل

:  فقال ل  الهيب  ،نلكن دنسك فاخًت غهدمك ،يوضع جهيب قط نمل ي خل قليب رعب ساعة قط لياًل نال هناراً 
نأقبل أبو بكر نعدمر رضي اهلل  ،راجياً  فاسطل  سيب اهلل  ،ليس يب حاجة إىل غهدمك إذا أبيت أن تسلم

نق  عرفا أس  نادي ركاسة ال يكاد  ،ة فأخربهتدما إس  ق  توج  قبل نادي أضمعههدما يلعدمساس  ُب بيت عائش
إذ سظر  ،خيطئ  فخرجا ُب طلب  نأشرقا أن يلقا  ركاسة فيقعل  فجيال يعااع ان على كل شرف نيعشرفان ل 

نأس  من أقعل  ،مقباًل فقاال : يا سيب اهلل كيف ٗترج إىل هذا الوادي نح ك نق  عرفت أس  جهة ركاسة سيب اهلل 
َناللَُّ  يَ ْيِادُمَك ِمَن الهَّاسِ أليس يقول اهلل تياىل يل ٍب قال :  ،الهاس نأش هم تكذيبًا لك؟ فضحك إليهدما

 

نالذي أرا  فيجبا من ذلك  ،ح يث ركاسة نالذي فيل ب  فأسشأ قح ثهدما ،، إس  مل يكن يال إىل ناهلل ميي(1)
:"  فقال الهيب  ،ال نالذي بيثك باٟت  ما نضع جهبي  إسسان قطف ،فقاال : يا رسول اهلل ؛ أصرعت ركاسة
      ".ريب أعاسٍت ببضع عشرة نبقوة عشرةإين دعوت اهلل ريب فأعاسٍت علي  نإن 

( : أخربسا أبو بكر ٤تدم  بن اٟتسن بن علي بن ا١تؤمل أسبأسا 6/251نأخرج البيهقي ُب دالئل الهبوة )
بن إسحاق اٟتافظ أسبأسا أبو عرنبة اٟتسُت بن أيب ميشر السلدمي ح ثها أبو أٛت  ٤تدم  بن ٤تدم  بن أٛت  

 ٤تدم  بن نهب ... فذكر اٟت يث الطويل كدما عه  أيب سييم من ح يث أيب أمامة ..
 ."أن مي  ما يؤك  ح يث : علي بن يزي  الشامي نليس بالقوي إال  ا١تلك هذاعب  أبو"قال البيهقي :

 .(2)نقال في  اٟتافظ :" ضييف " ،اج قلت : رنى ل  الًتمذي نابن م
 :  اهلل بن الحارث صارع النبي عبد يزيد بن أبي زياد عن

من طريق  أبو الشيخ األصبهاين ، ن (20909رقم 11/427) ر ُب اٞتامعأخرج ميدم
 أبا ركاسة ُب اهلل بن اٟتارث قال :" صارع  الهيب عب  عن يزي  بن أيب زياد قال أحسب  عن /الررنسية(200)

 . اٞتاهلية نكان ش ي اً فقال شاة بشاة فارع  رسول اهلل 
 أيضاً.  فقال أبو ركاسة : عاندين فاارع  فارع  رسول اهلل 
 أيضاً . فقال : عاندين ُب أخرى فياند  فارع  رسول اهلل 

 فقال أبو ركاسة : هذا أقول ألهلي شاة أكلها الذئب، ننشاة تكسرت فدماذا أقول للثالثة ؟
 نسفرمك خذ غهدمك". ،: " ما كها لهجدمع عليك أن سارعك الهيب فقال 

                                                           

 ( .67)ا١تائ ة :  (1)
 ( .4851رقم707العقريب ) (2)



 
 
 
 

 رواية ودراية جعل املسابقة الواردة يف األصول األحاديث  23

 دراسة اإلسناد :
نقال عه   ،(1)رنى ل  البخاري تيليقًا نمسلم مقرنسًا بفَت  ،يزي  بن أيب زياد الكوُب -

 .(2)نكان شييياً " ،كرب فعفَت نصار يعلقن  ،اٟتافظ :" ضييف
نألبي   ،نقال اٟتافظ :"ل  رؤية ،دماعةرنى ل  اٞت ،عب  اهلل بن اٟتارث بن سوفل ا٢تامشي -

 .(3)الرب : أٚتيوا على ثقع  "عب  قال ابن ،نج   صحبة
 حكم اإلسناد :
نالاواب  ،يزي  في  ضيف"قال اٟتافظ : ،؛ في  يزي  ضييف بسبب تفَت حرظ إسهاد  ضييف

 اىل.إال أن ل  شواه  جي ة يرتقي هبا إىل درجة اٟتسن لفَت  إن شاء اهلل تي، (4)"ركاسة
 محمد بن إسحاق عن أبيو مرسالً :
البيهقي ُب دالئل الهبوة   من طريق، ن /سَتة ابن هشام(1/390أخرج  ٤تدم  بن إسحاق ُب السَتة )

فقال : لو  ،قال لركاسة بن عب  يزي  : أسلم ( ح ثٍت نال ي إسحاق بن يسار أن رسول اهلل 6/250)
نكان ركاسة من أش  الهاس : أرأيت إن صرععك أتيلم أن   أعلم أن ما تقول حقاً لريلت فقال ل  رسول اهلل

فأخذ   فقال ل  : ع  يا ٤تدم  فياد ل  رسول اهلل  ،فارع  فقام رسول اهلل  ،ذلك ح  ؟ قال : سيم
ناهلل ما ملكت من  ،الثاسية فارع  على األرض فاسطل  ركاسة نهو يقول : هذا ساحر مل أر مثل سحر هذا قط

 ".نضع جهيب على األرضسي شيئاً حىت سر
 دراسة اإلسناد :

ناألربية  (5)رنى ل  البخاري تيليقاً نمسلم ُب ا١تعابيات ،٤تدم  بن إسحاق بن يسار أبو بكر ا١ت ين -
 .(6)ي لس نرمي بالعشيع نالق ر " ،نقال عه  اٟتافظ :" ص نق

 .(7):" ثقة " نقال عه  اٟتافظ ،رنى عه  أبو داند ُب ا١تراسيل ،إسحاق بن يسار ا١ت ين -
 .(8)"هكذا رنى ابن إسحاق هذ  القاة مرسلة هبذا البيان"نهذ  رناية مرسلة قال ابن كثَت :

                                                           

 ( .32/135هتذيب الكدمال ) (1)
 ( .7768رقم1075العقريب ) (2)
 ( .3282رقم498العقريب ) (3)
 ( .4/162العلخيص ) (4)
 (.226)لليراقي اسظر : البيان نالعوضيح  (5)
 ( .5762رقم825العقريب ) (6)
 ( .398رقم133العقريب ) (7)
 ( .3/101الب اية نالههاية ) (8)
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ح يث "الفٍت بن سيي  :عب  قالنباٞتدملة فاٟت يث ال يهزل عن رتبة اٟتسن لفَت  على أقل تق ير؛ 
 . "(1)ركاسة أمثل ما رني ُب ماارعة الهيب 

 .(2)"ت ل على أن للح يث ا١توصول في  أصالً هذ  ا١تراسيل "قال البيهقي :ن 
 ( .202نقوا  ابن قيم اٞتوزية ُب الررنسية )

 ."قاة الاراع مشهورة لركاسة"( :10/347/1اٟتافظ ُب اإلصابة ) قالن 
 .(1503رقم5/329لفَت  ُب اإلرناء )ناٟت يث حسه  األلباين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .4/163سقل  اٟتافظ ُب العلخيص ) (1)
 ( .6/251دالئل الهبوة ) (2)
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 لكفار مكة " بكر الصديق  المطلب الثالث : حديث :" مراهنة أبي -
 :  أبي بكر الصديق  حديث 

 سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس :
عن ابن عباس،  ، عن سريان، عن حبيب بن أيب عدمرة، عن سيي  بن جبَت،الرزاري أبو إسحاقرنى 

نكان ا١تشركون قحبون أن تظهر فارس ألهنم أهل كعاب، ؛ ن قحبون أن تظهر الرنم على فارسقال: كان ا١تسلدمو 
ألهنم أهل أنثان، فذكر ذلك ا١تسلدمون أليب بكر، فذكر أبو بكر ذلك لرسول اهلل صلى اهلل علي   ؛على الرنم

فذكر ذلك أبو بكر ٢تم، فقالوا: اجيل بيهها  ،":"أما إهنم سيهزمون ل  الهيب صلى اهلل علي  نسلم نسلم، فقال
كان لك كذا نكذا، نإن ظهرسا، كان لها كذا نكذا. فجيل بيههم أجال ٜتس سهُت، ، فإن ظهرنا،  نبيهك أجالً 

 -" دنن اليشر -أرا  قال:  - جيلع  " أالللهيب صلى اهلل علي  نسلم، فقال:فلم يظهرنا، فذكر ذلك أبو بكر 
( ُغِلَبِت 1امل ) تياىل قال: فظهرت الرنم بي  ذلك، فذلك قول  -قال: نقال سيي : البضع ما دنن اليشر 

قال: ففلبت الرنم ٍب غلبت  ،( ُب ِبْضِع ِسِهُتَ 3ِلُبوَن )( ُب أَْدََن اأْلَْرِض َنُهْم ِمْن بَ ْيِ  َغَلِبِهْم َسيَ فْ 2الرُّنُم )

لِلَِّ  اأْلَْمُر ِمْن قَ ْبُل َنِمْن بَ ْيُ  َنيَ ْوَمِئٍذ يَ ْررَُح اْلدُمْؤِمُهونَ  بي ، قال: 
   ".ون بهار اهللا١تؤمه يررح": قال، (1)

 صحيح 
، (144رقم10/144ضياء ُب ا١تخعارة )ال  نمن طريق، (304 ،1/276أخرج  أٛت  ُب ا١تسه  )

، (3193رقم5/320الًتمذي ُب السهن )، ن (91-90رقم32، 31ي ُب خل  أفيال اليباد )نأخرج  البخار 
، (27865رقم10/163  )ابن جرير الطربي ُب ترسَت ، (11389رقم6/426ُب السهن الكربى )الهسائي ن 

، (145رقم10/146 ا١تخعارة )الضياء ُب، نمن طريق  (12377رقم12/29 ا١تيجم الكبَت )ُبنالطرباين 
البيهقي ُب ال الئل ، ن (2/330البيهقي عن ُب ال الئل )نعه   ،(2/410نأخرج  اٟتاكم ُب ا١تسع رك )

 من طرق عن أيب إسحاق الرزاري ب  .  (2/331)
 : دراسة اإلسناد 

 ،ثقة حافظنقال عه  اٟتافظ :" ،رنى ل  اٞتدماعة ،الرزاري إبراهيم بن ٤تدم  أبو إسحاق -
 .(2)"ل  تااسيف

ثقة حافظ فقي  عاب  إمام نقال عه  اٟتافظ :" ،رنى ل  اٞتدماعة ،سريان بن سيي  الثوري -
 .(1)نكان رٔتا دلس "... حجة 

                                                           

 .(4-1)الرنم :  (1)
 ( .232رقم113العقريب ) (2)
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 .(2)نقال عه  اٟتافظ :" ثقة " ،ددان  ارنى ل  السعة إال أب ،حبيب بن أيب عدمرة القَّااب -
نرنايع  عن  ،نقال عه  اٟتافظ :"ثقة ثبت فقي  ،رنى ل  اٞتدماعة ،سيي  بن جبَت الكوُب -

 .(3)عائشة نأيب موسى نمحومها مرسلة"
 حكم اإلسناد :

قال الًتمذي :"هذا ح يث حسن صحيح غريب، إمنا سيرفة من ح يث إسهاد  صحيح لذات. 
 بن أيب عدمرة". سريان الثوري عن حبيب

 . "ننفق  الذهيب ،الشيخُت نمل خيرجا هذا ح يث صحيح على شرط "قال اٟتاكم :ن 
 .(4)"نهو كدما قاال"قال األلباين :ن 

 شاىد من حديث نيار بن مكرم :
ابن أيب الزساد، عن أيب الزساد، عن عرنة بن الزبَت، عن سيار بن مكرم األسلدمي، قال: " ١تا سزلت رنى 

( ُغلِ 1امل )( ُب أَْدََن اأْلَْرِض َنُهْم ِمْن بَ ْيِ  َغَلِبِهْم َسيَ فْ 2َبِت الرُّنُم )( ُب ِبْضِع ِسِهُتَ 3ِلُبوَن ) ، فكاست
هل كعاب، فارس يوم سزلت هذ  اآلية قاهرين للرنم، نكان ا١تسلدمون قحبون ظهور الرنم عليهم ألهنم نإياهم أ

فكاست  ،( بَِهْاِر اللَِّ  يَ ْهُاُر َمْن َيَشاُء َنُهَو اْلَيزِيُز الرَِّحيمُ 4ُح اْلدُمْؤِمُهوَن )َنيَ ْوَمِئٍذ يَ ْررَ  نُب ذلك قول اهلل تياىل
ل اهلل تياىل هذ  اآلية، ان ببيث، فلدما أسز نال إمي ،ألهنم نإياهم ليسوا بأهل كعاب ؛قريش ٖتب ظهور فارس

( ُب أَْدََن اأْلَْرِض َنُهْم ِمْن بَ ْيِ  َغَلِبِهْم 2نُم )( ُغِلَبِت الرُّ 1امل ) بكر الا ي  يايح ُب سواحي مكةخرج أبو 

( ُب ِبْضِع ِسِهُتَ 3ِلُبوَن )َسيَ فْ 
قال ساس من قريش أليب بكر: فذلك بيهها نبيهكم، زعم صاحبك أن الرنم  ،(5)

كر سعفلب فارس ُب بضع سهُت، أفال سراههك على ذلك، قال: بلى، نذلك قبل ٖترمي الرهان، فارهتن أبو ب
نا١تشركون نتواضيوا الرهان، نقالوا أليب بكر: كم ٕتيل البضع ثالث سهُت إىل تسع سهُت، فسم بيهها نبيهك 
نسطا تهعهي إلي ، قال: فسدموا بيههم ست سهُت، قال: فدمضت الست سهُت قبل أن يظهرنا، فأخذ ا١تشركون 

ن على أيب بكر تسدمية ست ا١تسلدمو رهن أيب بكر، فلدما دخلت السهة السابية ظهرت الرنم على فارس، فياب 
 .، قال: نأسلم عه  ذلك ساس كثَت"ُب ِبْضِع ِسِهُتَ  ألن اهلل تياىل قال ؛سهُت

                                                                                                                                                                                

 ( .2458رقم394العقريب ) (1)
 ( .1110رقم220العقريب ) (2)
 ( .2291رقم374العقريب ) (3)
 ( .7/365الضييرة ) (4)
 .(4-1)الرنم :  (5)
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من طريقُت عن ( 3/428الواح ي ُب الوسيط )، ن (3194رقم5/321أخرج  الًتمذي ُب السهن )
 ابن أيب الزساد ب  . 

 دراسة اإلسناد :
نقال عه   ،رنى ل  البخاري تيليقًا نمسلم ُب ا١تق مة ناألربية ،الرٛتن بن أيب الزساد ا١ت ينعب  -

 .(1)نكان فقيهاً " ،تفَت حرظ  ١تا ق م بف اد ،اٟتافظ :" ص نق
 .(2)نقال عه  اٟتافظ :" ثقة فقي  " ،رنى ل  اٞتدماعة ،اهلل بن ذكوان ا١ت ينعب  أبو الزساد هو -

 حكم اإلسناد :
هذا ح يث حسن صحيح غريب من ح يث سيار بن مكرم، ال ، قال الًتمذي :"لذات  إسهاد  حسن

 ".ن ح يث عب  الرٛتن بن أيب الزسادسيرف  إال م
 .(3)"إسهاد  حسن"قال األلباين :ن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .3886رقم578العقريب ) (1)
 ( .3322رقم504العقريب ) (2)
 ( .7/366الضييرة ) (3)
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 المطلب الرابع : حديث :" من أدخل فرساً بين فرسين ".  -
رسول اهلل صلى اهلل  عنسريان بن حسُت، عن الزهري، عن سيي  بن ا١تسيب، عن أيب هريرة رنى 

بُت  بُت فرسُت، نهو ال يأمن أن يسب ، فال بأس ب ، نمن أدخل فرساً  من أدخل فرساً قال :" علي  نسلم
 ".فرسُت، نق  أمن أن يسب ، فهو قدمار

 صحيح موقوف على سعيد بن المسيب  ،ضعيف مرفوع
سهن بن ماج  ُب الانعه   ،(33541رقم6/532أخرج  ابن أيب شيبة ُب ا١تاهف )

نأٛت  بن مهيع ُب ا١تسه   ،(2/505أٛت  ُب ا١تسه  )أخرج  ن ، (2876رقم3/399)
ُب غريب أبو عبي  ن ، (2876رقم3/399بن ماج  ُب السهن )ان  ،إٖتاف ا٠تَتة(-6585رقم7/110)

ُب شرح السهة البفوي ، نكذا (1898رقم5/156لطحاني ُب ا١تشكل )ا، نمن طريق  (2/143اٟت يث )
 ناٟتريب ُب غريب اٟت يث، (2579رقم3/66أبو داند ُب السهن )، نأخرج  (2654رقم10/395)
، (169رقم2/506ا١تهذر ُب اإلقهاع )ابن ، ن (5864مرق10/259أبو ييلى ُب ا١تسه  )، ن (2/373)
أبو اٟتسن البزاز ن  ،(5رقم358أبو جيرر البخًتي ُب فوائ   )، ن (1897رقم5/155لطحاني ُب ا١تشكل )ان 

البيهقي ، ن (2/175أبو سييم ُب اٟتلية )، ن (305، 4/111ال ارقطٍت ُب السهن )ن ( 34مرق225ُب جزئ  )
، (55رقم86ُب ا٠تامس من الروائ  ) نٝتوي ، (14/87الرب ُب العدمهي  )عب  ابن، ن (10/20ُب الكربى )

 من طرق عن سريان بن حسُت ب  . (2/114اٟتاكم ُب ا١تسع رك )ن 
 دراسة اإلسناد : 

نقال  ،رنى ل  البخاري تيليقًا نمسلم ُب ا١تق مة ناألربية ،الواسطيسريان بن حسُت  -
 . (1)عه  اٟتافظ :" ثقة ُب غَت الزهري باتراقهم "

 ،الرقي  اٟتافظنقال اٟتافظ :" ،رنى ل  اٞتدماعة ،٤تدم  بن مسلم ابن شهاب الزهري -
 .(2)معر  على جاللع  نإتقاس  نثبع  "

نقال اٟتافظ :" أح  اليلدماء  ،نى ل  اٞتدماعةر  ،سيي  بن ا١تسيب القرشي ا١تخزنمي -
 .(3)األثبات الرقهاء الكبار"

 حكم اإلسناد :
، نرفي  مهكر، نالاواب ُب الرناية ؛ لضيف رناية سريان بن حسُت عن الزهرينهذا إسهاد ضييف

 الوقف على سيي  بن ا١تسيب.
 .(1)"١تسيبأرى أس  كالم سيي  بن اأبوحاًب الرازي :"قال نالاواب ُب الرانية 

                                                           

 . (142-11/140)للدمزي اسظر : هتذيب الكدمال , (2450رقم393العقريب ) (1)
 ( .6336رقم896لعقريب )ا (2)
 ( .2409رقم388العقريب ) (3)
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 .(2)"]نضرب[ على أيب هريرة ،باطل نخطأنقال قحِت بن ميُت :"
 ".اسررد ب  سريان بن حسُت من بُت أصحاب ابن شهاب"رب :عب ال نقال ابن

 .(3)، نابن الًتكدماينابن تيدمية نابن قيم اٞتوزيةن، ن نابن القطا ،  اإلشبيليعب اٟت ضير اٟت يث ن 
 تصلح : متابعة لرواية سفيان بن حسين ال

قال :" من  أن رسول اهلل   عن أيب هريرة  ،عن سيي  بن ا١تسيب ،عن الزهري ،سيي  بن بشَت
نمن أدخل فرسًا بُت فرسُت نهو خياف أن يسب   ،أدخل فرسًا بُت فرسُت نهو ال خياف أن يسب  فهو قدمار

 فليس بقدمار ".
 ،(470رقم1/285جم الافَت )الطرباين ُب ا١تي، ن (2580رقم3/67أبو داند ُب السهن )أخرج  

ُب تاريخ دمش  ابن عساكر ، نكذا (176رقم1/299ُب تايل العلخيص )ا٠تطيب   من طريقمن ن 
البيهقي ُب الكربى ن ( 2/114اٟتاكم ُب ا١تسع رك )، ن (3/372ُب الكامل )نأخرج  ابن ع ي ، (21/13)
  من طرق عن الولي  بن مسلم عن سيي  بن بشَت ب  .  (10/20)

 .(4)إسهاد ضييف؛ في  : سيي  بن بشَت الشامي، رنى ل  األربية، نقال عه  اٟتافظ :"ضييف"نهذا 
"رنا  ميدمر، نشييب، نعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل اليلم، نهذا أصح قَاَل أَبُو َداُند :

نقال  ."(5)ن خال  الولي  : تررد ب  هشام بنال عه  إال ،مل يرن  عن قعادة إال سيي "نقال الطرباين : عه سا".
نابن  ،  اإلشبيليعب اٟت نضير  ."بن حسُت نسيي  بن بشَت عن الزهريتررد ب  سريان "البيهقي :

 . (6)القطان
 واختلف على سعيد بن بشير :

سيي  بن بشَت عن قعادة عن سيي  بن ا١تسيب عن أيب هريرة عن  ، عن الولي ،فرنا  هشام بن عدمار
 رساً بُت فرسُت نهو ال يأمن أن يسب  فليس بقدمار".قال :" من أدخل ف عن الهيب 

 ."، ب اًل من قول  "عن الزهري"قعادةقال عن "فهها أدخل 
تاريخ دمش  ، نمن طريق  ابن عساكر ُب (2627رقم4/23ُب مسه  الشاميُت ) أخرج  الطرباين

قال ثها عب ان  (3/372نأخرج  ابن ع ي ُب الكامل ) ثها سيي  بن أنس ا٠تراف ال مشقي. ح (21/12)
 ب  .الولي  عن هشام عن )سيي ، عب ان( كالمها 

                                                                                                                                                                                

 ( .2/318اليلل ) (1)
 (.4/163)للحافظ نما بُت ا١تيكوفعُت من  العلخيص اٟتبَت ، (231الررنسية البن قيم اٞتوزية ) (2)
 ( .10/20اٞتوهر الهقي ) ،(232الررنسية ) ،(٣18/63تدموع الرعانى ) ،(3/480بيان الوهم ناإليهام )اسظر :  (3)
 .(2276رقم234)عقريب ال (4)
 .رنا  أيضاً : عن الولي  : ٤تدمود بن خال  ال مشقي عه  أيب داند، نهشام بن عدمار عه  البيهقي ُب السهن الكربى (5)
 ( .3/480بيان الوهم ناإليهام ) (6)
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وذكر لنا عبدان في ىذا الحديث قصة  وقال : لقن ىشام ابن عمار ىذا الحديث عن "قال ابن عدي :
 سعيد بن بشير عن الزىري عن سعيد عن أبي ىريرة والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب .

ي أصوب من والحديث عن سعيد ابن بشير عن الزىر  ،عبدان غلط وأخطأقال ابن عدي : وىذا الذي قالو 
ن ومن حديث الزىري لو أصل قد رواه ع ،؛ ألن ىذا الحديث في حديث قتادة ليس لو أصلسعيد بن بشير عن قتادة

"الزىري سفيان بن حسين أيضاً 
مىذه الرواية بالوىالدارقطني وأعل  .(1)

(2). 
 زيز عن الزىري : ععبدال ومن االختالف سعيد بن

 بن شَتني  ثها عب اهلل ح ثها أبو أٛت  ٤تدم  بن أٛت  ثها (6/127أخرج  أبو سييم ُب اٟتلية )
يزيز عن الزهري عن سيي  بن ا١تسيب عن أيب عب ال إسحاق بن إبراهيم أسبأسا الولي  بن مسلم عن سيي  بن

 أن يسب  فليس بقدمار ".قال :" من أدخل فرساً بُت فرسُت نهو خياف  هريرة عن الهيب 
 ."ن ح يث سيي  تررد ب  الولي غريب م"قال أبو سييم :

 .(3)إمنا هو سيي  بن بشَت ،هذا غلطقال ال ارقطٍت :"
 على سعيد بن المسيب : ةموقوفالرواية ال

نإن  ،فإن سب  أخذ السب  ،إذا دخل فيها ٤تلل ؛:" ليس برهان ا٠تيل بأس سيي  بن ا١تسيبقال 
 ".علي  شيء  مل يكن سب

 صحيح 
وأخرجو ابن ، (10/20)، ومن طريقو البيهقي في السنن الكبرى الليثي( -2/468أخرجو مالك في الموطأ )

-2008 -2007رقم396، 9/395مسدد في المسند )، و (33540رقم6/531أبي شيبة في المصنف )
 ثقفي وىاب العبدال عن (2الخيل )في  وأخرجو أبو عبيدةد، عن يحي بن سعيالمطالب( 

 كالىما عن سعيد بن المسيب قولو . 
 دراسة اإلسناد :

 .(4)نقال عه  اٟتافظ :" ثقة ثبت " ،رنى ل  اٞتدماعة ،قحِت بن سيي  األسااري -
نقال اٟتافظ :" أح  اليلدماء  ،رنى ل  اٞتدماعة ،سيي  بن ا١تسيب القرشي ا١تخزنمي -

 .(5)األثبات الرقهاء الكبار"
 حكم اإلسناد :
 حيح على شرط الشيخُت .نهذا إسهاد ص

                                                           

 .(9/161اليلل )نمحو  من كالم ال ارقطٍت ُب  (1)
 ( .9/161اليلل ) (2)
 ( .9/163اليلل ) (3)
 ( .7609رقم1056العقريب ) (4)
 ( .2409رقم388العقريب ) (5)
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 دراية .جعل المسابقة المقصد الثاني : أحاديث 
العوض في المطلب األول : السبق لغة واصطالحاً والحكمة من مشروعية  -

 المسابقة .

السُت نالباء نالقاف : أصٌل ناحٌ  :"قال ابن فارس ، : هو العق م على الشيء السبق في اللغة
َقاً . صحيٌح ي ل على العق مي . يقال :  َسَبَ  َيْسِبُ  َسب ْ

 .(1)"فأما السََّبُ  : فهو ا٠َتَطر الذي يأخذ  السَّاب 
نالرهان : ُب  ،نالهضال : ُب الرمي.. السََّب  ٤تركة الباء : الشيء الذي يساب  علي  .:"نقال األزهري 

 .نالرمي ،نالسَِّباق يكون ُب ا٠تيل ،ا٠تيل
: كل  الذي يوضع ُب  (2)الَوَجبُ ن  ،الَقرَعُ ن  ،نالهََّ بُ  ،نا٠َتَطرَ  ،نحكى ثيلب عن ابن األعرايب : السََّب ُ 

 .(3)"الهضال نالرهان فدمن سب  أخذ 
 السَّْب  : الُقْ مة ُب اٞتري نُب كل شيء . :"نقال ابن مهظور 

َقاً : تق َّم  . ،نالسَّْبُ  : ما ر َسَبَ  . نق  َسبَ َق ُ   ..َيْسبُ ُقُ  نَيْسِبُقُ  َسب ْ
 نالسََّب  : بالعحريك : ا٠َتَطر الذي يوضع بُت أهل السباق .

 .(4)"نتسابقوا : تهاضلوا ،ناسعب  القوم نتسابقوا ٗتاطرنا
 السبق اصطالحاً : 

 : هو ا١تال ا١تشرنط للساب  على سبق . السب  برعح الباءقال البفوي :"
  .نبسكون الباء: هو ما ر سبقع  سبقاً 

 .(5)"، نمن ا٠تف: اإلبل، نمن اٟتافر: الررس، نأراد ُب ذي خف، أن حافرنا١تراد من الهال: السهم
 .(6)"السََّب  : هو ا١تال ا١تعساب  علي :"قال قحِت اليدمراين ن 

 : اٞتيل ا١تخرج ُب - برعحها –نالسب   ،(7)ا١تسابقة:  - بسكون الباء -السب :"نقال ابن ق امة 
 .(1)"ا١تسابقة

                                                           

 ( .3/129مقاييس اللفة ) (1)
 .."ا٠تدمسة بوزن فرس:" (3/793ال ر الهقي )قال يوسف ابن ا١تربد ال مشقي ُب  (2)
 .(409الزاهر ) (3)
 (.6/160لسان اليرب ) (4)
 .(10/394)شرح السهة  (5)
 .(7/420البيان شرح ا١تهذب ) (6)
 ".السَّْب  هو اجملاراة بُت حيوان ٥تاوص نمحو :"( 2/750العوضيح )ُب قال أٛت  بن ٤تدم  الشويكي  (7)

 ".ا١تسابقة : اجملاراة بُت حيوان نمحو :" (3/126مهعهى اإلرادات )ُب نقال ٤تدم  الرعوحي 
 .(3/126)ليثدمان الهج ي  قول  )محو ( : أي كسرن .حاشية ا١تهعهىن 
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 المسابقة : العوض فيالحكمة من مشروعية 
  ... ا١تسابقة بيوض، ال ٕتوز إال بُت ا٠تيل، ناإلبل، نالرمي:"قال ابن ق امة 

؛ ألهنا من آالت اٟترب ا١تأمور بعيلدمها نأحكامها بعجويز اليوض فيها ،(2)ت هذ  الثالثةاخعان 
 . (3)انالعروق فيها نُب ا١تسابقة هبا مع اليوض مبالفة ُب االجعهاد ُب الههاية ٢تا ناألحكام ٢ت

نألن غَت هذ  الثالثة ال قحعاج إليها ُب اٞتهاد كاٟتاجة إليها فلم ٕتز ا١تسابقة عليها بيوض كالرمي 
 .(4)"باٟتجارة نرفيها

١تا في  من  ؛نأخذ اٞتيل عليها ،شرعت ا١تسابقة با٠تيل ناإلبل نا١تهاضلة بالسهام:"نقال ابن تيدمية 
نخلراؤ  ، (5)هو يساب  بُت ا٠تيل اد ُب سبيل اهلل حىت كان الهيب الًتغيب ُب إع اد القوة نرباط ا٠تيل للجه
 .(6)"الراش نن نخيرجون السباق من بيت ا١تال

نمن خرج  ،نهذا أصل معر  علي  بُت اليلدماء ،بذل ا١تال ال لجوز إال ١تهرية ُب ال ين أن ال سيا" نقال أيضًا :
نق  هنى  ،نكان مبذراً ١تال  ،الذين قحجرنن على السري عه  ٚتهور اليلدماء  ،كان سريهاً نحجر علي   ؛عن ذلك

ْر تَ ْبِذيرًااهلل ُب كعاب  عن تبذير ا١تال  َناَل تُ َبذِّ
نهو إسراق  َب غَت مالحة نكان مضيياً ١تال  نق  هنى الهيب  ،(7)

أس  كان :"  عن ا١تفَتة بن شيبة عن الهىب (8)عن إضاعة ا١تال ُب اٟت يث ا١تعر  علي صلى اهلل علي  نسلم 
  .(9)"يههى عن قيل نقال نكثرة السؤال نإضاعة ا١تال

بل من الرياضة احملدمودة يعوصل هبا إىل ٖتايل  ،ا١تسابقة ليست من اليبث ا١تذموم:" نقال اليراقي
احة أن نإمنا اخعلروا ُب أهنا مب ،ا١تقاص  ُب الفزن ناالسعراع هبا عه  اٟتاجة إىل القعال كراً نفراً نهذا ٣تدمع علي 

 .(10)مسعحبة  نمذهب أصحابها أهنا مسعحبة
 

                                                                                                                                                                                

 .(24/123ا١توسوعة الرقيهة الكويعية ) ،(274له ي أٛت  البيلي )الرنض ااسظر : 
 .(9/467ا١تفٍت ) (1)
 .(9/467ا١تفٍت ) (2)
 ( .13/405ا١تفٍت ) (3)
 ( .13/407ا١تفٍت ) (4)
 .(1870رقم3/1491) ُب الاحيحنمسلم (، 420رقم1/91)ُب الاحيح أخرج  البخاري  (5)
 ( .٣28/370تدموع الرعانى ) (6)
 .(26سراء : )اإل (7)
 .(593رقم12/17)ُب الاحيح نمسلم  ،(7292رقم13/264)ُب الاحيح أخرج  البخاري  (8)
 ( . ٣31/32تدموع الرعانى ) (9)
 ( .7/240طرح العثريب ) (10)
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 حكم المسابقات وأنواعها . المطلب الثاني :  -
 مسألة ا١تسابقة نقع اإلٚتاع عليها ُب اٞتدملة، ناخعلف اليلدماء ُب بيض مسائلها :

 فاتفقوا على :
 مشرنعيعها ُب اٞتدملة .  -
 نأهنا جائزة بيوض ُب ا٠تف ناٟتافر نالهال .  -
 بال عوض إذا خلت من ٤تذنر شرعي . مطلقاً  نأهنا جائزة -
 نأهنا ال ٕتوز بيوض ُب غَت ا٠تف ناٟتافر نالهال ناليت ليست ُب ميهاها . -

 .(1)"أٚتيوا على أن السب  ُب الهال جائز:"قال ابن ا١تهذر 
 اترقوا على إباحة ا١تسابقة با٠تيل ناإلبل نعلى األق ام .  :"نقال ابن حزم 

 .  ن الرمي نتيلدم  نا١تهاضلةاسعحسا ناترقوا على
 .اً من مال  للساب  ُب ا٠تيل خاصةنال أعلم خالفاً ُب إباحة أن لجيل السلطان أن الرجل شيئ

نال أعلم خالفًا ُب إباحة إخراج أح  ا١تعسابقُت بالقوسُت ا١تعسانيعُت من مال  شيئًا مسدمى فإن 
 .(2)خر شيئاً نإن سب  هو أحرز مال  نمل يفرم ل  اآل ،سبق  اآلخر أخذ 

 األصل ُب جواز ا١تسابقة الكعاب  نالسهة ناإلٚتاع : :"قال قحِت اليدمراين ن 
َها َسْسَعِب ُ أما الكعاب فقول  تياىل  قَاُلوا يَاأَبَاسَا ِإسَّا َذَهب ْ

نمل  ،فذكر اهلل ا١تسابقة ُب شرع من قبلها ،(3)
 .يهكرها ف ل على جوازها

 .(4) ُب سال أن خف أن حافر":" ال سب  إال نأما السهة فقول  
 .(5)"أٚتيت األمة على جواز ا١تسابقة

 .(6)"نأٚتع ا١تسلدمون على جواز ا١تسابقة ُب اٞتدملة .ا١تسابقة جائزة بالسهة ناإلٚتاع:"نقال ابن ق امة 
 .(6)"اٞتدملة

 أنواع المسابقة : 
                                                           

 ( .285رقم85(.اإلٚتاع )1)
 ( .157مراتب اإلٚتاع ) (2)
 ( .17)يوسف :  (3)
 .صحيح، نق  تق م ٗترلج  ُب ا١تقا  األنل (4)
 ( .7/418البيان شرح ا١تهذب ) (5)
اٞتامع ألحكام القرآن ، (2/318) البن هبَتة اإلفااح عن مياين الاحاحر : ( . ناسظ13/404فٍت البن ق امة )ا١ت (6)

حاشية مهعهى اإلرادات ليثدمان الهج ي  ،(3/485ا١تدمعع شرح ُب ا١تقهع للعهوخي ) ،(9/146)للقرطيب 
(3/126.) 
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 ا١تسابقة على ضربُت : :"قال ابن ق امة 
 . مسابقة بفَت عوض -
 نمسابقة بيوض . -

نالسرن  ،سابقة بفَت عوض : فعجوز مطلقًا من غَت تقيي  بشيء ميُت كا١تسابقة على األق امفأما ا١ت
كان ُب سرر مع عائشة فسابقع  على   ؛ ألن الهيب نرفع اٟتجر نغَت هذا نالطيور نالبفال ناٟتدمَت نالريلة

 .(1)ندرجلها فسبقع  قالت فلدما ٛتلت اللحم سابقع  فسبقٍت فقال :"هذ  بعلك"رنا  أبو دا
 نصارع الهيب  ،(2)ُب يوم ذي قرد نساب  سلدمة بن األكوع رجاًل من األساار بُت ي ي الهيب 

نَمرَّ بقوم يربيون حجراً ييٍت يرفيوس  لييرفوا األش  مههم ،ركاسة فارع  رنا  الًتمذي
 . ، فلم يهكر عليهم(3)

 .نسائر ا١تسابقة يقاس على هذا
 .(4)" بُت ا٠تيل ناإلبل نالرمينأما ا١تسابقة بيوض فال ٕتوز إال

 ا١تفالبات بالهسبة إىل أخذ اليوض ثالثة أقسام ::"نقال السي ي 
                                                           

 صحيح : (1)
من ( 2578رقم3/65)ُب السهن نأبو داند ، (1979رقم2/479( نابن ماج  ُب السهن )6/39  ُب ا١تسه  )أخرج  أٛت

 ب  . عن هشام بن عرنة عن أبي  عن عائشة طريقُت 
 .(2/118لباين ُب صحيح أيب داند )، ناٟت يث صحح  األنهذا إسهاد صحيح

يوم برعح القاف نالراء نبال ال ا١تهدملة نهو ماء محو ن)يوم ذي قرد( :  سوني( . -1807رقم12/241ج  مسلم )أخر  (2)
 ( .12/240قال  الهوني ُب شرح مسلم )من ا١ت يهة ٦تا يلي غطران. 

 حسن لفَت  : (3)
( عن ٤تدم  بن كثَت 8274رقم6/306( نمن طريق  البيهقي ُب شيب اإلميان )1/15)اٟت يث غريب أخرج  أبو عبي  ُب 

 .مرفوعاً رٛتن بن عجالن عب ال اين عنعن ٛتاد بن سلدمة عن ثابت البه
 ". فلطص نق خيطئ كثر ال"( :6291رقم891قال عه  اٟتافظ ُب العقريب ) ئ،٤تدم  بن كثَت الثقري؛ في  نهذا إسهاد ضييف

 ".  ( :" أرسل ح يثاً، نهو ٣تهول اٟتال3970رقم590ريب )، نقال عه  اٟتافظ ُب العقعب الرٛتن بن عجالننفي  : 
بن ( عن الليث 1/16أبو عبي  ُب غريب اٟت يث )، ن (740رقم256أخرج  ابن ا١تبارك ُب الزه  ) قوى ب  :يع نل  شاه 

مر بأساس يعجاذنن مهراسًا بيههم فقال  عن بكَت بن األشج عن عامر بن سي  بن أيب نقاص أن رسول اهلل سي  
 ."ظاً ٍب يفلب ة أن ميعلئ أح كم غيأٖتسبون أن الش ة ُب ٛتل اٟتجارة ؟ إمنا الش ":

 نهذا إسهاد رجال  ثقات إال أس  مرسل، فبدمجدموع الطريقُت ياَت اٟت يث حسهاً لفَت .
نأخرج ابن ، (5رقم 20( نمن طريق  أبو سييم ُب رياضة األب ان )20960رقم11/444رزاق ُب ا١تاهف )عب ال أخرجن 

نق  ذهب بار  بقوم يرفيون حجراً، فقال  ،بن عباس( عن ميدمر عن ابن طانس عن أبي  قال مر ا26رقم 9ا١تبارك ُب الزه  )
 ".عدمال اهلل أقوى من هؤالء"عباس : ما شأهنم ؟ فقيل ل  : يرفيون حجراً يهظرنن أيهم أقوى ؟ فقال ابن:"

 نهذا إسهاد صحيح .
 .الرٛتن الباري الضرير( ليب 85-5/84شرح ٥تعار ا٠ترقي )ناسظر الواضح ُب (  . 13/404ا١تفٍت ) (4)
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ف خل ُب هذا ا١تسابقة  ،القسم األنل : لجوز بال عوض نال لجوز بيوض نهذا األصل نهو األغلب
ن بفَت عوض جاز لي م فهذا إن كا ،على األق ام نالسرن نا١تاارعة نميرفة األش  األقوى ُب غَت ما في  هتلكة

 ٤تذنر ا١تقامرة نألس  مباح ُب سرس  .
القسم الثاين : ال لجوز بيوض نال غَت عوض نذلك كالشطرسج نالهرد نكل مفالبة أ٢تت عن ناجب أن 

 أدخلت ُب ٤ترم ناٟتكدمة فيها ظاهرة لكوهنا تيُت على اإلٍب نالي نان .
ا١تسابقة نا١تفالبة بُت السهام ناإلبل نا٠تيل  نالقسم الثالث : باليكس لجوز بيوض نبفَت عوض نهو

 .(1):"ال سب  إال ُب سال أن حافر " لاريح اٟت يث ا١تبيح لذلك ُب قول  
نمن ا١تسائل اليت هي ُب ميٌت الثالثة ا١تذكورة : اليوض ُب ا١تسابقات على األق ام نُب ا١تسابقات 

 العقوي للجهاد . اليلدمية نمسابقة حرظ القرآن نا١تاارعة اليت يقا  هبا
 ناخعلروا : ُب األمور اليت هي ملحقة بالثالثة ا١تذكورات إذا كاست ٔتيهاها .

 فدمهيها قوم . -
 نجوزها قوم . -

 :" ال سب  إال ُب خف أن حافر أن سال ". فدمن مهيها اسع ل بقول  
 هذا يعيُت ٛتل  على أح  ميهيُت :": قال ابن قيم اٞتوزية

أي : ال لجوز اٞتيل إال ُب هذ  الثالثة فيكون سريًا ُب ميٌت الههي عن  إما أن يري  ب  سري اٞتيل
 اٞتيل ُب غَتها ال عن سرس السباق .    

ا١تسابقة باليوض ُب غَت  نإما أن يري  ب  أن ال لجوز ا١تسابقة على غَتها بيوض فيكون هنيًا عن
 .الثالثة

 . الثةا١تهع من اٞتيل على غَت الث فيلى العق ير األنل : يكون
 .يق  ا١تشًتط في  اٞتيل على غَتهايكون ا١تهع من ال : نعلى الثاين

 فهو مقعض للدمهع من اٞتيل ُب غَتها.  : نعلى العق يرين 
نال يهرع  ،نال يقوم مقامها ،كاٟتاجة إىل الثالثة  ،قالوا : نألن غَت هذ  الثالثة ال قحعاج إليها ُب اٞتهاد

 .  لذي ال لجوز ا١تراههة علي لليب افكاست كأسواع ا ،في  سريها
مسابقة فهذا بهرس   فإن كاًل مههدما ؛نحجة من جوز اٞتيل ُب ذلك قياس الق م على اٟتافر نا٠تف

 .نهذا ٔتركوب 
فكذلك ا١تسابقة على  ،قالوا : نكدما أن ُب مسابقة اإلبل نا٠تيل ٘تريهًا على الررنسية نالشجاعة

 اٟتركة نا٠ترة ناإلسراع نالهشاط ما هو مطلوب ُب اٞتهاد.   فإن فيها من ٘ترين الب ن على  ؛األق ام
                                                           

 ( .149اإلرشاد إىل ميرفة األحكام ) (1)
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نعدموم  ،لكدمال سريها ؛أن أح  ما بذل في  السب  هذ  الثالثة ؛ناٟت يث قحعدمل أن يراد ب : قالوا 
 .(1)مالحعها

 فكان جائزاً كالثالثة ا١تذكورة ُب الهص . ،نألن ذلك جيالة على عدمل مباح: قالوا 
أثبت  فإن رسول اهلل ؛ حكدمًا نحقيقة ،بيههدما ع بُت ما فرق اهلل نرسول  قال ا١تاسيون : هذا ٚت

اٟتقيقة فال لجوز نما أثبع  ١تا سرا  ُب اٟتكم ن  ،نهذا يقعضي ع م مساناة ،السب  ُب الثالثة نسرا  عدما ع اها
 .العسوية بيههدما

نال لجدمع  ،ق بُت ما ٚتع بيه فال يرر  ،نال اٞتدمع بيههدما ُب اٟتكم ،فال لجوز قياس أح مها على اآلخر
أن  ،إما إلفاء ما اععرب٘تو  من اٞتدمع بُت ما فرق الشارع بيه ؛ فال ب  من إلفاء أح  األمرين ،بُت ما فرق بيه 

 .نال سبيل إىل الثاين فعيُت األنل ،إلفاء ما اععرب  من الررق
إلسالم نأهل  للدمجاه ين فأي فرنسية نأي مالحة ل ،ٍب تبُت أن ما ذكر٘تو  من اٞتدمع ليس باحيح

نمىت كسر بيث  ،نمىت اسكسر بأح هم ع ن ناسعار ب  ح  أن تقوت ب  فئة ،ُب مسابقة السياة على أق امهم
 فأما الًتاهن علي  فال.   فأحسن أحوال هذا اليدمل أن يكون مباحاً  ،هبذا على ق مي 

 :    ئر اٞتياالت فجواب  من نجهُتكسا  فكان جائزاً  ،قالوا : نأما قولكم إن هذا جيالة على عدمل مباح
كالسباحة نا١تبادرة إىل   ،أح مها : أن هذا يهعقض عليكم بسائر ما مهيعم مه  الرهان من اليدمل ا١تباح

ال ٕتوزنن الرهان ُب  فإسكم ،نالعساب  ُب الاهاعات ا١تباحة كلها ،نا١تسابقة إىل اٟترظ ،جواب مسائل اليلم
 .شيء من ذلك

فإن  ،نأما ها هها ،ا١تيهودة عرفًا نشرعًا أن يهعرع اٞتاعل باليدمل ناليامل باٞتيل الثاين : اٞتيالة 
 .(2)"نإمنا يبذل ا١تال ُب مقابلة الهرع الذي قحال ل  ،إذ ال مهرية ل  ُب ذلك ،اليامل ال لجيل مااًل ١تن يفلب 

 ماارعة الهيب  ناسع ل اجمليزنن لليوض ُب األمور اليت هي ٔتيٌت ا٠تف ناٟتافر نالهال ْت يث
 .لركاسة نقبول  لليوض فيها

فإن كل  ،نهو سظَت مراههة الا ي  ،هو دليل على ا١تراههة من اٞتاسبُت بال ٤تلل:"قال ابن قيم اٞتوزية 
 ،نمل ييلم أن أح اً صرع  ،فإن ركاسة هذا كان من أش  الهاس ،على ما في  ظهور ال ين ،ناح ة مههدما مراههة

 ،ناهلل ما رمى أح  جهيب إىل األرض"ن٢تذا قال :" ،لم أس  مؤي  بقوة أخرى من عه  اهللع فلدما صرع  الهيب 
نما أي   اهلل ب  من القوة نالرضل نكاست ا١تشارطة  ،ٔتاارعع  إظهار آيات سبوت   فكان ال يفلب فأراد الهيب

لظهور بالقوة نالق رة على ذلك كا١تشارطة ُب قاة الا ي  لكن قاة الا ي  ُب الظهور باليلم نهذ  ُب ا
؛ ١تا فيهدما سظَت ا١تراههة على الرمي نالركوبنال ين إمنا يقوم هبذين األمرين اليلم نالق رة فكاست ا١تراههة عليهدما 

                                                           

؛ فإس  قحعدمل أن يراد سري ا١تسابقة بيوضن  ،تيقبهم ابن ق امة بأن ا١تراد سري اٞتيل أي ال لجوز اٞتيل إال ُب هذ  الثالثة (1)
 .(13/407 هذ  الثالثة . ا١تفٍت )؛ لإلٚتاع على جواز ا١تسابقة بفَت عوض ُب غَتيعيُت ٛتل ا٠ترب على أح  األمرين

 ( .105 -99الررنسية ) (2)
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١تا   فهي مراههة على ح  نأكل ا١تال هبا أكل ل  باٟت  لكن الهيب  ،نتأيي   ،من اليون على إظهار ال ين
رد علي  ا١تال نمل يأخذ مه  شيئا فأسلم الرجل نهذ  ا١تراههة من رسول اهلل كان غرض  إعالء اٟت  نإظهار  

نص يق  هي من اٞتهاد الذي يظهر اهلل ب  ديه  نييز  ب  فهي من ميٌت الثالثة ا١تسعثهاة ُب ح يث أيب هريرة 
اً للجهاد إذا نلكن تلك الثالثة جهسها يي  للجهاد ٓتالف جهس الاراع فإس  مل يي  للجهاد نإمنا ياَت مشاهب

 ركاسة . تضدمن سارة اٟت  نإعالئ  كاراع الهيب 
نهذا كدما أن الثالثة ا١تسعثهاة إذا أري  هبا الرخر ناليلو ُب األرض نظلم الهاس كاست مذمومة فالاراع 
نالسباق باألق ام نمحومها إذا قا  ب  سار اإلسالم كان طاعة نكان أخذ السب  ب  حيهئذ أخذًا باٟت  ال 

 نهو ما ال مهرية في  . ،اطل ناألصل ُب ا١تال أن ال يؤكل إال باٟت  ال يؤكل بباطلبالب
فهذا األثر ي ل على جواز ا١تراههة من اٞتاسبُت ب نن ٤تلل ُب عدمل يعضدمن سارة اٟت  نإظهار أعالم  

 رسول  نهذا ٓتالف اليدمل الذي نجود  مكرن  بفيض إىل اهلل ن  ،نتا ي  الرسول صالة اهلل نسالمة علي 
 معضدمن للا  عن ذكر  فإن هذا ال لجوز في  مع إخراج اليوض .

؛ فإهنم لجوزنن ا١تسابقة باليوض على ُب مذهب الشافيي نأٛت  ظاهر ج اً نهذا على أح  الوجهُت 
الطيور ا١تي ة لمأخبار اليت يهعرع هبا ا١تسلدمون حكا  أبو اٟتسن األم ي نصاحب ا١تسعوعب عن بيض 

كان أكل ا١تال هبذ  ا١تسابقة أكاًل ْت  فأكل  ٔتا يعضدمن سارة ال ين نظهور أعالم  نآيات    أصحاب أٛت  فإذا
أنىل نأحرى نعلى هذا فكل مفالبة يسعيان هبا على اٞتهاد ٕتوز باليوض ٓتالف ا١تفالبات اليت ال يهار ال ين 

 هبا كهقار ال يوك نسطاح الكباش نالسباحة نالاهاعات ا١تباحة .
 نسسخ  على قولُت : ،أهل اليلم ُب إحكام هذا اٟت يثن]ق  اخعلف 

نهو  ،قالوا فري اٟت يث داللة على ذلك ،(2)نالقدمار (1)عن الفرر فادعت طائرة سسخ  بههي الهيب 
       قول  "نذلك قبل ٖترمي الرهان".

ول اهلل قالوا : ني ل على سسخ  ما رنا  اإلمام أٛت  نأهل السهن من ح يث أيب هريرة قال قال رس
  . "ال سب  إال ُب خف أن حافر أن سال ": 

 نالسب  برعح السُت نالباء نهو ا٠تطر الذي نقع علي  الرهان
 نإىل هذا القول ذهب أصحاب مالك نالشافيي نأٛت .    

 نأس  ليس مع م عي سسخ  حجة يعيُت ا١تاَت إليها . ،أس  ٤تكم غَت مهسوخ: نادعت طائرة 
نإمنا الرهان احملرم الرهان على الباطل  ،راهن ُب تسبي  ا٠تيل رم ٚتلة فإن الهيب نالرهان مل قح : قالوا

نأما الرهان على ما في  ظهور أعالم اإلسالم نأدلع  نبراهيه  كدما ق  راهن علي   ،الذي ال مهرية في  ُب ال ين
                                                           

 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عه . 1513رقم3/1153)احيح أخرج  مسلم ُب ال (1)
( عن أيب هريرةرضي 1647رقم3/1267)احيح (، نمسلم ُب ال4860رقم6/141)احيح أخرج  البخاري ُب ال (2)

 اهلل عه . 
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نأثر هذا  ،يل ناإلبل أدَننسباق ا٠ت ،فهو من أح  اٟت  نهو أنىل باٞتواز من الرهان على الهضال الا ي  
نا١تقا  األنل إقامع  باٟتجة نالسيف  ،نبالسيف نالسهان ،ُب ال ين أقوى ؛ ألن ال ين قام باٟتجة نالربهان

 مهرذ .
قالوا : نإذا كان الشارع ق  أباح الرهان ُب الرمي نا١تسابقة با٠تيل ناإلبل ؛ ١تا ُب ذلك من العحريض 

وة للجهاد فجواز ذلك ُب ا١تسابقة نا١تبادرة إىل اليلم ناٟتجة اليت هبا ترعح نإع اد الق ،على تيلم الررنسية
 .اإلسالم نتظهر أعالم  أنىل نأحرىالقلوب نييز 

 نشيخ اإلسالم ابن تيدمية . ،نإىل هذا ذهب أصحاب أيب حهيرة
 فكيف يلح  ب  أكل  باٟت   . ،قال أرباب هذا القول نالقدمار احملرم هو أكل ا١تال بالباطل

على قدمار فضاًل عن أن  نال أقر رسول اهلل  ،قالوا : نالا ي  مل يقامر قط ُب جاهلية نال إسالم
 يأذن في   .

 . (1) نهذا تقرير قول الرريقُت[
قالوا : نال ياح أن يقال إن قاة الا ي  مهسوخة بعحرمي القدمار فإن القدمار حرم مع ٖترمي ا٠تدمر ُب 

 ٤تاصر بٍت الهضَت نكان ذلك بي  أح  بأشهر نأح  كاست ُب شوال سهة آية ناح ة نا٠تدمر حرمت نرسول اهلل
ثالث بفَت خالف نالا ي  ١تا كان ا١تشركون ق  أخذنا رهه  عاد نراهههم على م ة أخرى كدما تق م ففلبت 
الرنم فارس قبل ا١ت ة ا١تضرنبة بيههم فأخذ أبو بكر رهههم هكذا جاء مارحاً ب  ُب بيض طرق اٟت يث نهذ  

وقية ب ر فق  نهم نصلح اٟت يبية كان عاماٟت يبية بال شك نمن قال كاست عامالفلبة من الرنم لرارس كاست 
ُب ذي القي ة سهة ست بال شك فيلم أن ٖترمي القدمار ساب  على أخذ الا ي  الرهان الذي راهن علي  أهل 

ري ُب صحيح  أس  كان ل  غالم مكة نلو كان رهان الا ي  مهسوخًا لكان أبي  الهاس مه  فق  رنى البخا
بشئ فأكل مه  ٍب ضحك غالم  فقال مالك فقال أت ري من أين هذا قال ال قال  يأخذ مه  ا٠تراج فجاء يوماً 

ناسعقاء ما  إين كهت تكههت إلسسان ُب اٞتاهلية فلدما كان اليوم جاءين ٔتا جيل يل فوضع أبو بكر ي   ُب في  
رسول اهلل  ام بي  علدم  بعحرمي  نسسخ  هذا من احملال البُت نق  رني أنفكيف يأخذ القدمار اٟتر  (2)كان أكل

 .ق ٔتا أخذ من ا١تشركُت من الرهانأمر أبا بكر أن يعا 
نهذا إن صح ال يضر فإس  األنىل ناألكدمل ناأللي  ٔتهاب الا يقية فلدما رأت هذ  الطائرة أس  ال 

هي مهسوخة ْت يث أيب هريرة :" ال سب  إال ُب  ياح أن تكون قاة الا ي  مهسوخة بعحرمي القدمار قالت
 خف أن حافر أن سال".

                                                           

 .(98-96لررنسية )اُب ة ما بُت ا١تيكوفعُت تضدمُت من كالم ابن قيم اٞتوزي (1)
 فعح( .-3842رقم7/149أخرج  البخاري ُب الاحيح ) (2)



 
 
 
 

 رواية ودراية جعل املسابقة الواردة يف األصول األحاديث  39

 نهذا بي  ٖترمي القدمار نا٠تدمر بال شك فيكون ح يث  ،(1)يرب سهة سبععا٥تقالوا : أبو هريرة أسلم 
 ساسخاً ١تراههة الا ي  .

الاحابة كدما قال اآلخرنن : أبو هريرة مل يقل ٝتيع  من رسول اهلل فجائز أن يكون أرسل  عن بيض 
ُب عامة ح يث  فإس  كان يقول قال رسول اهلل فإذا نقف يقول ح ثٍت فالن نيذكر من ح ث  من الاحابة 

نا٠تاص مق م  ،نمراههة الا ي  ناقية خاصة ،ففايع  أس  لرظ عام نعلى تق ير أن يكون ٝتي  من الهيب 
 .عق م أن تأخر عه  اٞتدمهور يامعلى ال

زم فإهنم يرنن ا١تراههة على مثل ما راهن علي  الا ي  من الفلبة ُب مسائل اليلم قالوا : هذا للحهرية أل
ا١تعأخر يهسخ ا٠تاص ا١تعق م نمل يهسخوا قاة الا ي  ا١تعق مة ا٠تاصة ْت يث أيب هريرة يامنعه هم أن ال

 ا١تعأخر نهو قول  :" ال سب  إال ُب خف أن حافر أن سال". يامال
نال أري  هبا بهري نال  ،اههة الا ي  مل ت خل ُب ح يث أيب هريرةنعلى هذا فق  يقال قاة مر 

 نال تيارض بيههدما . ،نعلى هذا فكل ناح  من اٟت يثُت يبقى ميدموالً ب  ؛ ألس  على باب  ،إثبات
 .(2)"نهو تقرير حسن

 .مضرةلجوز الليب ٔتا ق  يكون في  مالحة بال :"قال شيخ اإلسالم ابن تيدمية : قال البيلي ن 
اهر كالم أيب اليباس ال لجوز الليب ا١تيرنف بالطاب نا١تهقلة، نكل ما أفضى كثَت  إىل حرمة إذا مل نظ

 ،نما أ٢تى نشفل عن ما أمر اهلل ب  فهو مههي عه  ،يكن في  مالحة راجحة؛ ألس  يكون سببًا للشر نالرساد
سواع اللهو، نسائر ضرنب الليب ٦تا ال نسائر ما يعلهى ب  البطالون من أ ،كالبيع نالعجارة  ،نإن مل قحرم جهس 

 يسعيان ب  ُب ح  شرعي فكل  حرام .
 ،نأخذ السب  علي  أخذ باٟت  ،نالاراع نالسب  باألق ام نمحومها طاعة : إذا قا  ب  سار اإلسالم

هُت ، نهو أح  الوجفا١تفالبة اٞتائزة ٖتل باليوض إذا كاست ٦تا يهعرع ب  ُب ال ين كدما ُب مراههة أيب بكر 
 ُب ا١تذهب 

 . (3)"قلت : نظاهر ذلك جواز الرهان ُب اليلم نفاقاً للحهرية لقيام ال ين باٞتهاد ناليلم
ا١تال الذي يؤخذ بسبب الروز ُب ا١تسابقات ُب ا١تسائل اليلدمية الشرعية "قال الشيخ صا ح الروزان :ن 

كل   ،نركوب ا٠تيل نركوب اإلبل ُب السباق كالرماية  ،أن ا١تسابقات اليت فيها ت ريب على اٞتهاد نُب سبيل اهلل
 .(4)":"ال سب  إال ُب سال أن خف أن حافر هذ  األسواع من ا١تسابقات ال بأس بأخذ ا١تال فيها لقول  

                                                           

 .(204للدميلدمي )األسوار الكاشرة سظر : ا (1)
 ( .211 -202الررنسية ) (2)
 .(189، 15/179)فيها :  ناسظر .(15/166)ال ائدمة ُب فعاناها اللجهة نهو اخعيار  .(160)األخبار اليلية  (3)
 .(2/159ا١تلخص الرقهي )ناسظر :  .(3/208لروزان )ن فعانى اا١تعقى م (4)
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 فيل  نعلم ب  الرسول  نج  ال اللة : أن الا ي  "ن  ي ل علي  ح يث مراههة أيب بكر ن 
 ،؛ فإس  ال لجوز ل  أن يؤخر البيان عن نقت اٟتاجةلبيه  الرسول  نلو كان غَت جائز ُب مثل هذا الهوع ،فأقر 

فري  ،؛ ألن كاًل مههم ا١تقاود مه  غرض ديٍتسائل اليلدمية ي خل ُب هذا الهوعنالرهان ُب ا١ت ،فيلم أس  جائز
فيدما أخرب ب  من أن الرنم  ص ق الرسول  ،؛ ألن فيها مالحة ديهيةمالحة لإلسالم مراههة أيب بكر 

 .(1)"سوف يفلبون بي  ذلك نفيها ظهور أقرب الطائرعُت إىل ا١تسلدمُت على أبي مها
؛ نا٠تيل لجوز بيوض نلجوز بفَت عوضا١تسابقة نا١تفالبة بُت السهام ناإلبل :" قال الشيخ السي ي

لبات ؛ ألن ا١تفا" نا١تراد أخذ اليوضر:"ال سب  إال ُب سال أن حاف لاريح اٟت يث ا١تبيح لذلك ُب قول  
؛ ألن مالحعها نإعاسعها على االسعي اد فلذلك مهيت نهذ  الثالثة مسعثهاةاليوضية داخلة ُب ا١تيسر نالقدمار 

ناخعار الشيخ أس  يلح  هبذ  الثالثة ما كان ُب ميهاها ٦تا يقوي  ،للجهاد نتقوية ا١تسلدمُت أرجح من مضرهتا
اليلدمية ؛ ألن اٟتكدمة ا١تبيحة ألخذ اليوض ُب الثالثة  على طاعة اهلل ناٞتهاد ُب سبيل  نا١تراههة ُب ا١تسائل

 .(2)السابقة موجودة فيدما كان ُب ميها  نهو الراجح دليالً ناهلل أعلم
 

                                                           

 ( .13/167فعانى اللجهة ال ائدمة ) (1)
 ( .149اإلرشاد إىل ميرفة األحكام ) (2)
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 .إذا كان الرهان من المتسابقينالمطلب الثالث : اشتراط المحلل  -
من أدخل :"   ذهب ٚتهور أهل اليلم إىل اشًتاط احمللل إذا كان السب  من اٞتاسبُت مسع لُت بقول

 فرساً بُت فرسُت نهو ال يأمن ... اٟت يث ".
 نذهب بيض أهل اليلم إىل ع م اشًتاط  ناسع لوا :

:" ال سب  إال ُب خف أن حافر أن سال " . حيث أطل  القول ُب ٥ترج السب   بيدموم قول   -
 ؛ ف ل على جواز  على أي صورة كان ُب أح  هذ  الثالثة أمور .

القول باحمللل مذهب تلقا  الهاس عن سيي  بن ا١تسيب نأما الاحابة فال :"وزية قال ابن قيم اٞت
 .م نرهاهنم بل احملروظ عههم خالف قحرظ عن أح  مههم قط أس  اشًتط احمللل نال راهن ب  مع كثرة تهاضله

  قالوا: نق  أطل  الهيب جواز أخذ السب  ُب ا٠تف ناٟتافر نالهال إطالق مشرع إلباحع  نمل يقي 
ٔتحلل فقال:" ال سب  إال ُب خف أن حافر أن سال" فلو كان احمللل شرطًا لكان ذكر  أهم من ذكر ٤تال 
السباق إن كان السباق ب نس  حرامًا نهو قدمار عه  ا١تشًتطُت فكيف يطل  رسول اهلل جواز أخذ السب  ُب 

 يبيه  بهص نال بإمياء نال تهبي  نال هذ  األمور نيكون أغلب صور  مشرنطا باحمللل نأكل ا١تال ب نس  حرام نال
 يهقل عه  نال عن أصحاب  م ة رهاهنم ُب احمللل قضية ناح ة

 .(1): ما علدمت بُت الاحابة خالفا ُب ع م اشًتاط احملللابن تيدمية قال 
 عه  مع ا١تشركُت حيث كاست من الطرفُت . ناسع لوا أيضاً بقاة مراههة أيب بكر  -
 ركاسة على رهن من اٞتاسبُت . لهيب ناسع لوا بقاة ماارعة ا -

هذا دليل على ا١تراههة من اٞتاسبُت بال ٤تلل نهو سظَت مراههة الا ي  فإن كل :" قال ابن قيم اٞتوزية
ناح ة مههدما مراههة على ما في  ظهور ال ين فإن ركاسة هذا كان من أش  الهاس نمل ييلم أن أح اً صرع  فلدما 

فكان  ،بقوة أخرى من عه  اهلل ن٢تذا قال :" ناهلل ما رمى أح  جهيب إىل األرض"علم أس  مؤي   صرع  الهيب 
نما أي   اهلل ب  من القوة نالرضل نكاست ا١تشارطة على  ،ٔتاارعع  إظهار آيات سبوت  ال يفلب فأراد الهيب  

ة نالق رة نال ين ذلك كا١تشارطة ُب قاة الا ي  لكن قاة الا ي  ُب الظهور باليلم نهذ  ُب الظهور بالقو 
؛ ١تا فيهدما من سظَت ا١تراههة على الرمي نالركوبإمنا يقوم هبذين األمرين اليلم نالق رة فكاست ا١تراههة عليهدما 

١تا كان  فهي مراههة على ح  نأكل ا١تال هبا أكل ل  باٟت  لكن الهيب  ،نتأيي   ،اليون على إظهار ال ين
ال نمل يأخذ مه  شيئا فأسلم الرجل نهذ  ا١تراههة من رسول اهلل نص يق  غرض  إعالء اٟت  نإظهار  رد علي  ا١ت

هي من اٞتهاد الذي يظهر اهلل ب  ديه  نييز  ب  فهي من ميٌت الثالثة ا١تسعثهاة ُب ح يث أيب هريرة نلكن تلك 
إذا تضدمن الثالثة جهسها يي  للجهاد ٓتالف جهس الاراع فإس  مل يي  للجهاد نإمنا ياَت مشاهبًا للجهاد 

 .ركاسة  سارة اٟت  نإعالئ  كاراع الهيب 
                                                           

 ( .166الررنسية ) (1)
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نهذا كدما أن الثالثة ا١تسعثهاة إذا أري  هبا الرخر ناليلو ُب األرض نظلم الهاس كاست مذمومة فالاراع 
نالسباق باألق ام نمحومها إذا قا  ب  سار اإلسالم كان طاعة نكان أخذ السب  ب  حيهئذ أخذًا باٟت  ال 

 نهو ما ال مهرية في  . ،ُب ا١تال أن ال يؤكل إال باٟت  ال يؤكل بباطلبالباطل ناألصل 
فهذا األثر ي ل على جواز ا١تراههة من اٞتاسبُت ب نن ٤تلل ُب عدمل يعضدمن سارة اٟت  نإظهار أعالم  

 نهذا ٓتالف اليدمل الذي نجود  مكرن  بفيض إىل اهلل نرسول   ،نتا ي  الرسول صالة اهلل نسالمة علي 
 دمن للا  عن ذكر  فإن هذا ال لجوز في  مع إخراج اليوض .معض

؛ فإهنم لجوزنن ا١تسابقة باليوض على ُب مذهب الشافيي نأٛت  ظاهر ج اً نهذا على أح  الوجهُت 
الطيور ا١تي ة لمأخبار اليت يهعرع هبا ا١تسلدمون حكا  أبو اٟتسن األم ي نصاحب ا١تسعوعب عن بيض 

ال هبذ  ا١تسابقة أكاًل ْت  فأكل  ٔتا يعضدمن سارة ال ين نظهور أعالم  نآيات  أصحاب أٛت  فإذا كان أكل ا١ت
أنىل نأحرى نعلى هذا فكل مفالبة يسعيان هبا على اٞتهاد ٕتوز باليوض ٓتالف ا١تفالبات اليت ال يهار ال ين 

 .(1)"...  هاعات ا١تباحةهبا كهقار ال يوك نسطاح الكباش نالسباحة نالا
 . (2)"لجوز ا١تسابقة بال ٤تلل نلو أخرج  ا١تعسابقان:"م ابن تيدمية نقال شيخ اإلسال

نلو كان  ،الاحيح جواز ا١تسابقة على ا٠تيل ناإلبل نالسهام بيوض:"نقال الشيخ السي ي 
نأخذ السب  ُب هذ   ،رخص ُب ا١تسابقة نأس  ال يشًتط ٤تلل ؛ ألس   ،ا١تعسابقان كل مههدما ٥ترجًا لليوض

نتيليلهم بقو٢تم ُب اشًتاط احمللل ألجل أن خيرج عن شب   ،شًتط احمللل نلو كان شرطًا لشرط نمل ي ،الثالثة
فالقدمار كل  ٦تهوع ٤ترم شرعاً  ،بل هو قدمار جائز ،فإس  ال يشًتط أن ٗترج عن القدمار ،القدمار تيليل في  سظر

 يث الذي في  ذكر احمللل ضير   ناٟت ،إال هذ  الثالثة لرجحان مالحعها نإعاسعها على اٞتهاد ُب سبيل اهلل
 .(3)"نمل يرن االحعجاج ب  ،كثَت من األئدمة

 
 

                                                           

  ( .202الررنسية ) (1)
 ( عالء ال ين البيلي .160ألخبار اليلية من االخعيارات الرقيهة )ا (2)

 (.189، 15/179( ناسظر )15/166هذا القول اسظر : فعانى اللجهة ) فائ ة أقرت اللجهة ال ائدمة
فائ ة : من ا١تسائل اليت اسررد هبا ابن تيدمية عن األئدمة األربية أن اتبع فيها بيض مذاهبهم القول ّتواز ا١تسابقة بال ٤تلل نإن 

 ( .339أخرج ا١تعسابقان . اليقود ال رية )
 ( .109رقهية )١تخعارات اٞتلية من ا١تسائل الا (3)
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نال القوسُت ُب الهوع ؛ ألن اإلذن ُب السب  هبا  ،نالاحيح أس  ال يشًتط اٖتاد ا١تركوبُت ُب الهوع
د ؛ الخعالف ا١تقاو (1)بل الذي يلزم تيييه  الراكب ،نما اخعلرت أسواع  ،يعهانل ما كان من سوع ناح 

 .(2)"باخعالف الراكبُت
نا١تسابقة نا١تفالبة بُت السهام ناإلبل نا٠تيل ٕتوز بيوض نبفَت عوض ؛ لاريح اٟت يث ا١تبيح لذلك 

:"ال سب  إال ُب سال أن حافر " نا١تراد أخذ اليوض ؛ ألن ا١تفالبات اليوضية داخلة ُب ا١تيسر  ُب قول  
ألن مالحعها نإعاسعها على االسعي اد للجهاد نتقوية ا١تسلدمُت نالقدمار فلذلك مهيت نهذ  الثالثة مسعثهاة ؛ 

 أرجح من مضرهتا . 
 .(3)ناخعار الشيخ تقي ال ين أس  ال قحعاج إىل ٤تلل نهو الراجح دليالً ناهلل أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مذهب الشافيية اشًتاط تييُت الراكبُت نهو الاواب ا١تقطوع ب  ؛ الخعالف جري :"فائ ة : قال الشيخ ابن عثيدمُت  (1)
 ( البن عثيدمُت .2/630ا١تركوبُت باخعالفهدما كدما هو ظاهر ج اً .حاشية الرنض ا١تربع )

 ( .109ا١تخعارات اٞتلية من ا١تسائل الرقهية ) (2)
 ( .149رشاد إىل ميرفة األحكام )اإل (3)
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 ا٠تا٘ت      ة

 
خالصة ما تق م من  أسجل –الذي أرجو من اهلل أن أكون نفقت ُب ٖترير   –ُب خعام هذا البحث  

 األْتاث نا١تسائل فأقول مسعييهاً باهلل تياىل :
 أمهية ٘تييز اٟت يث الاحيح من الضييف، لعوقف االسع الل هبا على صحعها. -
 أمهية ٚتع األحاديث اليت عليها م ار الباب . -
 صحة ح يث :" ال سب  إال ُب خف أن حافر أن سال ". -
 نع م سسخ . ،على رهن لركاسة  ثبوت ح يث ماارعة الهيب  -
 أن غلبة الهيب صلى اهلل علي  نسلم لركاسة من دالئل سبوت ، نأس  مؤي  من اهلل .  -
 نع م ثبوت سسخ  . ،ل  لكرار مكة نإقرار الهيب  ثبوت قاة مراههة أيب بكر الا ي   -
  ال يثبت مرفوعاً، نثبت عن سيي  بن ا١تسيب قول  ...":" من أدخل فرسًا بُت فرسُتح يث  -

فإن سب  أخذ السب ، نإن سب  مل يكن  ،إذا دخل فيها ٤تلل ؛ليس برهان ا٠تيل بأس:" بلرظ
 علي  شيء".

 أن ا١تسابقة ثابعة بالكعاب نالسهة ناإلٚتاع ُب اٞتدملة . -
 باليوض . )ّتيل( عوض، نق  تكون )جيل( أن ا١تسابقة ق  تكون بال  -
 نر شرعي .إذا خلت من ٤تذمطلقاً أن ا١تسابقة بال عوض جائزة  -
 بيوض ُب ا٠تف ناٟتافر نالهال : جائزة .)ّتيل( أن ا١تسابقة  -
 نق  حكي اإلٚتاع ُب ا١تسألعُت السابقعُت .  -
ي  ال ين نيقوي  ٦تا يؤ : ا٠تف ناٟتافر نالهال، ُب ميٌت  : إذا كان جائزا١تسابقة السََّب  ُب أن  -

 .خالفاً ١تن مهي 
 سابقات اليلدمية .السب  اٞتائز : ا١تجيل ا١تسابقة من صور  -
 . ، ناٞتيلأن السب  بسكون الباء هو ا١تسابقة، نبرعح الباء هو اليوض -
 ثبوت ا١تسابقة عن الهيب صلى اهلل علي  نسلم .  -
 ثبوت ا١تسابقة ا١تشرنعة عن السلف الاا ح رضوان اهلل عليهم أٚتيُت .  -
 أن السب  إذا كان من الطرفُت فال يشًتط احمللل على الراجح . -
 اليوض ُب غَت األمور الثالثة أن ما كان ُب ميهاها هو قدمار باتراق أهل اليلم .ٞتيل( )اأن  -
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 فهرس ا١تاادر نا١تراجع

 
  .، با١تدملكة اليربية السيوديةالقرآن الكرمي با١ت يهة الهبوية اليزيز لطباعة  بن عب القرآن الكرمي طبية ٣تدمع ا١تلك فه

 ا١تخطوطات :
 .957اورات عا٦تٔتكعبة اٟترم ا١تكي رقم  ٥تطوط، ه 705يب ا١تؤمن بن خلف ال مياطي تلُب فضل ا٠تيل من األخبار ب يع العذكار فيدما نرد 

 ا١تطبوعات : 
ط األنىل : عادل سي  نالسي  بن ٤تدمود، ه  ٖتقي 840ألٛت  البوصَتي ت ،إٖتاف ا٠تَتة ا١تهرة بزنائ  ا١تساسي  اليشرة -

 .الرياض -ه ، مكعبة الرش  1419عام
 عجدمان . -ه ، مكعبة الررقان 1420الثاسية ، ط ٖتقي : صفَت أٛت  ،ه 318ت دم  بن إبراهيم ابن ا١تهذر الهيسابوريحملاإلٚتاع  -
 -ه ، مكعبة الههضة اٟت يثة 1416األنىل ط ه ، ٖتقي  : عب ا١تلك بن دهيش، 643ت دم  ا١تق سيحملاألحاديث ا١تخعارة  -

 .مكة
 الرقهية من فعانى شيخ اإلسالم ابن تيدمية : اخعارها اليالمة الشيخ علي بن ٤تدم  البيلياألخبار اليلية من االخعيارات  -

 الرياض . –ه ، مكعبة الرياض اٟت يثة 803ت
 - ، مؤسسة الكعب الثقافية ه1408عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : السيي  ا١ته نة، 458ت ٛت  بن اٟتسُت البيهقيألاآلداب  -

 .بَتنت
 –  دار البشائر اإلسالمية ه1409الثالثة، ط إٝتاعيل البخاري خرج أحاديث  ٤تدم  فؤاد عب الباقي، دم  بن حملاألدب ا١تررد  -

 .بَتنت
 الرياض . -ه ، مكعبة ا١تيارف 1420عاماألنىل ط ه ، 1376ت يب الرٛتن بن ساصر السي يلاإلرشاد إىل ميرفة األحكام  -
 بَتنت . -ه ، ا١تكعب اإلسالمي 1405عام  الثاسيةط ه ، 1420ت ايناأللبحملدم  إرناء الفليل ُب ٗتريج أحاديث مهار السبيل  -
ا١ت يهة الهبوية  -ه ، مكعبة الفرباء 1414األنىل ط ه  ٖتقي  : يوسف ال خيل، 378ت يب أٛت  ٤تدم  اٟتاكمألاألسامي نالكٌت  -

. 
 القاهرة . -ه ، مكعبة ابن تيدمية 1411عامه  ٖتقي  : ط  الزيٍت، 852ت ٛت  بن علي اليسقالينألاإلصابة ُب ٘تييز الاحابة  -
ه  دار 1419عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : ٤تدمود ساار نالسي  يوسف، 507ت دم  بن طاهر ا١تق سيحملأطراف الفرائب ناألفراد  -

 بَتنت . –الكعب اليلدمية 
 الرياض . -ا١تؤسسة السيي ية ، ه  560يحِت بن ٤تدم  بن هبَتة اٟتهبلي تلاإلفااح عن مياين الاحاح  -
 الرياض . -ه ، مكعبة الرش  1408األنىل ط دم  بن إبراهيم بن ا١تهذر الهيسابوري ٖتقي  : عب اهلل اٞتربين، حملاإلقهاع  -
 بَتنت .  –ه ، دار قعيبة 1416عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : أٛت  حسون 204ت دم  بن إدريس الشافييحملاألم  -
بَتنت  –ه ، دار الركر 1417عاماألنىل ط ٖتقي  : سهيل زكار، ه  279ت أسساب األشراف تأليف: أٛت  بن قحِت البالذري -

. 
 –ه ، دار الكعب اليليدمة 1408األنىل ط : عب اهلل البادرني، ه  ٖتقي 562ت يب سي  عب الكرمي السدمياينألاألسساب  -

 .بَتنت
 القاهرة –ه ، دار الريان 1408معااألنىل ط ه  ٖتقي  : أٛت  أبو ملحم ، 774ت ٝتاعيل ابن كثَت ال مشقيإلالب اية نالههاية  -
ه  ٖتقي  : اٟتسُت آيت 628ت يب اٟتسن علي بن ٤تدم  ابن القطان الراسيألبيان الوهم ناإليهام الواقيُت ُب كعاب اإلحكام  -

 السيودية . -ه ، دار طيبة 1418األنىل ط سيي ، 
 بَتنت .  –دار ا١تههاج ، ه 1421 األنىلط ه  ٖتقي  : قاسم الهوري، 558ت يحِت اليدمراينلالبيان شرح ا١تهذب  -
ه ، ٖتقي  826ت يب زرعة أٛت  بن عب الرحيم اليراقيألالبيان نالعوضيح ١تن أخرج ل  ُب الاحيح نمس بضرب من العجريح  -

 بَتنت . -ه ، دار اٞتهان 1410األنىل ط :كدمال اٟتوت، 
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 بَتنت . -١تيلدمي، دار الركر ه  ٖتقي  : عب الرٛتن ا256دم  بن إٝتاعيل البخاري حملالعاريخ الكبَت  -
 بَتنت . -ه ، دار الكعاب اليريب 463ت ٛت  بن علي ا٠تطيب البف اديألتاريخ بف اد  -
 بَتنت . -ه ، دار الركر 1418عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : عدمر اليدمرني، 571تيلي بن اٟتسن ابن عساكر لتاريخ دمش   -
 –ه ، دار القلم 1408عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : عب الفٍت ال قر، 676ت ي ال ين بن شرف الهونيحملٖترير ألراظ العهبي    -

 .دمش 
 مار . –ه ، طبية مكعبة ابن تيدمية 1353ت يب الرٛتن ا١تباركروريلٖترة األحوذي شرح الًتمذي  -
 ه ،1403الثاسية ط ه  ٖتقي  : عب الادم  شرف ال ين، 742ت يب اٟتجاج يوسف ا١تزيألٖترة األشراف ٔتيرفة األطراف  -

 بَتنت .  –مؤسسة الرسالة 
ه ، دار الكعب 1415عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : مسي  السي ين، 597ت يب الررج ابن اٞتوزيألالعحقي  ُب أحاديث ا٠تالف  -

 بَتنت –اليلدمية 
 بَتنت . –ٝتاعيل بن عدمر ابن كثَت ال مشقي، طبية دار ا١تيرفة إلترسَت القرآن اليظيم  -
ه  اععهاء : السي  عب اهلل ا١ت ين اليدماين، دار 852ت ٛت  بن علي اليسقالينألديث الرافيي الكبَت العلخيص اٟتبَت ُب ٗتريج أحا -

 بَتنت . -ا١تيرفة 
ه  ٖتقي  463ت ٛت  بن علي ا٠تطيب البف اديألتلخيص ا١تعشاب  ُب الرسم نٛتاية ما أشكل مه  عن بوادر العاحيف نالوهم  -

 سوريا . -س ه ، طال1985األنىل ط : سكيهة الشهايب، 
 بَتنت . –ه  دار ا١تيرفة 748تلخيص ا١تسع رك : تأليف ٤تدم  بن أٛت  الذهيب  -
 األنىل با١تفرب .ط يب عدمر ابن عب الرب القرطيب، ألالعدمهي  ١تا ُب ا١توطأ من ا١تياين ناألساسي   -
ه ، دار 1419عاماألنىل ط شيبان،  ه  ٖتقي  : أمين744دم  بن أٛت  بن عب ا٢تادي اٟتهبلي تحملتهقيح ٖتقي  أحاديث العيلي   -

 بَتنت . –الكعب اليلدمية 
ه ، مؤسسة 1413األنىل ط ه  ٖتقي  : بشار ميرنف، 742ت يب اٟتجاج يوسف ا١تزيألهتذيب الكدمال ُب أٝتاء الرجال  -

 بَتنت . -الرسالة 
 بَتنت . -الرقي، دار ا١تيرفة ن شاكر  ه ، ٖتقي  :أٛت 751ت دم  بن أيب بكر ا١تيرنف بابن قيم اٞتوزيةحملهتذيب سهن أيب داند  -
الثالثة ط ه  ٖتقي  : ساصر بن عب اهلل ا١تيدمان، 939ٛت  بن ٤تدم  الشويكي تألالعوضيح ُب اٞتدمع بُت ا١تقهع نالعهقيح  -

 مكة . –ه ، ا١تكعبة ا١تكية 1419
 .بَتنت  –دم  بن جرير الطربي طبية دار الكعب اليلدمية حملجامع البيان ُب تأنيل القرآن  -
دم  بن عيسى الًتمذي ٖتقي  : أٛت  شاكر نغَت ، حملاٞتامع ا١تخعار من السهن نميرفة الاحيح من ا١تيلول نما علي  اليدمل  -

 بَتنت . -تاوير : دار إحياء الًتاث اليريب 
 . بَتنت -ه ، ا١تكعب اإلسالمي 1403عامالثاسية ط يدمر بن راش  األزدي ٖتقي  : حبيب الرٛتن األعظدمي، ١تاٞتامع  -
 مار .  -يب عب اهلل ٤تدم  القرطيب، مكعبة ابن تيدمية ألاٞتامع ألحكام القرآن  -
األنىل ط ه  ٖتقي  : ٤تدمود الطحان، 463ٛت  بن علي ا٠تطيب البف ادي تألاٞتامع ألخالق الراني نآداب السامع  -

 الرياض . -ه ، مكعبة ا١تيارف 1403عام
 الرياض . -ه ، مكعبة اليبيكان 1421األنىل ط ضدمن ٚتهرة األجزاء اٟت يثية، جزء ب ر بن ا٢تيثم القاضي ٖتقي  : ٤تدم  تكلة  -
 بَتنت . -ه ، دار ا١تيرفة 1413عامه ، 745ت يالء ال ين بن علي ابن الًتكدماين ا١تارديٍتلاٞتوهر الهقي على سهن البيهقي  -
 ج ة . -ه ، دار ا١تؤي  1418عامالثاسية ط ه ، اععهاء : عب الق نس سذير، 1420ت حاشية الرنض ا١تربع للشيخ ابن عثيدمُت -
 الرياض . -ه ، مكعبة الرش  1419األنىل ط ه  ٖتقي  : ٤تدم  الفباين، 353ت ح يث أيب ٤تدم  عب اهلل بن ٤تدم  الراكهي -
 القاهرة . -ٖتقي  : ٤تدم  بسيوين، مكعبة الًتاث اإلسالمي ، ه 256ت دم  بن إٝتاعيل البخاريحملخل  أفيال اليباد  -
األنىل ط ه  ٖتقي  : رضوان ٥تعار بن غربية، 909ت يوسف بن حسن ابن ا١تربد ال مشقيللهقي ُب شرح ألراظ ا٠ترقي ال ر ا -

 ج ة. –ه ، دار اجملعدمع 1411عام
 حلب. -ه ، دار الواعي 430ت يب سييم أٛت  بن عب اهلل األصبهاينألدالئل الهبوة  -
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ط ه ، ٖتقي  : عب ا١تيطي قليجي، 458ت أٛت  بن اٟتسُت البيهقييب بكر ألدالئل الهبوة نميرفة أحوال صاحب الشريية  -
 بَتنت . -ه ، دار الكعب اليلدمية 1405األنىل 

 القاهرة . –ه ، دار الكعاب اإلسالمي 430ت ذكر أخبار أصبهان أليب سييم أٛت  بن عب اهلل األصبهاين -
 اععهاء قاسم بن درنيش، ا١تطبية السلرية .ه   1189ت ٛت  بن عب اهلل البيليألالرنض اله ي شرح كاُب ا١تبع ي  -
الرياض  -ه ، دار الياصدمة 1408عاماألنىل ط ه ، ٗتريج اٟت اد، 430ت يب سييم أٛت  بن عب اهلل األصبهاينألرياضة األب ان  -

. 
 بَتنت . -ه  ٖتقي  : حبيب الرٛتن األعظدمي، دار الكعب اليلدمية 181ت يب اهلل بن ا١تباركلالزه   -
 الرياض . –ه  مكعبة ا١تيارف 1417األنىل ط ه   ت دم  ساصر ال ين األلباينحملديث الاحيحة نشيء من فقهها سلسلة األحا -
 الرياض .  –دم  األلباين، مكعبة ا١تيارف حملسلسلة األحاديث الضييرة  -
 نت .بَت  –ه ، دار اٟت يث 1393األنىل ط سهن أيب داند السجسعاين ٖتقي  : عزت عبي  ال عاس نعادل السي ،  -
 بَتنت . –سهن الًتمذي ٖتقي  أٛت  شاكر تاوير دار إحياء الًتاث اليريب  -
 باكسعان . -ه ، طبع ُب مطبية فالكن، الهور 385ت سهن ال ارقطٍت أيب اٟتسن علي عدمر -
 .تبَتن -ه ، دار الكعب اليلدمية 1411نىلاألط كسرني، ن : البه اري ه  ٖتقي 303ت ٛت  بن شييب الهسائيألالسهن الكربى  -
 ه  دار ا١تيرفة بَتنت .1412عامالثاسية ط ه  303ت ٛت  بن شييب الهسائيألالسهن  -
 ه  دار ا١تيرفة بَتنت .1412عامالثاسية ط ه  303ت ٛت  بن شييب الهسائيألالسهن  -
 ه  .1407دم  بن يزي  بن ماج  القزنيٍت ٖتقي  : فواز زمريل نخال  السبع، ط : دار الريان، القاهرة األنىل حملالسهن  -
ه  مؤسسة الرسالة بَتنت 1402الثاسية عامط  ،ه  ٖتقي  شييب األرساؤط748دمحدم  بن أٛت  الذهيب ت١تسَت أعالم الهبالء :  -

. 
بَتنت -ه ، ا١تكعب اإلسالمي1403عامالثاسية ط ه  ٖتقي  شييب األرساؤنط، 516ت لحسُت بن مسيود البفويلشرح السهة  -

. 
 بَتنت . –ه ، دار الكعب اليلدمية 1410األنىل ط ه ، ٖتقي  : ٤تدم  زغلول، 458ت يهقيٛت  بن اٟتسُت البألشيب اإلميان  -
 ه  مؤسسة قرطبة .1412األنىل ط ه  261ت صحيح مسلم بن اٟتجاج الهيسابوري -
 بَتنت . -األنىل، دار الكعب اليلدمية ط يب جيرر ٤تدم  اليقيلي ٖتقي  : عب ا١تيطي قليجي، ألالضيراء  -
 بَتنت . –دم  بن سي  كاتب الواق ي، دار الركر حملالطبقات الكربى  -
 بَتنت .  -ه ، دار إحياء الًتاث اليريب 1413عامه ، طبية 826ت يب زرعة اليراقيألطرح العثريب ُب شرح العقريب  -
ار ه ، د1417األنىل ط ه ، ٖتقي  : علي بن ٤تدم  ميوض نعادل عب ا١توجود، 623ت يب الكرمي الرافييلاليزيز شرح الوجيز  -

 بَتنت . –الكعب اليلدمية 
ه ، دار 1414األنىل ط ه  ٖتقي  : ٤تروظ الرٛتن السلري، 385ت يلي بن عدمر ال ارقطٍتلاليلل الواردة ُب األحاديث الهبوية  -

 الرياض . -طيبة 
 -اإلسالمي ه ، ا١تكعب 1408عاماألنىل ط اليلل نميرفة الرجال لإلمام أٛت  رناية ابه  عب اهلل ٖتقي  : نصي اهلل عباس  -

 .بَتنت
ه ، جامية أم 1405عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : سليدمان الياي ، 285ت غريب اٟت يث أليب إسحاق إبراهيم بن إسحاق اٟتريب -

 مكة . –القرى 
األنىل ط ه  ٖتت مراقبة ٤تدم  عب ا١تيي  خان، صورة عن 224ت غريب اٟت يث أليب عبي  القاسم بن سالم ا٢ترني -

 ا٢ته  . –يارف اليثدماسية ه ، مطبية ا١ت1384عام
 ال مام . –ه ، دار ابن اٞتوزي 1421األنىل ط فعانى ابن عقيل : عب اهلل بن عب اليزيز بن عقيل،  -
 ه  .1421عاماألنىل ط فعانى اللجهة ال ائدمة للبحوث اليلدمية ناإلفعاء ٚتع نترتيب أٛت  ال نيش  -
 بَتنت . –ا٠تطيب نتيلي  الشيخ ابن باز، طبية دار ا١تيرفة  لحافظ ابن حجر ٖتقي  :لفعح الباري بشرح صحيح البخاري  -
 بَتنت . –ه ، دار البشائر اإلسالمية 1412عاماألنىل ط   ٖتقي  نترتيب : جاسم ال نسري ،عدمام الرازيلالروائ   -
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 دمش  . –ه ، دارا لركر 1419عاماألنىل ط سي ي أبو جيب، لالقاموس الرقهي  -
ه ، دار ابن 1421األنىل ط ه ، ٖتقي  : خال  ا١تشيقيح، 1376ت  الرٛتن بن ساصر السي ييبلالقواع  ناألصول اٞتامية  -

 ال مام . -اٞتوزي 
 بَتنت . –ه ، دار الركر 1409الثالثة ط يب أٛت  ابن ع ي، ٖتقي  : سهيل زكار ، ألالكامل ُب ضيراء الرجال  -
 بَتنت . -دار الركر دم  بن إٝتاعيل البخاري ٖتقي  : عب الرٛتن ا١تيلدمي، حملالكٌت  -
 بَتنت . –ه ، دار الركر 1410عاماألنىل ط ، حملدم  بن مكرم ابن مهظور لسان اليرب -
 بَتنت .  -ه  مؤسسة ا١تيارف 1406هور ال ين على ا٢تيثدمي باععهاء : حسام ال ين ا١تق سي، ط : ل٣تدمع الزنئ  نمهبع الروائ   -
 مار . –: عب الرٛتن بن ٤تدم  بن قاسم الهج ي، مكعبة ابن تيدمية ٣تدموع فعانى شيخ اإلسالم ابن تيدمية ٚتع نترتيب  -
 بَتنت . -ه ، ٖتقي  : أٛت  شاكر، دار الركر 456ت يب ٤تدم  علي بن أٛت  ابن حزم األس لسيألاحمللى  -
 .يةلسيودا -ه ، دار الوطن1415عاماألنىل ط ه ، 1376ت يب الرٛتن بن ساصر السي يلا١تخعارات اٞتلية من ا١تسائل الرقهية  -
 بَتنت . -ه ، دار الكعب اليلدمية 456ت مراتب اإلٚتاع تأليف:أيب ٤تدم  علي بن أٛت  ابن حزم األس لسي -
 بَتنت . -ه ، مؤسسة الرسالة 1408عاماألنىل ط  ، ٖتقي  : شييب األرساؤنط، هت يب داند سليدمان السجسعاينألا١تراسيل  -
 بَتنت . -ه ، ا١تكعب اإلسالمي 1408الثالثة ط زهَت شانيش، مسائل اإلمام أٛت  رناية ابه  عب اهلل ٖتقي  : -
ا٢ته ، تاوير  –ه ، دائرة ا١تيارف اليثدماسية 1334عاماألنىل ط يب عب اهلل اٟتاكم الهيسابوري، ألا١تسع رك على الاحيحُت :  -

 .بَتنت –دار ا١تيرفة 
 بَتنت .  –مسه  اإلمام أٛت  بن حهبل الشيباين، ط ا١تكعب اإلسالمي  -
 القاهرة . –ه ، مكعبة ابن تيدمية 1416األنىل ط مسه  اإلمام ٤تدم  بن إدريس الشافيي ٖتقي  : ٣ت ي ا١تاري،  -
 بَتنت . –ه ، مؤسسة الرسالة 1416عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : ٛت ي السلري، 360ت بو القاسم الطرباينألمسه  الشاميُت  -
األنىل ط ه  ٖتقي  : عب ا١ته ي بن عب القادر، 317ت م البفويه  ٚتي  : أبو القاس230ت مسه  علي بن اٞتي  اٞتوهري -

 الكويت . -ه ، مكعبة الرالح 1405عام
 بَتنت . –ا١تسه  أليب داند الطيالسي، تاوير دار ا١تيرفة  -
 بَتنت . –ه ، دار ا١تأمون 1404عاماألنىل ط ا١تسه  أليب ييلى ا١توصلي ٖتقي  : حسن األس ،  -
 ٤تدم  الريومي طبية مكعبة لبهان . ٛت  بنألا١تاباح ا١تهَت  -
 بَتنت. -ه ، دار الكعب اليلدمية 1416عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : ٤تدم  شاهُت، 235ت بن أيب شيبة الكوُبايب بكر ألا١تاهف  -
 ه  ٖتقي  : ٣تدموعة من الباحثُت ُب رسائل852ت ٛت  بن علي بن حجر اليسقالينألا١تطالب اليالية بزنائ  ا١تساسي  الثدماسية  -

 الرياض . -ه ، دار الياصدمة 1419عاماألنىل ط ماجسعَت، 
 بَتنت . -ه ، ٖتقي  : أٛت  شاكر ن٤تدم  الرقي، دار ا١تيرفة 388ت يب سليدمان ٛت  ا٠تطايبألميامل السهن  -
 مار . –ه ، دار اٟترمُت 1416عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : طارق عوض اهلل نغَت ، 360ت ا١تيجم األنسط للطرباين -
ا١ت يهة الهبوية  –ه ، مكعبة الفرباء 1418عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : صالح ا١تاراٌب، 351ت يب الباقي بن قاسعلاحابة ميجم ال -

. 
 -ه ، مكعبة دار البيان 1421األنىل ط : ٤تدم  األمُت اٞتكٍت، ه ، ٖتقي 317ت يب اهلل بن ٤تدم  البفويلميجم الاحابة  -

 .الكويت
 بَتنت . –ه ، ا١تكعب اإلسالمي 1405األنىل ط ه  ٖتقي  : ٤تدم  أمرير، 360ت سليدمان الطرباينلا١تيجم الافَت  -
 بف اد . –ه  ٖتقي  : ٛت ي السلري، ال ار اليربية للطباعة 360ت ا١تيجم الكبَت للطرباين -
 الرياض . -ه ، دار الوطن 1419عاماألنىل ط ه  ٖتقي  : عادل اليزازي، 430ت ميرفة الاحابة أليب سييم األصبهاين -
 -ه ، دار هجر 1413ثاسية الط : عب الرعاح اٟتلو، ه  ٖتقي 620ت يب ٤تدم  عب اهلل بن أٛت  ابن ق امة ا١تق سيألا١تفٍت  -

 .القاهرة
 دمش . -ه  مؤسسة دار القلم 1418عامالثاسية ط ٖتقي :صروان دانندي  ،لراغب األصرهاينلمرردات ألراظ القرآن  -
 بَتنت . –ٖتقي  : عب السالم هارنن، تاوير : دار الكعب اليلدمية  مقاييس اللفة : أليب اٟتسُت ابن فارس -
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 اا ح الروزان، العوزيع اجملاين . لا١تلخص الرقهي  -
 بَتنت  -ه ، دار خضر 1418عاماألنىل ط زي  ال ين العهوخي اٟتهبلي، ٖتقي  : عب ا١تلك بن دهيش، لا١تدمعع ُب شرح ا١تقهع  -
 السيودية . –ه ، دار الياصدمة 1409األنىل ط ، ه 1376ت بن ساصر السي ي يب الرٛتنلمن ٤تاسن ال ين اإلسالمي  -
 الرياض . –ه ، دار اليسل 1419عامالثالثة ط ا١تهعقى من فعانى الشيخ صا ح الروزان، ٚتع : عادل الرري ان،  -
لى ا١تهعهى : ليثدمان بن ه  نمي  حاشية ع972ت دم  بن أٛت  الرعوحيحملمهعهى اإلرادات ُب ٚتع ا١تقهع مع العهقيح نزيادات  -

 بَتنت . –ه  مؤسسة الرسالة 1419األنىل ط ه  كالمها ٖتقي  عب اهلل الًتكي، 1097ت أٛت  الهج ي
 ه  .1412عاماألنىل ط ا١تههاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج للهوني، طبية مؤسسة قرطبة،  -
ي  عب الرٛتن ا١تيلدمي ماورة عن طبية ه  ٖتق463ت ٛت  بن علي ا٠تطيب البف اديألموضح أنهام اٞتدمع نالعرري   -

 ا٢ته  . –ه  ٔتطبية دائرة ا١تيارف اليثدماسية 1378عام
 مار . –ه  ٖتقي  : ٤تدم  فؤاد عب الباقي، دار إحياء الكعب اليربية 179ا١توطأ إلمام مالك بن أسس األصبحي  -
 .بَتنت –ه ، دار الركر1399عامالثاسية ط ، حي : الطها، ٖتقياٞتزريابن األثَت لدمبارك لالههاية ُب غريب اٟت يث ناألثر : -
ط ه ، ٖتقي  : عادل عب ا١توجود نغَت ، 468ت يب اٟتسن علي بن أٛت  الواح ي الهيسابوريألالوسيط ُب ترسَت القرآن اجملي   -

 بَتنت . -ه ، دار الكعب اليلدمية 1415األنىل 
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