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إهداء
ُأهديُثمرةُجهديُالمتواضعُإلىُ:روحُجديُالشيخُُ/سليمُشرابُ(رحمه ُاه)ُالهييُأفنهىُ
افعه ُلهوااُالتوحيهدُوالسهن ُفهيُأرجه اُفلسهثيتبُحيهقُتةنهىُع يهدةُ
عمرهُفيُالهدعوةُإلهىُاهُ–ُ-ر ً
حنيفي ُسمح بُنشرُةه ُتع ليمُالديتُاإلسالميُفيُفلسثيتُع مه بُورهراُالع يهدةُال هحيح ُمهتُ

خاللُحل تُالعلمُفيُجميعُمس جدُال ث عبُوقدُأثمرتُجهودهُةتوفيقُمهتُاهبُفةنهىُالعديهدُمهتُ
المس جدبُوح ربُالةدعُوالشركي تُالتهيُك نهتُسه دةُفهيُتلهتُالفتهرةبُومهتُأةهر ُجههودهُ:اإلسهه مُ
فههيُتيسههياُالج مع ه ُاإلسههالمي ُفههيُع ه مُ1978مُالتههيُجمههعُله ه ُالمعون ه تُمههتُالخ ه ر ُلت ههة ُ
مخ بُوالجميعُيشهدُل ُةيلتبُوقدُاةتعقُالعشهراتُمهتُثلةه ُالعلهمُإلهىُالج معه تُ
رح
ُعلمي ُش ً
ً
ً

اإلس ههالمي ُف ههيُال ههدولُالعرةيه ه ُليتعلمه هواُالعل ههمُالش ههرعيبُفتخ ههر ُعل ههىُي ههدهُدعه ه ةُوعلمه ه اُوأسه ه تيةبُ
يدرسههوتُفههيُج مع ه تُالههوثتبُأسههيلُاهُالعمههيمُأتُيرحم ه ُرحم ه ُواسههع بُويجعههلُم ه ُق ه مُة ه ُفههيُ
مي اتُحسن ت بُومتُأفت دهُفيُهياُاليومُوالديُالغ ليُالشيخُ/هم مُسليمُشرابُ(رحم ُاهُتع لى)ُ
ُكةيرابُولياُلنه ُ
الييُع ُفراق ُعلين بُوعلىُقلوبُكلُمتُعرف ُوع شرهبُف دُترتُمتُةعدهُفر ً
ار ً
إالُأتُن ولُ"( ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [الة رةُ .]156:

ف هدُكه تُمثه ًالُللتواضههعُوحههبُالجميههعبُفكه تُيحهبُالنه اُويحةونه ُويكهرهُالح ههدُوالضههغين بُفكه تُ
نعمُاألبُالمث ليبُف دُس رُعلىُنهجُوالدهُالشيخُ/سليمُ(رحم ُاه)ُفيُالدعوةُإلهىُاهبُوتعلمهتُ
هةة ُةعههدُاهُ–عه ُوجهلُ-فهيُتحفيه يُإلكمه لُد ارسهتيُالعليه ُ
علهىُيديه ُالشهياُالكثيهربُف هدُكه تُس ً

فههيُالعلههمُالشههرعينُحتههىُنسههيرُعلههىُدرة ه ُودربُوالههدهُ(رحمهم ه ُاه)بُوك ه تُينتمههرُهههياُاليههومنُ
ليحضهرُمن قشههتيبُفههالُن ههولُإالُكمه ُقه لُرسههولُاهُ

هياُُ
ُ"ُ:لِلَّه ُُِ َمه ُأ َ
َخهَُيُ َو َمه ُأ ْ
َعثَههىُ َوكههلُُ َشه ْ

بُ َوْلتَ ْ ةِ ُْر"(ُ .)1
ِع ْن َدهُُم َس ًّمىُ َفْلتَ ْحتَ ِس ُْ
أسيلُاهُأتُيتغمدهُووالدي ُوالمسلميتُةواسعُرحمت ُ .

ُوالههدتيُالغ لي ه ُالتههيُ ههةرتُعلين ه بُواحتسههةتُف هراقُوالههدن بُأسههيلُاهُأتُيجعههلُيلههتُفههيُ
مي اتُحسن ته ُ .
ُو وجت ههيُالع يه ه ةُ(أفنه ه ت)ُ–أمُيحي ههىُ-الت ههيُس هههرتُمع ههيُالليه ه ليُوسه ه عدتنيُف ههيُإتمه ه مُ
رس لتيُ .
)(1

حي ُالةخ ريُ()79/2بُحديقُرقمُ .)2184(ُ:

ب

ُوفلياتُكةديُأوالديُ(س دةُ–ُيحيى)ُأسيلُاهُالعميمُأتُيجعلهم ُيري ُ

لح ُ .

واخوتيُوأخواتيُ .
ُوأهليُوأحة يُ .
ُو هريُالدكتورُ/محمدُن يفُاللح مُو وجت ُوأوالدهمُ .
ُو مال يُفيُالعملُو مال يُفيُالدراس ُ .
كلُمتُعلمونيُومتُلهمُحقُعلي ُ
َُّ
ُو
س ًالُالمولىُ–ع ُوجلُ-أتُيكللُة لنج حُوالتوفيقُ .

ت

ُ

شكر وتقدير
الحمههدُهُالههييُةنعمه ُتههتمُال ه لح تبُوال ههالةبُوالسههالمُعلههىُأشههرفُالخلههقُأجمعههيتُ–
محمدُةتُعةداهُ-ال

دقُاألميتبُأم ُةعدُ :

ف دُق لُتع لى(ُ:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [ل م ت]12:بُوي هولُالرسهولُ

الَُ
ُ "ُ:

الَُ َي ْشكرُُ َّ
ا"(ُ .)1
الن َُ
تُ ُ
َي ْشكرُُاللَّ َُُ َم ُْ
ُوانثالقً ُمتُقهولُاهُتعه لىبُوتثةي ًه ُلسهن ُرسهولُاهُ

ُفهنننيُأت هدمُةخه للُالشهكرُ

الج يلبُوحفهمُالجميهلُإلهىُشهيخيُاألسهت يُالهدكتورُُ/محمهدُم هثفىُنجهمُ-عميهدُكليه ُالشهريع ُ
ةج معه ُاأل هههرُ-حفمه ُاهُورعه هبُالههييُتفضههلُة إلشهرافُعلههىُرسه لتيبُف ههدُتعلمههتُعلههىُيديه ُ
العلمُالكثيرُمنيُأتُدرستُالةك لوريواُحتىُانتهيتُمتُالم جسهتيربُوأفهدتُمهتُتوجيه ته ُال يمه ُ
ااُالرسه ل بُحيهقُكه تُمثه ًالُللتواضهعُوأه ًهالُللعلهمُوثلةته بُفجه اهُعنه ُوعهتُالمسهلميتُخيهرُ
فيُإثهر ُ
الج اابُوجعلُعمل ُووقت ُفيُمي اتُحسن ت ُ .
كم ُأت دمُة لشكرُالج يلُلعضويُالمن قش ُ :
األست يُالدكتورُ/عليُرشيدُالنج رُالمن قشُالداخليُ ُ
ُوالدكتورُ/رأفتُمنسيُن

رُالمن قشُاالخ رجيُُحفم ُاهُُكمه ُوأت هدمُةخه للُالشهكرُلكهلُمهتُ

س همُفيُإتم مُةحثيُولوُة لشياُاليسيربُس ًالُالمولىُ–ُ-أتُيجه يهمُعنه ُخيهرُالجه اابُإنه ُ
وليُيلتُوال درُعلي ُ .

) (1سنتُأةيُداودُ()255/4بُحديقُرقمُ()4811بُواسن دهُ حي ُ .

ث

ملخص الرسالة
موضوعُالرس ل ُ"عللُمروي تُال هح ةيُأةهيُموسهىُاألشهعريُفهيُالسهنتُاألرةهعُوالسهنتُ
الكةرىُللنس يُ(جمعبُوتخريجبُوةي تُعللبُوتعليق)ُ.وقدُاقتضتُثةيع ُالةحقُأتُيتكوتُمهتُ:
م دم بُوف ليتبُوخ تم بُوفه راُ .
أم ه ُالم دم ه ُف ههدُةينههتُفيه ه ُ:مك ن ه ُالسههن ُالنةوي ه بُوأهمي ه ُعلههمُالعلههلبُوتعريههفُالعل ه بُ
وأهمي ُالةحقبُوأسة بُاختي رهبُوأهدافُالدراس بُوالدراس تُالس ة بُومنهجُالةحقبُوهيكل ُ .
أم ُالف لُاألولُ:ف دُترجمتُفيه ُلل هح ةيُأةهيُموسهىُاألشهعريُُمهتُإسهالم ُحتهىُ
وف ت ُ.وقدُقسمت ُإلىُست ُمة حقُ .
أم ه ُالف ههلُالث ه نيُ:ف ههدُتضههمتُموضههوعُالرس ه ل ُ:تخ هريجُاألح ديههقبُود ارس ه ُأس ه نيده بُ
وترجم ُرواته بُوالحكمُعليه بُوالتعليقُ.وقدُقسمت ُإلىُخمس ُمة حقُجعلتُكلُكت بُمتُكتبُ
السنتُاألرةعُوالسنتُالكةرىُفيُمةحقُمست لُ .
أم ُالخ تم ُ:ف دُتضمنتُالنت جُوالتو ي تُ .
ُ

ج

Abstract:
The subject of the research
The Narration of the companion " Abu Mosa Al Ash'arey "
In "The Four Sunnan" and" The Grand Sunnan" collecting,
releasing , explaining of causes and commenting"
The nature of the research consists of :
* The introduction , two chapters , the conclusion and the indexes.
* The introduction shows the position of the prophets and the
importance of the narrations science and the definitions of the
narration, the importance of the research , the reasons for choosing it
, the purpose of the study and the previous studies , the course of the
study and its form.
* As for the first chapter: I have talked about the companion of Abu
Mosa Al-Ash'arey" Allah be pleased with him". Since his Islam till
his death and I have divided it into six fields.
* As for the second chapter: it has included the subject of the
research about releasing the Hadith and studying its script, the
definition of its narrators , judging and commenting on them.
I have divided it into five fields and I have made each book of the
script books and the four grand Sunnan in one independent field .
* As for the conclusion: it has included the results and the
recommendations.
Done with the support and strength of Allah
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مقدمة:
إتُالحمدُهُنحمدهُتع لىُونستعين بُونسهتغفرهُونسهتهدي ُونتهوبُإليه بُونهنمتُةه ُونتوكهلُ
علي بُونثنهيُعليه ُالخيهرُكله بُونعهويُةه هُمهتُشهرورُأنفسهن بُومهتُسهي تُأعم لنه بُمهتُيههدهُاهُ
فههالُمضههلُله بُومههتُيضههللُفههالُهه ديُله بُوأشهههدُأتُالُإله ُإالُاهُوحههدهُالُشهريتُله بُوأشهههدُأتُ
محمداُعةدُاهُورسول ُو في ُمتُخل ِ ُوخليل بُالةشهيرُوالنهييرُوالسه ار ُالمنيهربُخيهرُمهتُ هلىُ
ً
هُوسلمبُوسيدُمتُحجُالةيتُالحرامبُع ي ُعلي ُم ُعنتمُحريلُعليكمُة لمنمنيتُرنوفُرحيمبُ

الُشراُإالُوحيرن ُونه ن ُعن بُوعلهىُللُةيته ُالثيةهيتُالثه هريتبُ
م
ُترتُخيراُإالُوقدُدلن ُعلي بُو ً
ً
ومتُتةعهمُةنحس تُإلىُيومُالديتبُق لُتع لى(ُ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) ُ[النسه ه ا]1:بُفننه ه ُ
الُيخفههىُعلههىُكههلُع ه لمُة ه لعلومُالشههرعي ُأتُالسههن ُالنةوي ه ُهههيُم ههدرُالتش هريعُاإلسههالميُةعههدُ
كت ه بُاهُ–ع ه ُوجههلُ-وهههيُأ ههلُمههتُأ ههولُاألحك ه مُالشههرعي بُأم ه ُةي ه تُالحههديقُلل هرلتُفنن ه ُ
يف ههلُمجمله بُويوضه ُمةهمه ُوي يههدُمثل ه بُويخ ههلُع مه بُوأنه ُالُيمكههتُالعمههلُةكثيههرُمههتُ
األحك ه مُال هواردةُفههيُال هرلتُالك هريمبُإالُإياُاجتمههعُاليه ه ُتوضههي ُوةي ه تُ
عة دهُالمنمنيتُةث عت ُوث ع ُورسول ُ

ُوقههدُأمههرُاهُتع ه لىُ

ُل ول ُتع لى(ُ:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒ) [النسه ه ا]59:بُووضه ه ُربُالعه ه ةُ-س ههةح ن ُوتعه ه لى–ُأنه ه ُأنه ه لُال ه هرلتُعل ههىُرس ههولُاهُ
بُليةههيتُللن ه اُم ه ُأن ه لُإلههيهمبُوهههياُالةي ه تُةحديث ه ُ

قهُهوًالُوفعه ًهالُوت ريه ًهراُو ههف ًبُل ول ه ُ

تع ه ه ه ه لى(ُ:ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)[النحه ه ه ههل]44:بُله ه ه ههياُف ه ه ه ههدُ
حرلُالسلفُال

بُجيالُةعدُجيلُعلىُتل يُالحديقُمهعُالحفهمُوالدقه ُواألم نه ُعنهدُالتحمهلُ
ل
ً

والتةلي ه نُامتث ه ًالُل ول ه ُ

ِم ْن ُ) (ُ .)1

هبُفَ هِنتَُُّ َّ
(لِيَةلِّه ُ َّ
هوُأ َْو َعههىُلَ ه ُُ
هتُهه َُ
َتُيَةلِّه َُُ َمه ُْ
الش ه ِهَُدُ َع َسههىُأ ُْ
الش ه ِهدُُاْل َغ ِه َُ

ولم ه ُك ه تُعلههمُعلههلُالحههديقُ ه حبُالكلم ه ُالنه ي ه ُفههيُقة هولُالحههديقُوردهُدوتُس ه رُ
علهومُالحهديقبُوههوُمهتُأ ل ل لُالعلهومُوأعممهه بُوههوُرأاُعلهومُالحهديقنُألنه ُةه ُيميه ُ هحي ُ
)(1

حي ُالةخ ريُ()24/1بُحديقُرقمُ .)67(ُ:

ذ

الحديقُمتُس يم بُولمُيتكلمُفيه ُإالُال ليهلُمهتُالحفه مُولهمُيخهمُفهيُرمه رهُإالُالجه ةهيةنُألنه ُ
علههمُيعتم هدُعلههىُالخة هرةُوالمم رس ه ُوقههدُعرف ه ُجمهههورُالمحههدثيتُ:سههةبُر ه ممُي ههدحُفههيُ ههح ُ
الحديقُمعُأتُالمه هرُالسهالم بُوقهدُعرفه ُاةهتُال هالحُفهيُم دمته ُ:الحهديقُالمعلهلُةينه "ُ:ههوُ
الحديقُالييُاثلعُفي ُعلىُعل ُت دحُفيُ حت ُمعُأتُم هرهُالسالم ُمنه "(ُ .)1
ولم ُك تُال ح ة ُ–رضيُاهُعنهمُ-يعدوتُأولُالمتحمليتُألح ديقُالنةيُ

ُوأولُ

هديداُ
متُأدوهُلمتُةعدهمنُألتُكهلُواحهدُمهنهمُيعهدُالهراويُاألعلهىُللحهديقبُوقهدُحر هواُحر ً ه ُش ً
فيُاألخيُوالتثةتُفيُالرواي نُلتوقيُالكيبُعلىُرسولُاهُ

ُولم ُك تُأةوُموسىُاألشعريُ

ُواح ه ًهداُم ههتُأول ههتُال ههح ة ُالعمه ه مبُف ههدُجه ه اُاختيه ه ريُله ههياُالموض ههوعُال ههييُأس ههميت ُ(عل ههلُ
مروي تُال ح ةيُأةيُموسىُاألشعريُفيُالسنتُاألرةعبُوالسنتُالكةرىبُجمهعبُوتخهريجبُوةيه تُ
عللبُوتعليق)بُوقدُ ادُررةتهيُفهيُيلهتُ يه دةُاالثهالعُعلهىُفضه لُأةهيُموسهىُاألشهعرينُكونه ُ
ُو

متُ ح ة ُرسولُاهُ

حبُال وتُالجميلُفيُال هرلتُوم هرأُأههلُالة هرةُوق ضهيه بُ

س ًالُالمولىُ–ع ُوجلُ-أتُيكوتُعمليُهياُخ ل ً ُلوجه ُالكريمُ .
أهمية البحثُ :

 .1إمه رُكهلُمه ُيتعلهقُةسهيرةُال هح ةيُأةهيُموسهىُاألشهعريُُمهتُإسهالم ُحتهىُوف ته نُ
كون ُُِأحدُألسن ُُِالهدىبُوم

قروتُالسلفُالمفضل .
جىُومتُخيرُ ُِ
ُِ
ةي ُُِالدُ

ههمُفهيُخدمه ُُِ
 .2لعلُجمهعُأح ديهقُههياُال هح ةيُالجليهلُمخرجه ُمدروسه ُمهتُشهين ُُِأتُيس َُ
سن ُالنةيُ

علمُالشرعيُع م بُوثلة ُالحديقُخ
ُوخدم ُثلة ُال ُِ

.

ههمُفه ههيُتحه ههريُاألح ديه ههقُال ه ههحيح ُ
 .3إتُالحكه ههمُعله ههىُدرج ه ه ُالحه ههديقُمه ههتُش ه هُيَن ُُِأتُيُسه ه َُ
والحسن بُوتجنبُاألح ديقُالضعيف ُالتيُي عُفيه ُكثيرُمتُالدع ةُوثلة ُالعلم.

أسباب اختيار الموضوع ُ
 .1المس هم ُةلةن ُمتواضع ُفيُموضهوعُالعلهلبُوالتخهريجبُوالتعليهقُعلهىُةعهمُاألح ديهقبُ
واستنة ثُةعمُاألحك مُالشرعي ُمتُخاللُدراسته .
بُواُة ار ُدورهمُفهيُتحمهلُاألح ديهقُ
 .2إمه رُمك ن ُال ح ة ُ–رضواتُاهُعليهمُأجمعيتُ -
و ي نته ُمتُالتحريفُوالتةديل.
) (1م دم ُاةتُال الحُ(ُ .)90/1

ر

أهداف الدراسةُ :
 .1تهههدفُهههيهُالد ارس ه ُإلههىُجمههعُمروي ه تُال ههح ةيُالجليههلُأةههيُموسههىُاألشههعريُُفههيُ
السنتُاألرةعُوالسنتُالكةرىُللنس ي.

ُأوُردابُ
 .2تخه هريجُه ههيهُاألح دي ههقبُوةيه ه تُمه ه ُوج ههدُفيهه ه ُم ههتُعل ههلُعن ههدُةيه ه تُدرجتهه ه ُقةه هوًال
ً
والتعليقُعلىُةعمُاألح ديقُعندُالح ج ُة خت

ر.

الدراسات السابقةُ :
ةعه ههدُالةحه ههقُوالتمحه ههيلبُوس ه هنالُأهه ههلُالعله ههمُوأس ه ه تيتن ُالك ه هرامبُوالةحه ههقُعله ههىُالشه ههةك ُ
العنكةوتي ُالع لمي بُلمُأقفُ–فيُمةل ُعلميُ-علىُدراس ُجمعتُأح ديقُههياُال هح ةيُالجليهلُ
متُهيهُالكتبُوخرجته بُوةينتُم ُفيه ُمتُعللبُوعل تُعليه ُمتُخاللُكتبُشهروحُاألح ديهقُ
ونحوه ه بُم ه ُعههداُد ارس ه ُواحههدةُفههيُرس ه ل ُدكتههوراهُع ه مُ2005مُللة حههقُ/محمههدُأحمههدُالمثههريُ
اليمنهيبُوقهدُسهجله ُفهيُج معه ُ هنع ابُإالُأنه ُجمههعُأح ديهقُأةهيُموسهىُمهتُكتهبُالسهن ُكلهه بُ
وخرجه ُودرسه بُويكرُم ُيستف دُمتُكلُحديقُ.إالُأن ُلمُيشرُإلىُالعل ُعندُالحكمُعلىُإسن دُ
الحديقبُكم ُهيُالح لُهن ُ .
منهجي في البحثُ :
 .1ترجم ُأةيُموسىُاألشعريُُمتُإسالم ُحتىُوف ت .
 .2جمعُأح ديقُأةيُموسىُاألشعريُُمتُالسنتُاألرةعُوسنتُالنس يُالكةرى.
أفردتُُأح ديهقُأةهيُموسهىُاألشهعريُُكهلُكته بُمهتُالسهنتُاألرةهعُفهيُمةحهقُمسهت لُ
َُ .3
علىُحدةبُثمُجعلتُأح ديث ُفيُالسنتُالكةرىُفيُمةحقُخ ما.

 .4إياُك تُالحديقُفيُال حيحيتُاكتفيتُةتخريجه ُمنهمه نُألنهمه ُأ ه ُكته ةيتُةعهدُكته بُ
اهُتع ه لىبُوقههدُتل تهم ه ُاألم ه ُة ه ل ةولبُواتُلههمُيكههتُفيهم ه ُاكتفيههتُةتخ هريجُالحههديقُمههتُ
الكتبُالتسع ُعلىُحسبُترتيةه .
 .5إياُتكررُالحديقُفيُأكثرُمتُكت بُاكتفيتُةتخريج ُفيُة بُواحدُخشيتُاإلث ل .
 .6يكههرتُثههرقُالحههديقُالههييُقمههتُةتخريج ه بُفههنتُك ه تُثريههقُالحههديقُمختلفً ه ُأوردتُفي ه ُ
رج لُالسندُحتىُيلت يُمعُسندن ُفيُالحديق.
 .7إياُتكررُالحديقُخاللُالتخريجُاكتفيتُةتخريج ُعندُيكرهُأولُمرةُخشي ُاإلث ل .

ز

 .8قمههتُةترجم ه ُجميههعُرواةُالسههندُمخت ه ًهراُترجم ه ُمههتُك ه تُهن ه تُاتف ه قُعلههىُتعديل ه ُأوُ
تجريح ه ُة ههولُاةههتُحجههرُفههيُت رية ه بُأم ه ُالمختلههفُفههيهمبُف ههدُتوسههعتُفههيُت هراجمهمُمههتُ
أقوالُالن دبُوقدُاعتمدتُقولُاةتُحجرُفهيُت ريةه ُفهيُيلهتُكله نُألنه ُمهتُأشههرُخ تمه ُ
الحف م.
 .9ةع ههدُد ارسه ه ُس ههندُالح ههديقُوةيه ه تُمه ه ُيحته ه ُإليه ه ُم ههتُمت ةعه ه تُأوُشه هواهدبُحكم ههتُعل ههىُ
مستينس ُةحكمُالعلم اُالمعتمديتُك لترمييُوريرهبُواتُلمُ
الحديقُمتُحيقُال ةولُوالردبُ
ً
يوجدُاجتهدتُفيُةي تُدرجت ُحسبُأ ولُهياُالفهتُوأقهوالُعلمه اُالجهرحُوالتعهديلبُمهعُ

اإلش رةُإلىُعل ُهياُالحديقُعندُالحكمُعلىُإسن دهُة خت

ر.

 .10فسرتُاأللف مُالغرية بُويلتُة لرجوعُإلىُكتبُرريبُالحديقبُوكتبُاللغ .
 .11عرفههتُة ألم ه كتُوالةلههداتُمههتُخههاللُكتههبُمع ه جمُالةلههداتبُكم ه ُعرفههتُة ألنس ه ببُويلههتُ
ة لرجوعُإلىُمراجعه بُمثلُكته بُاألنسه بُللسهمع نيبُواللةه بُفهيُتههييبُاألنسه بُالةهتُ
األثير.
 .12ع وُاآلي تُال رلني ُةيكرُاسمُالسورةُورقمُاآلي .
 .13عل ههتُعل ههىُةع ههمُاألح دي ههقُتعلي ًه ه ُمخت ه ًهراُعن ههدُالح جه ه بُمعتم ه ًهداُالرج ههوعُإل ههىُكت ههبُ
الشروحُعندُالح ج .

حدود الدراسةُ :
اقت ههرتُف ههيُةحث ههيُعل ههىُجم ههعُأح دي ههقُأة ههيُموس ههىُاألش ههعريُُف ههيُالس ههنتُاألرة ههعبُ
والسنتُالكةرىُللنس يُف ثُ ُ.
هيكل البحثُ :
ه ههيابُوق ههدُاقتض ههتُثةيعه ه ُةحث ههيُأتُيتك ههوتُهيكله ه ُم ههتُ:الم دمه ه بُوف ههليتبُوخ تمه ه بُ
وفه راُفني ُ .
أم ُالم دم ُف دُةينتُفيه ُ:مك ن ُالسن ُالنةوي بُوأهمي ُعلمُالعللُوتعريفُالعل بُوأهميه ُ
الةحقبُوأسة بُاختي رهبُوأهدافُالدراس ُوالدراس تُالس ة بُومنهجُالةحقبُوهيكلي ُالةحقُ .
الف لُاألولُ-ترجم ُال ح ةيُأةيُموسىُاألشعريُُوفي ُست ُمة حقُ -:
المةحقُاألولُ-ويشتملُعلىُ:اسم بُوكنيت بُونسة بُو فت ُ .
المةحقُالث نيُ-إسالم ُوهجرت ُإلىُالحةش بُوالغ واتُالتيُشهده ُمعُالنةيُ
س

ُ.

المةح ه ههقُالث ل ه ههقُ-فض ه ههل ُومك نته ه ه ُالعلميه ه ه بُُوام رته ه ه ُف ه ههيُ م ه ههتُالنة ه ههي
النةي

وُروايته ه ه ُألح دي ه ههقُ

ُ.

المةحقُالراةعُ-ورع ُوت واهبُوقراات ُلل رلتُ .
المةحقُالخ ماُ-من قبُاألشعرييتبُواليت ُ متُعمرُوعثم تُ–رضيُاهُعنهمُ-ال ض اُ .
المةحقُالس داُ-الفتن بُوالتحكيمبُوف ت ُ .
الف لُالث نيُ-وقدُتكوتُمتُخمس ُمة حقُ -:
المةح ههقُاألولُ-تخه هريجُأح دي ههقُأة ههيُموس ههىُاألش ههعريُُف ههيُس ههنتُأة ههيُداودبُوةيه ه تُعللهه ه بُ
والتعليقُعليه ُة خت

رُُ .

المةح ههقُالثه ه نيُ-تخه هريجُأح دي ههقُأة ههيُموس ههىُاألش ههعريُُف ههيُس ههنتُالترم ههييبُوةيه ه تُعللهه ه بُ
والتعليقُعليه ُة خت

رُُ .

المةحههقُالث لههقُ-تخ هريجُأح ديههقُأةههيُموسههىُاألشههعريُُفههيُسههنتُالنس ه يُال ههغرىبُوةي ه تُ
علله بُوالتعليقُعليه ُة خت

رُُ .

المةحقُالراةعُ-تخريجُأح ديقُأةيُموسىُاألشعريُُفيُسهنتُالنسه يُالكةهرىبُوةيه تُعللهه بُ
والتعليقُعليه ُة خت

رُُ .

المةحههقُالخه ماُ-تخ هريجُأح ديههقُأةههيُموسههىُاألشههعريُُفههيُسههنتُاةههتُم ج ه بُوةيه تُعلله ه بُ
والتعليقُعليه ُة خت

رُ .

الخ تم ُ:وتتضمتُنت جُالةحقبُوالتو ي تُالتيُتو لتُإليه ُ .
فه راُالرس ل ُوتشتملُعلىُ :
 .1فهراُالم

درُوالمراجع.

 .2فهراُاآلي تُال رلني .
 .3فهراُأثرافُاألح ديق.
 .4فهراُالرواةُالمترجمُلهم.
ُ

ش

ه
ه
رافصلهر ول

ت مجزهراصحابيهرجل لهأبيهمو ىهر شع يه ه
ه
 رملبحثهر ول-هرمسه،هوكن ته،هونسبه،هوصفته.
 رملبحث هراثاني -هإ المه ،هو ج ته هإىل هرحلب ز،ه
وراغ وريهرايتهشهس اهمعهرانيبه ه.
 رملبحث هراثااث -هفض ه ،هومكانته هراع م ز ،هوإمااتهه
يفه منهرانيبه ،هواور تهه حاا ثهرانيبه ه.
 رملبحثهرا ربع-هواعههوتقوره،هوق رءتهها ق آن.
 رملبحثهرخلامس-همناقبهر شع ني،هووال تههيفهعهسه
عم هوعثمانه–اضيهرهللهعنهما.-
 رملبحثهراسااس-هرافتنز،هوراتحك م،هوفاته.ه

المبحث األول -اسمه وكنيته ونسبه وصفته
اسمه وكنيته:
َّ
لمُةتُحض رُةتُحربُةتُع مرُةتُعن ُةتُةكهرُةهتُعه مرُةهتُ
ُعةدُاهُةتُقياُةتُس
عيرُةتُوا لُةتُن جي ُةتُالجمه هرُاةهتُاألشهعرُةهتُأددُةهتُ يهدُةهتُيشهجببُ ه حبُرسهولُاهُ
(ُ .)1
وقههدُوردُفههيُالحههديقُال ههحي ُالههييُرواهُالةخ ه ريُأتُرسههولُاهُقههدُ
عةداهُةتُقيابُفعتُأةهيُموسهىُاألشهعريُبُأتُالنةهيُ

ن ه داهُة سههم ُ

هتُقَ ْهياُُ:
اهُ ْة َُ
ُقه لُله َ ُ"ُ:يه ُ َع ْة َُهدُ ُِ

الُ
الُقه َّهوُةَُإِ َُّ
لُ َوَُ
الُ َحه ْهو َُ
هلَُ ُ:
لُ"ُ:قه ُْ
اهُقَ ه َُ
هولُ ُِ
هتُكنههوُُِاْل َجَّن ه ِ بُفَ ْلههتَُُ:ةلَههىبُ َي ه ُ َرسه َُ
هتُ َعلَههىُ َك ْن ه ُُ ِمه ُْ
َالُأَدله َُ
أ َُ
ه"(ُ .)2
ةِ ُِ

ُةنتُوهبُةتُعتُ()3بُ
وكنيت ُأةوُموسىُوقدُاشتهرُةه بُوهوُاسمُأحدُأوالدهبُوأم ُمةي
َ

ك نتُأسلمتُوم تتُة لمدين ُ ُ.

وقههدُت ه و ُأمُكلثههومُةنههتُالفضههلُةههتُالعة ه اُةههتُعةههدُالمثلههببُفيولههده ُموسههىُةههتُأةههيُ

موسى(ُ .)4
نسبهُ :

ُويرجعُنسبُأةيُموسىُإلىُأشعرُوهيُقةيل ُمشهورةُمتُاليمتبُواألشهعرُههوُةنهتُأددبُ

وانم ُقيلُل ُاألشعرنُألتُأم ُولدت ُوالشعرُعلىُةدن (ُ .)5
روىُعههتُالنةههيُ

كعببُوعم رُةتُي سرُ .

هيُةههتُ
ُوعههتُالخلف ه اُاألرةع ه بُومع ه يُةههتُجةههلبُواةههتُمسههعودبُوأُةه َُّ

هىبُواة ه هراهيمبُوأةه ههوُةه ههردةبُوأةه ههوُةكه ههربُوام أرت ه ه ُأمُعةه ههدُاهبُومه ههتُ
روىُعن ه ه ُ:أوالدهُموسه ه ُ

ال ح ة ُ:أةوُسهعيدبُوأنهابُوثه رقُةهتُشهه ببُومهتُكةه رُالته ةعيتُفمهتُةعهدهمبُ يهدُةهتُوههببُ

وأةههوُعةههدُال ههرحمتُالسههلميبُوعةيههدُة ههتُعميههربُوقههياُة ههتُأةههيُح ه مبُوأة ههوُاألسههودبُوسههعيدُة ههتُ

) (1أسدُالغ ة ُ(ُ .)376/3
)(2

حي ُالةخ ريُ()133/5بُحديقُرقمُ(ُ .)7386

) (3قةيل ُفيُاليمتبُمعجمُالةلداتُ(ُ .)142/4
) (4معرف ُال ح ة ُألةيُنعيمُ(ُ .)1749/4
) (5اللة بُفيُتهييبُاألنس بُ(ُ .)64/1

2

هيببُويرُةههتُجةههيشبُوأةههوُعثم ه تُالنهههديبُوأةههوُ ارفههعُال ه بُوأةههوُعةيههدةُةههتُعةههداهُةههتُ
المسه
ب
مسعودبُورةعيُةتُحراشبُوحث تُالرق شيبُو فواتُةتُمحر بُولخروت(ُ .)1

وصفه:

هيراُ
وق ههدُجه ه اُف ههيُ ُو ههف ُمه ه ُ
ُرويُع ههتُعة ههداهُة ههتُةري ههدةُأنه ه ُكه ه تُخفي ههفُالجس ههمبُق ه ً
ثثً (ُ .)3()2
وقههدُيك هرهُالههيهةيُفههيُالثة ه ُاألولههىُمههتُال ههح ة ُ-رض هواتُاهُعلههيهم-بُوق ه ل"ُ:ك ه تُ

ُثية ه ُ
لح ُت ًلي ه ُلكت ه بُاهبُإلي ه ُالمنتهههىُفههيُحسههتُال ههوتُة ه ل ر
لم ه ُع ه ً
لتبُروىُعلم ه ً
مالُ ه ً
ً
ع ً

مة رًك بُوأقرأُال رلت"(ُ .)4

المبحث الثاني -إسالمه ،وهجرته ،والغزوات التي شهدها مع النبي

.

إسالمه وهجرته:
يكرُالواقديُأتُأة ُموسىُقدمُمك بُفح لفُسعيدُةتُالع لُةهتُأميه ُأةه ُأحيحه بُوكه تُ
قدم ُمعُإخوت ُفيُجم ع ُمتُاألشعرييتُثمُأسلمبُوهه جرُإلهىُأرمُالحةشه بُقه لُاةهتُإسهح قُ:

هههوُحليههفُللُعتةه ُةههتُرةيعه بُويكهرهُفهيمتُهه جرُمههتُحلههفُةنههيُعةههدُشههماُإلههىُأرمُالحةشه ُ
وق لههتُث ف ه ُمههتُأهههلُالعلههمُة لنسههبُوالسههيرُإتُأة ه ُموسههىُلم ه ُقههدمُوح ه لفُسههعيدُةههتُالع ه لُ

ان ههرفُإلههىُةههالدُقومه بُولههمُيهه جرُإلههىُأرمُالحةشه (ُ.)5وقه لُاةههتُعةههدُالةههرُ:ال ههحي ُأتُأةه ُ
هالُفههيُسههفين بُفههيل تهمُال هري ُإلههىُ
موسههىُرجههعُةعههدُقدوم ه ُمك ه ُمههعُاألشههعرييتُنحههوُخمسههيتُرجه ًُ
تُمع ه ُسههفين ُ
النج شههيُةههيرمُالحةش ه بُفواف هواُخههرو ُجعفههرُمنه ه بُفههيتواُمعهههمبُوقههدمتُالسههفينت
ً
األشعرييتُوسفين ُجعفرُوأ ح ة ُ–علىُالنةيُ

ُفيُحيتُفت ُخيةر()6بُوقدُثةتُفيُ حي ُ

الةخه ريُقههدومُأةههيُموسههىُوقومه ُمههعُسههفين ُجعفههرُةعههدُفههت ُخيةههرُحيههقُقه لَ"ُ:ةلَ َغ َنه ُ َم ْخه َهرُُ َّ
هيُ
النةِه ُِّ
تُفَ َرِك ْة َن ُ َس ِف َين ًُُفَيَْل َتَْن ُ َس ِف َينت َن ُإِلَىُ َّ
تُأَةِهيُثَ لِهبُُ
يُةِ ْل َح َة َش ُُِفَ َوافَ ْ َن ُ َج ْعفَ َُرُ ْة َُ
الن َج ِش ُِّ
ُ َوَن ْحتُُةِ ْل َي َم ُِ
لُ َّ
فَيَقَ ْم َن ه ُ َم َع ه ُُ َحتَّههىُقَه ِهد ْم َن ُفَ َوافَ ْ َن ه ُ َّ
هلُ
َهه َُ
هرُفَ َ ه َُ
هيتُا ْفتَههتَ َُُ َخ ْي َةه َُ
هيُ ُ ِحه َُ
النةِه َُّ
النةِههيُُ ُلَكه ُْهمُأ َْنههتُْمُ َي ه ُأ ْ
ت"(ُ .)7
الس َِّف َين ُُِ ِه ْج َرتَ ُِ

) (1اإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ(ُ .)182/4

) (2األثثُ:هوُالكوسجبُالييُعريُوجه ُمتُالشعرُإالث ق تُفيُأسفلُحنك بُالنه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)211/1
) (3اإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ(ُ .)181/4

) (4تيكرةُالحف مُ(ُ .)22/1
) (5االستيع بُفيُمعرف ُاأل ح بُ(ُ .)979/3
المرجعُالس ةقُ .
)ُ (6
)(7

حي ُالةخ ريُ()51/5بُحديقُرقمُ .)3876(ُ:
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الغزوات التي شهدها مع رسول اهلل
إتُحيه ةُال ههح ةيُالجليههلُأةههيُموسههىُاألشههعريُُك نههتُح فل ه ُة ه لمواقفُالمش هرف ُمههعُ

رسولُاهُ

ُمنيُإسالم ُقضه ه ُفهيُنشهرُاإلسهالمبُوتعلهيمُالنه اُأمهورُديهنهمبُوقرااته ُلل هرلتُ

الكريمُالييُاشتهرُفي ُلحستُ وت بُوجم لُتالوت بُول دُك تُأةوُموسىُُشديدُالمال مه ُمهعُ

رسه ُي تههلُةشهج ع ُواستةسه لبُضههربُ
رسهولُاهُ ُفههيُمهواثتُالجهه دُفكه تُم ه ً
هورابُف ً
تالُجسه ً
في ُالمثلُفيُتحملُالمش قُول دُيكرن ُس ة ً ُأتُأولُمش هدهُخيةرُحهيتُقهدمُمهعُأههلُالسهفينتيتبُ
وةعههدُفههت ُخيةههرُشهههدُمههعُالنةههيُ

ُره ةُياتُالرقه عُالتههيُوقعههتُفههيُشهههرُرةيههعُأولُسههن ُُ7هبُ

وقدُضربُفيه ُأروعُاألمثل ُفهيُالتضهحي ُوال هةربُوقهدُتحهدقُفيهه ُعهتُالمع نه ةُالتهيُل يهه ُمهعُ

النةههيُ

ُو ههحة ُفههيُتلههتُالغ ه وةبُلم ه ُثةههتُفههيُ ههحي ُالةخ ه ريُعههتُأةههيُموسههىُاألشههعريُ

خرجنه ُمههعُالنةههيُ

ُفههيُره وةُونحههتُسههت نفههرُةيننه ُةعيههرُنعت ةه ُفن ةههتُأقههدامن ُون ةههتُقههدم يُ

وس ه ثتُأمف ه ريُوكن ه ُنلههفُعلههىُأرجلن ه ُالخههرقُفسههميتُر ه وةُياتُالرق ه عُلم ه ُكن ه ُنع ههبُمههتُ

الخرقُعلىُأرجلن (ُ .)1

ُمتُر وةُحنيتُفيُالسن ُالث من ُمهتُالهجهرةُةعهدُالفهت بُةعهقُأةه ُ

ثمُلم ُفرغُالنةيُ

ع مرُاألشعريُعمُأةيُموسىبُعلىُجيشُإلىُأوث اُوالتيُك نتُة ي دةُدريدُةتُال ِّ َّم بُف تلُ
أةوُع مرُدريدُةهتُال هم ُوهه مُاهُأ هح ة بُوقتهلُأةهوُموسهىُق تِله ُ()2بُوعنهدم ُعه دُأةهوُموسهىُ
مههتُأوث ه اُوأخةههرُالنةههيُ

ُولعم ه ُوق ه ل"ُ:اللهههمُارفههرُ

ُم ه ُحههدقُمع ه بُدع ه ُل ه ُالنةههيُ

لعةي ههدُأة ههيُعه ه مر"بُث ههمُقه ه لُ"الله ههمُاجعله ه ُي ههومُال ي مه ه ُف ههوقُكثي ههرُم ههتُخل ههتُوالنه ه ا"ُف ل ههتُل ههيُ
يم "ُق لُأةوُةردةُ
ف ستغفربُف ل"ُ:اللهمُارفرُلعةدُاهُةتُقياُينة بُوادخل ُيومُال ي م
ً
ُمدخالُكر ً
إحداهم ُألةيُع مرُواألخرىُألةيُموسى(ُ.)3وشهدُمعُرسولُاهُ

ُر وةُتةوتُفيُرجبُُ9

ُليييتُلهمُة لخرو ُمع ُفيُالغ وةنُحر ً ُمنهمُ
ُهُررمُف رهُوقدُأرسل ُقوم ُإلىُرسولُاهُ
ُررمُقل ُح جتهمبُولمُيجدواُم ُيحملوتُعلي ُمهتُالراحله ُةسهةبُ
علىُالجه دُمعُرسولُاهُ
ف ههرهمُوواف ه ُرسههولُاهُ

ُوحملهههمُمعه بُوشهههدواُره وةُالعسهرةُكمه ُوردُفههيُ ههحي ُالةخه ريُ

عتُأةيُموسىُبُق لُ:أرسلنيُأ هح ةيُإلهىُرسهولُاهُ

ُأسهيل ُالحمهالتُلههمُإيُههمُمعه ُ

فيُجيشُالعسرةبُوهيُر وةُتةوتُف لتُ:ي ُنةهيُاهُإتُأ هح ةيُأرسهلونيُإليهتُلهتحملهمبُف ه لُ:

"واه الُأحملكمُعلىُشيابُوواف ت ُوهوُرضة تبُوالُأشهعرُبُفرجعهتُح ينه ُمهتُمنهعُرسهولُاهُ
بُومتُمخ ف ُأتُيكوتُرسهولُاهُ
)(1

بُقهدُوجهدُفهيُنفسه ُعلهيبُفرجعهتُإلهىُأ هح ةيُبُ

حي ُالةخ ريُ()113/5بُحديقُرقمُ .)4128(ُ:

) (2انمرُ:سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)205/2
)(3

حي ُالةخ ريُ()155/5بُحديقُرقمُ(ُ .)4323

4

فيخةرتهمُة لييُق لُرسولُاهُ

هالالُينه ديُُ:أيهتُعةهدُاهُ
بُفلمُألةقُإالُسويع بُإيُسمعتُة ًُ

ةتُقهيا ُفيجةته بُف ه لُ:رسهولُاهُ

ُيهدعوتبُفلمه ُأتيهتُرسهولُاهبُ

ُقه ل"ُ:خهيُههييتُ

ال هرينيتبُوهههييتُال هرينيتُوهههييتُال هرينيت"ُلسههت ُأةعهرةُاةته عهت"ُانثلههقُةهههتُإلههىُأ ههح ةتبُف ههلُ:
"إتُاهُ"أوُق ل"ُ:إتُرسولُاهُ

بُيحملكمُعلىُهنالاُبُف ركةوهت"(ُ .)1

المبحثثث الثالثثث -فضثله ،ومكانتثثه العلميثثة ،وامارتثثه فثثي زمثثن النبثثي
ألحاديث النبي

 ،وروايتثثه

.

فضله ومكانته العلمية:

ُيكي ه بُيتههيلقُ
ك ه تُأةههوُموسههىُ ه حبُمك ن ه ُع لي ه ُةههيتُالمههنمنيتبُفك ه تُف يهً ه ُح ههيفً ً
ُسههت ُ:عمههربُوعلههيبُ
ة إلفته اُوال ضه ابُحتههىُقه لُال َشه َهعةيُفيه ُالف هه اُمههتُأ ههح بُمحمههدُ
وعةداهبُو يدبُوأةوُموسىبُوأةَّيُةتُكعب"(ُ .)2
وق ه لُأة ههوُداودُع ههتُالش ههعةي"ُ:قض ه ةُه ههيهُاألمه ه ُأرةعه ه ُ:عمههروُعل ههيُو ي ههدُوأة ههوُموس ههىُ
بُأقرأُأهلُالة رةُوف ههمُفيُالديت(ُ .)4

األشعري()3بُوهوُمعدودُفيمتُقرأُعلىُالنةيُ

وقه لُمسههروقُ:كه تُال ضه ةُفههيُال ههح ة ُإلههىُسههت ُ:عمههربُوعلههيبُواةههتُمسههعودبُوأَّةههيبُ

و يدبُوأةيُموسى(ُ .)5

هيُوأةههيُموسههىبُول ههدُاشههتهرُةتعلههيمُ
وق ه لُاألسههودُةههتُي يههدُ:له َ
همُأرُة لكوف ه ُأعلههمُمههتُعله ل

الن ه اُال هرلتنُألن ه ُيعلههمُأن ه ُسههيكوتُحج ه ُلهههمُأوُعلههيهمُيههومُال ي م ه بُفعههتُأنههاُق ه ل"ُ:ةعثنههيُ

األشعريُإلىُعمرُ .

ف لُليُعمرُ:كيفُتركتُاألشهعري ُف لهتُله ُ:تركته ُيعلهمُالنه اُال هرلتبُف ه لُ:أمه ُإنه ُ

يابُوالُتسمعه ُإي ه"(ُ .)6
َك ب

وعتُرنيمُةتُقياُق ل"ُ:كن ُعندُأةيُموسىُفيُمسجدُالة رةبُق لُ:ف فن ُ فيتُةيتُ

يدي ُأوُق ل ُ:فوفً ُيعلمن ُال رلت"(ُ .)7

)(1

حي ُالةخ ريُ()2/6بُحديقُرقمُ(ُ .)4415

) (2ت ريخُدمشقُ(ُ .)63/32
) (3المرجعُالس ةقُ(ُ .)65/32
) (4سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)381/2
) (5المرجعُالس ةقُ(ُ .)388/2
) (6الثة تُالكةرىُ(ُ .)345/2
) (7ت ريخُدمشقُ(ُ .)68/32
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اإلمارة في زمن النبي
اسههتعمل ُالنةههيُ

:
ُومع ه يُةههتُجةههلُعلههىُالههيمتنُليعلم هواُالن ه اُأمههورُديههنهمبُوقههدُوالهُ

عل ههىُمخه ه ليفُال ههيمت ُ:ةي ههدُويواتهه ه ُإل ههىُالسه ه حل()1بُوقه ه لُالثة ههري"ُ:اس ههتعمل ُ

رم َُع(ُ .)2
ُو َُ

ُعل ههىُ ةي ههدُ

وقدُثةتُفيُ حي ُالةخ ريُة بُ:ةعقُأةيُموسىُومع يُإلهىُالهيمتُقةهلُحجه ُالهوداعبُ

عتُأةيُةردةُق لُ:ةعقُرسهولُاهُ

ُأةه ُموسهىُومعه يُةهتُجةهلُإلهىُالهيمتبُقه لُ:وةعهقُكهلُ

واحدُمنهم ُعلىُمخالف()3بُق لُ:واليمتُمخالف تبُثمُق لُ:يسراُوالُتعسرابُوةشراُوالُتنفرا"(ُ .)4
روايته ألحاديث النبي

قه ه لُال ههيهةيُ(رحمه ه ُاه)ُ:له ه ُف ههيُمس ههندُة ههيُث ههالقُم ه ه ُوس ههتوتُح ههديثً بُوق ههعُله ه ُف ههيُ

ال ه ههحيحيتُ:تسه ههع ُوأرةعه ههوتُحه ههديثً بُوتفه ههردُالةخ ه ه ريُةيرةع ه ه ُأح ديه ههقبُومسه ههلمُةخمس ه ه ُعشه ههرُ

حديثً (.)5وهياُمجموعُم ُرواهُمتُأح ديقُعتُرسولُاهُ لىُاهُعلي ُوسلمُ(ُ )6
المبحث الرابع-

ورعه وتقواه ،وقراءته للقرآن الكريم:
ةدابُشديدُالحي اُمتُاهُفيُجميعُأحوال بُوقدُك تُمتُشهدةُحي ه ُمهتُ
ك تُورًع ُت ًي ُع ً

رةه ُأتُالُيغتسههلُإالُفههيُالةيههتُالمملههمبُف ه ل"ُ:إنههيُألرتسههلُفههيُالةيههتُالمملههمبُفههيحنيُمهههريبُ

حي اُمتُرةي"(ُ .)7

أةوُموسىُقوم ُي فوتُفيُالم اُةغيرُأ ربُف لُ:ألتُأموتُثمُأنشربُثمُأموتُ
ول دُ أرىُ
ً

هيُمههتُأتُأفعههلُمثههلُهههيا(ُ")8ول ههدُك نههتُعينه ُالُت ههعُعلههىُ
ثههمُأنشههربُثههمُأمههوتُثههمُأنشههرُأحههبُإله َّ

ح هرامبُوالُي ههعُأنف ه ُعلههىُح هرامبُفك ه تُي ههولُألتُيمتل ه ُمنخههريُمههتُري ه ُجيف ه ُأحههبُإلههىُمههتُأتُ

) (1االستيع بُفيُمعرف ُاأل ح بُ(ُ .)980/3
) (2ت ريخُالثةريُ(ُ .)427/3
) (3المخالفُ:أكثرُم ُي عُفيُكالمُأهلُاليمتبُوقدُي عُفيُكالمُريرهمُ علىُجه ُالتةعُلهمبُواالنت لُلهمتُوهوُواحدُمتُمخ ليفُ
اليمت ُوهي ُكوره ب ُولكل ُمخالف ُمنه ُيعرف ُة ب ُوهي ُقةيل ُمت ُقة ل ُاليمت ُأق مت ُة ُوعمرت ب ُفغلب ُعليه ُاسمه ب ُوق ل ُةعضهمُ
مخالفُالةلدُسلث ن بُمعجمُالةلداتُ .)37/1(ُ.
)(4

حي ُالةخ ريُ()161/5بُحديقُرقمُ .)4341(ُ:

) (5سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)399/2
(ُ)6انمرُخال

ُتيهيبُتهييبُالكم لُ(ُ.)ُ210ُ/1

) (7الثة تُالكةرىُُ(ُ .)113/4
) (8الثة تُالكةرىُ(ُ .)114/4
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يمتله ه ُم ههتُريه ه ُامه هرأة"(ُ.)1وع ههتُأن ههاُقه ه لُ"ُ:أتُأةه ه ُموس ههىُكه ه تُله ه ُسه هراويلُيلةسه ه ُمخ فه ه ُأتُ
يتكشف"(ُ ُ.)2

ام بُيتحرىُاللي ليُيواتُالحرُالشديدبُفي ومُفيه نُاةتغ ًاُألجرُوالثهوابُ
ام ُقو ً
وك تُ و ً

متُاهُ–ع ُوجلُ-فعتُأةيُموسىُق ل"ُ:ر ون ُفيُالةحربُفسرن بُحتىُإياُكن ُفيُلج ُالةحربُ
بُفنمرتُيمين ُوشم ًالُفلمُأراُشيً بُحتىُ
دي ُين ديُ:ي ُأهلُالسفين بُقفواُأخةركمبُف مت
ً
سمعن ُمن ً
هرتُ
نه دىُسههةعُمهراتبُف لههتُ:أالُتههرىُفههيُأيُمكه تُنحههتبُأنه ُالُنسههتثيعُأتُن ههفبُف ه لُ:أالُأخةه َ
َّ
شُنفس ُهُفهيُيهومُحه ربُكه تُح ًه ُعلهىُاهُأتُيرويه ُ
ة ض اُقضىُاهُعلىُنفس بُإن
ُمتُعث َ
َ
يومُال ي م بُق لُ:وك تُأةوُموسىُالُتك دُتل هُفيُيومُح رُإالُ ًم (ُ .)3
قراءته للقرآن الكريم:

وقههدُحفههمُأةههوُموسههىُال هرلتبُوق هرأهُعلههىُالنةههيُ
معدودُفيمتُقرأُعلىُالنةيُ

بُوق ه لُال هيهةيُ(رحم ه ُاه)"ُ:وهههوُ

بُأقرأُأهلُالة رةُوف ههمُفيُالديتبُقرأُعلي ُحث تُةهتُعةهداهُ

الرق شيُوأةوُرج اُالعث ردي"(ُ .)4
َّ

وك ه تُمههتُأجمههلُالن ه اُ ههوتً ُة ه ل رلتبُول ههدُمدح ه ُالنةههيُ

ُفههيُالحههديقُال ههحي نُ

لحستُ وت ُأن ُق لُل ُ:ي ُأة ُموسىبُل دُأوتيتُم م ًراُمتُم اميرُللُداود"()5بُوعتُأناُق لُ:
قدمن ُالة رةُمعُأةيُموسهىبُف ه مُمهتُالليهلُيتهجهدبُفلمه ُأ هة بُقيهلُله ُ:أ هل ُاهُاألميهرُ:لهوُ

أريههتُإلههىُنسههوتتُوقراةتههتبُوهههمُيسههتمعوتُقرااتههتبُف ه لُ:لههوُعلمههتبُل ينههتُكت ه بُاهُة ههوتيبُ
ُتحةيرا"(ُ .)6
ولحةرت
ً

هنج ُأحسهتُمهتُ هوتُأةههيُ
هوراُوالُ ً
قه لُأةهوُعثمه تُالنههدي"ُ:مه ُسهمعتُم مه ًراُوالُثنة ً
موسىُاألشعريبُإتُك تُلي ليُةن ُفنودُأن ُقرأُالة رةُمتُحستُ وت "(ُ .)7
ُرةن ُي ُأة ُموسىبُوفيُرواي ُشوقن ُإلىُرةنه بُ
وك تُعمرُةتُالخث بُإياُرلهُق ل"ُ:يكرن َّ

في رأُعنده"(ُ .)8
ُ

ُ

) (1الثة تُالكةرىُ(ُ .)114/4
) (2سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)399/2
) (3سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)392/2
) (4المرجعُالس ةقُ(ُ .)381/2
)(5

حي ُالةخ ريُ()195/6بُحديقُرقمُ(ُ .)5048

) (6سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)392/2
) (7المرجعُالس ةقُ .
) (8اإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ(ُ .)182/4
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المبحث الخامس:

مناقب األشعريين ،وواليته في عهد عمر وعثمان –رضي اهلل عنهم -القضاء.
مناقب األشعريين:

هدومهمُفرح ه ُ
ُول ههدُفههرحُة ه
ً

ك ه تُاألشههعريوتُأ ههح بُمك ن ه ُعميم ه ُعنههدُرسههولُاهُ

شديدابُوقدُو فهمُةي ح بُال لوبُالرقي ُعلهىُاإلسهالمبُف هدُوردُعهتُأنهاُةهتُم لهتُُقه لُ:
ً
وةه ُلفسههالمُمههنكم"بُف ههدمُاألشههعريوتُفلمه ُ
اُقومه ُهههمُأرقُقل ً
"ُي ههدمُعلههيكمُره ًهد ً

"قه لُرسههولُاهُ

ُمحمداُوح ة ُفلم ُقدموابُت
وتُ:رداُنل يُاألحة
دنوابُجعلواُيرتج
ً
ً

فحوابُفك نواُأولُمتُأحدقُ

الم ه فح ()1بُولم ه ُنه لُقول ه ُتع ه لى(ُ:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) (الم ههدة)57ُ:بُق ه لُرسههولُ
اهُ

ُ"همُقومُهيا"ُيعنيُ:أةه ُموسهى()2بُومهتُمنه قةهمُأنههمُكه نواُمشههوريتُة هرااةُال هرلتُفهيُ

الليلبُويحةوتُال ت لُفيُسةيلُاهُالُية لوتُةم ُي يةهمُمتُالعدوبُف دُروىُعتُأةيُموسىُُ

ق لُ:ق لُالنةيُ

"ُ:إنيُألعرفُأ واتُرف ُاألشعرييتُة ل رلتُحيتُيدخلوتُة لليلبُوأعهرفُ

من لهمُمتُأ ُواتهمُةه ل رلتُة لليهلُواتُكنهتُلمه ُأرُمنه لهمُحهيتُن لهواُة لنهه ربُومهنهمُحكهيمُإياُ
ل ىُالخيلبُأوُق لُ:العدوبُق لُلهمبُإتُأ ح ةيُييمرونكمُأتُتنتمروهم"(ُ .)3

عدةُلةعضهمُةعض ُعنهدُالح جه ُحيهقُح هواُ
ًُ
ول دُعرفُاألشعريوتُة ف ُالتع وتُوالمس

مةدأُالتك فلُاالجتم عيُفيم ُةينهمُةعي ًهداُعهتُاألن نيه بُوههيهُههيُ هف ُالمسهلمُالحهقُالهييُ هدقُ

فيه ه ُقول ه ه ُتعه ه لى(ُ:ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) ُ(الحج ه هرات)10:بُ
ول ههدُمههدحهمُالنةههيُ

ُوق ه ل"ُ:إنهههمُمنههىُوأن ه ُمههنهم"بُوعههتُأةههيُموسههىُُإتُاألشههعرييتُإياُ

أرملواُفهيُالغه وبُوقهلُثعه مُعيه لهمُة لمدينه بُجمعهواُمه ُكه تُعنهدهمُفهيُثهوبُواحهدبُثهمُاقتسهموهُ

ةينهمُفيُإن اُواحدُة لسوي ُفهمُمنيُوأن ُمنهم(ُ .)4

واليته على البصرةُ :

ل دُأرسلُإلي ُعمرُةهتُالخثه بُسهن ُسهةعُعشهرةُمهتُالهجهرةبُوثلهبُمنه ُأتُيوليه ُعلهىُ
ُإالُحةه ُفهيُالجهه دُوالمراةثه ُفهيُسهةيلُاهبُولهياُ
الة رةبُ ُولمُتكتُررة ُأةيُموسهىُفهيُالواليه
ً

حة ُفيُالوالي ُنفسهه بُوقهدُقه لُله ُعمهرُةهتُالخثه بُ"ُ:إنهيُألرسهلُإلهىُقهومُعسهكرُالشهيث تُ
ًُ
ث "(ُ .)5
ةيتُأمهرهمُق لُ:فالُترسلنيبُف لُ:إتُفيه ُجه ًداُواتُةه ُرة ً

) (1مسندُأحمدُ(ُ)39/20بُحديقُُحستُُ .
) (2أخرج ُاةتُسعدُفيُالثة تُعتُعي مُاألشعريُ(ُ .)107/4
)(3

حي ُالةخ ريُ()138/5بُحديقُرقمُ(ُ .)4232

) (4السنتُالكةرىُ()104/8بُحديقُرقمُ()8747بُحديقُ حي ُُ .
) (5ت ريخُدمشقُ(ُ .)67/32
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ق لُالحستُالة ريُ(رحم ُاه)ُ:ل دُج اُأةوُموسىُإلىُالة رةُ:وفعلُم ُأمرهُة ُعمهرُ

ةههتُالخث ه بُ"واهُل ههدُعلمهههمُكت ه بُرةهههمبُوسههن ُنةههيهمبُوج هههدُةهههمُعههدوهمبُوقسههمُةيههنهمُفي ه همبُ

اكبُخيراُلهمُمتُأةيُموسى"(ُ .)1
فواهُم ُقدمُعليه ُر
ً

وعههتُالحسههتُق ه لُحيههقُقههدمُأةههوُموسههىُإلههىُالة هرةُق ه لُألهله ه ُةعثنههيُإلههيكمُعمههرُةههتُ

الخث بُأعلمكمُكت بُرةكمُوأنمفُثري كم(ُ .)2

ول دُك نتُواليت ُح فل ُة لجه دُوالفتوح تبُف هدُفتحهتُفهيُواليته ُكثيهرُمهتُةلهداتُفه رابُ

ُعمرُأميراُعلىُالة رةبُفيقراهمُوف هههمبُوههوُ
ف دُافتت ُاألهوا ُوأ ةه ت()3بُوق لُالعجليُ:ةعث
ً
فت ُتستَر(ُ)4ولمُيكتُفيُال ح ة ُأحستُ وتً ُمن (ُ .)5
ول ههدُك ه تُأةههوُموسههىُ-ُموضههعُث ه ُ-عنههدُالخليف ه ُعمههرُةههتُالخث ه ببُفك ه تُالُي ههرُ

لع ملُأكثرُمتُسن ُإالُفيُوالي ُموسىبُول دُكتبُفيُو يت ُ"الُي رُليُع ملُأكثرُمهتُسهن بُ

()6
اليه ه ُعل ههىُالة ه هرةُحت ههىُم ت ههلُعم ههرُاة ههتُ
وأق ههرواُاألش ههعريُأرة ههعُس ههنيت بُول ههمُيه ه لُأة ههوُموس ههىُو ً

الخثه ببُولمه ُاسههتخلفُعثمه تُةههتُعفه تُع له ُعههتُالة هرةبُولمه ُعه لُعههتُالة هرةُلههمُيخرج ه ُ

عُ
هيتُنه َ َ
منه ُإالُة وتُعي ل نُلم ُوردُعتُأةيُةردةُق لُ:حدثتنيُأميبُق لهتُ:خهر ُأةهوُموسهىُح َ
عتُالة رةُوم ُمع ُإالُستم ُدرهمُعث اُعي ل (ُ .)7
ثههمُلم ه ُدفههعُأهههلُالكوف ه ُسههعيدُةههتُالع ه لبُثلة هواُمههتُعثم ه تُأتُيههوليُأة ه ُموسههىُعلههىُ

الكوف ه ُفههيقرهبُفلههمُي ه لُعلههىُالكوف ه ُحتههىُقتههلُعثم ه تُةههتُعف ه تبُولم ه ُتههولىُعلههيُالخالف ه ُع ل ه ُ

عنه (ُ .)8

) (1ت ريخُدمشقُ(ُ .)67/32
) (2اإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ(ُ .)182/4

) (3المرجعُالس ةقُ(ُ .)181/4
) (4ةضمُالت اُوفت ُالت اُاألخرىُ:أعممُمدين ُةخورست تُاليومبُوهيُعلىُمك تُمرتفعُمتُاألرمُ.معجمُالةلداتُ(ُ .)29/2
) (5سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)283/2
) (6ت ريخُدمشقُ(ُ .)69/32
) (7الثة تُالكةرىُ(ُ .)111/4
) (8االستيع بُفيُمعرف ُاأل ح بُ(ُ .)1764/4
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أبو موسى  والقضاء:
دالبُالُيحكههمُإالُةم ه ُأنه لُاهُومههتُأقواله "ُ:الُينةغههيُ
ل ههدُكه تُأةههوُموسههىُُق ضه ًهي ُعه ً

لل ضيُأتُي ضيُحتىُيتةيتُل ُالحقُكم ُيتةيتُالليلُمتُالنه ر"بُفةل ُيلتُعمرُف ل "ُ:هدقُ

أةوُموسى"(ُ .)1

الي ه ُعلههىُالة هرةُ
ول ههدُكتههبُإلي ه ُعمههرُةههتُالخث ه بُُكت ًة ه ُفههيُال ض ه اُحينم ه ُك ه تُو ً

يعتةرُدستوراُل ض ةُاألم ُإلىُيومُال ي م بُف ل"ُ:هياُكت بُعمرُإلىُأةيُموسىبُ أم ُةعدُ ُ:
ً

فههنتُال ضه اُفريضه ُمحكمه ُوسههن ُمتةعه ُافهههمُإياُادلههيُإليههتُفننه ُالُتنفههعُكلمه ُةحههقُالُ

نفه يُله ُلاُةههيتُالنه اُفههيُوجههتُومجلسههتُوعههدلتُحتههىُالُيثمههعُشهريفُفههيُحيفههتُوالُيخه فُ
ضعيفُمتُجورتُالةين ُعلىُمتُأدعىُواليميتُعلىُمهتُانكهرُوال هل ُجه ُةهيتُالمسهلميتُإالُ

لح ُاحلُحرام ُأوُحرمُحالالُالُيمنعتُقض اُقضيت ُة ألماُراجعتُالحقُفنتُالحقُقهديمُالُ

يةثلُالحقُشياُومراجع ُالحقُخيرُمتُالتم ديُفيُالة ثلُالفهمُالفهمُفيم ُيخهتلجُفهيُ هدرتُ

مم ُلمُيةلغتُفيُال رلتُوالسن ُفتعرفُاألمث لُواألشة هُثمُقاُاألمورُعندُيلتُواعمدُإلىُاحةهه ُ

إلههىُاهُواشههةهه ُفيم ه ُتههرىُاجعههلُللمههدعيُامههداُينتهههيُإلي ه ُفههنتُاحضههرُةنيت ه ُواالُوجهههتُعلي ه ُ
ال ض اُفنتُيلتُاجلىُللعمهىُواةله ُفهيُالعهيرُُوالمسهلموتُعهدولُةعضههمُعلهىُةعهمُإالُمجلهوداُ

فههيُحههدُومجرة ه ُةشههه دةُال ه ورُومنين ه ُفههيُوالاُأوُق ارة ه ُفههنتُاهُتع ه لىُيتههولىُمههنكمُالس ه ار رُود أرُ
عههنكمُالشههةه تُثههمُايه تُوالضههجرُوال لههقُوالتههيييُة لنه اُوالتكةههرُفههيُالخ ههومُفههيُمهواثتُالحههقُ

التهيُيوجهبُاهُةهه ُاالجهرُويحسهتُةهه ُالهيخرُفننه ُأمنه ُقه لُمهتُيخلهلُنيته ُفيمه ُةينه ُةههيتُاهُ
يكف ه ُاهُم ه ُةين ه ُوةههيتُالن ه اُومههتُت ه يتُللن ه اُةم ه ُيعلههمُاهُمن ه ُريههرُيلههتُيشههن ُاهُفم ه ُمنههتُ
ةثوابُريرُاهُتع لىُفيُع جلُالدني ُوخ ا تُرحمت ُوالسالم(ُ .)2

) (1الثة تُالكةرىُ(ُ .)345/2
) (2ت ريخُدمشقُ(ُ .)72/32
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ُ

المبحث السادس :الفتنة ،والتحكيم ،وفاته

الفتة:

لمُيشترتُأةوُموسىُاألشعريُفيُال ت لُةيتُالمسلمُوأخي ُالمسلمبُف دُك تُيحهيرُالنه اُ

ةعيداُعتُال ت لبُويحيرُالنه اُمهتُعواقةهه بُوكه تُ
متُالفتن ُال م بُوحينم ُيكوتُاقتت لُينتحيُ ً
يخثبُفيُالن اُوي ولُلهم"ُ:إتُهيهُالفتنه ُةه قرةُكوجهعُالهةثتُالُيهدريُأتُيهنتىُالمضهجعُفيهه ُ

حتههىُم ههتُال عههدبُوال ع ههدُفيه ه ُخي ههرُمههتُال ه ه مبُوال ه مُخي ههرُمههتُالم ش ههيبُوالم شههيُخي ه بهرُم ههتُ

الس عيبُكسروُال سيُوقثعواُأوت ركم"(ُ .)1

التحكيمُ :

ةعدُمعرك ُ فيت(ُ)2التيُراحُضحيته ُسةعوتُألفً ُمتُالمسلميتبُوقدُكرهُالنه اُالحهربُ

واالقتت لُمتُهيهُالفتن ُالعميم ُالتيُدارتُةهيتُأههلُالشه مُوأههلُالعهراقنُلمث لةه ُعلهيُاةهتُأةهيُ
ث لههبُُة لثههيرُلههدمُعثم ه تُةههتُعف ه تُُمههتُقةههلُمع وي ه ُُوقههدُاتفههقُالفري ه تُعلههىُالتحكههيمُ
لكت ه بُاهُةينهم ه بُوك ه تُأةههوُموسههىُحكم ه ُعههتُأهههلُالع هراقُمه ِ
هتُقةههلُعلههيُنُويلههتُألن ه ُك ه تُ
ً
محةوة ُومتُدع ةُال ل بُويكرُخليف ُفيُت ريخ ُفيُسهةعُوثالثهيتُمهتُالهجهرةبُاجتمهعُالحكمه تُ
ً
أةوُموسىُاألشعريُمتُقةلُعليبُوعمروُةهتُالعه لُمهتُقةهلُمع ويه ()3بُوقه لُاةهتُسهعد"ُ:فكهرهُ
َّ
هيتبُفحكههمُعلههيُأة ه ُموسههىُاألشههعريبُوحكههمُ
الن ه اُالحههربُوتههداعواُإلههىُال ههل بُوحكم هواُالحكمه
مع وي ُعمروُةتُالع ل"(ُ .)4

ولُةعض ه ُمههتُأهههلُالةههدعُواألههوااُمههتُالههروافمُأتُيحرفهواُمههتُالمرويه تُالتههيُ
ول ههدُحه
ً

تشوهُالت ريخُوسيرةُال ح ة ُ–رضواتُاهُعليهمُأجمعيتُ-ول دُنه لُمهتُههياُالتشهوي ُأةهوُموسهىُ

األشهعريُُفههيُقضهي ُالتحكههيمُةهيتُعلههيُومع ويه ُ–رضهيُاهُعنهمه ُ-حهيتُوقعههتُالفتنه بُوأتُ
موقفُأةيُموسىُ قدُخدعُمتُعمروُةتُالع لُُواتهموهُةين ُمغفهلُوضهعيفُالهرأيُةينمه ُ
موقفُعمروُةتُالع لُة لخ دعُالم كربُول دُك تُاألمرُعلىُأتُيخلهعُكهلُمنهمه ُ ه حة ُأمه مُ

المسلميتبُوتوليُاألم ُمتُتحببُفخلعُأةوُموسىُ

دورُعمروُةتُالع لُوافقُعلىُخلعُعليبُوأثةتُ

تُحكمه ُعلهىُعلهيُُفلمه ُجه اُ
حة ُوكه
ً
حة ُمع وي بُفهيهُروايه ُضهعيف ُكمه ُقه لُ

أهههلُالعلههمبُوفههيُسههنده ُمههتُهههوُمههتهمُة لكههيبُواالفت هرااُوةغههمُال ههح ة ُ-رض هواتُاهُعلههيهمُ

أجمعيت-بُفالُيع هلُمه ُنسهبُإلهىُعمهروُةهتُالعه لُُمهتُاته مه ُة لخهداعُألةهيُموسهىبُوههوُ
ال ههح ةيُالجلي ههلُالمع ههروفُةجهه ه دهُومواقفه ه ُالمشه هرف ُم ههعُرس ههولُاهُ

ُُواتهه ه مُأة ههوُموس ههىُ

) (1ت ريخُدمشقُ(ُ .)91/32
)(2

ربُالرقل َُعلىُش ث ُالفراتُمتُالج نبُالعراقيُةيتُالرق ُوة لاُ.معجمُالةلداتُ(ُ .)414/3
فيتُ:موضعُة
ل

) (3ت ريخُخليف ُ(ُ .)192/1

) (4الثة تُالكةرىُ(ُ .)32/3
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األشههعريُُة ه لتهمُالة ثل ه بُوهههوُال ههح ةيُالههييُأثنههىُعلي ه ُرسههولُاهُ

ُودع ه ُل ه ُة ول ه ُ:

يمه "ُولهوُكه تُمثهلُمه ُجه اُفهيُ
"اللهمُارفرُلعةهدُاهُةهتُقهياُينةه بُوادخله ُيهومُال ي مه ُم ً
هدخالُكر ً

الروايه تُالك يةه ُيههومُالتحكههيمبُلمه ُأرسههل ُرسههولُاهُ

ُإلههىُالههيمتنُلههيعلمُالنه اُأمههورُديههنهمبُ

لكيابُفكهلُ
ويحفمهمُال رلتبُفهوُالم رأُال ضيُالمج هدبُول هدُو هف ُعمهرُةهتُالخثه بُُةه ُِّ
هههياُيههدللُعلههىُأتُالشههيع ُهههدفهمُتشههوي ُ ههورةُال ههح ة بُوت ييههفُمع ه لمُالههديتُوثمههاُح ه قُ

اإلسالمنُألن ُلمُي تهلُمهعُعلهيُُفهيُالفتنه ُالتهيُوقعهتُةهيتُأههلُالشه مُمهتُجهيشُمع ويه ُُ
وأهلُالعراقُللمث لة ُةدمُعثم تُُ .

ق لُالح فمُاليهةي"ُ:الُريبُأتُرالةُالشيع ُيةغضوتُأة ُموسىُنُلكون ُم ُق تلُمعُ

عل ههيبُث ههمُلمه ه ُحكمه ه ُعل ههىُنفسه ه ُع له ه ُوعه ه لُمع ويه ه بُوأشه ه رُةه ه ةتُعم ههرُفمه ه ُان ههتممُم ههتُيل ههتُ

ةح ل(ُ .")1

وفاته ُ :
هديداُفهيُالعةه دةبُف يهلُله ُ:لهوُأمسهكتبُورف هتُةنفسهتنُ
لم ُق رةتُوف ت ُاجتههدُاجتهه ًداُش ً

ق ل"ُ:إتُالخيلُإياُأرسلتُف رةتُرأاُمج ارهه بُأخرجهتُجميهعُمه ُعنهده بُوالهييُة هيُمهتُأجلهيُ
أقلُمتُيلت"(ُ .)2

ولم ُاقتربُأجل بُق ل"ُ:إياُحفرتمُليُفيعم واُليُقعره"(ُ .)3

وفيُمرض ُالييُم تُفيه بُأو هىُ وجته ُوأهله ُةعهدمُالحلهقُوالخهرقُورفهعُال هوتُفهيُ

ىُعههتُعةههدُالههرحمتُةههتُي يههدبُوأةههيُةههردةُق ه ال"ُ:لم ه ُثَ ههلُأةههوُموسههىُأقةلههتُام أرت ه ُ
هدُرُِو َُّ
الةك ه ابُف ه ُ
ت ههي بُق ه الُ:فيف ه قبُف ه لُ:ألههمُأخةه ِ
هرتُأنههيُةههريُُممههتُةههرىُمن ه ُرسههولُاهُ

يحدثه ُأتُرسولُاهُ

بُق ه الُ:وك ه تُ

يُممتُحلقبُوخهرقبُوسهلق"(ُ.)4قه لُاةهتُحجهرُعهتُأةهيُ
ُق ل"ُ:أن ُةر ب

ةكرُةتُأةيُشية ُ:ع شُثالثًه ُوسهتيتبُوقه لُالهيهثمُوريهرهُ:مه تُسهن ُخمسهيتبُ ادُخليفه ُ:وي ه لُ
سن ُإحدىبُوق لُالمدا نيُ:سن ُثالقُوخمسهيتبُواختلفهواُههلُمه تُة لكوفه ُأوُةمكه ()5بُقه لُاةهتُ

سعدُ:م تُسن ُثنتيتُوأرةعهيت()6بُوقه لُأةهوُةهردةُةهتُعةهداهُةهتُقهياُ:مه تُسهن ُثنتهيتُوخمسهيتُ

فيُخالف ُمع وي ُةتُأةيُسفي ت(ُ ُ.)7

) (1سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)394/2
) (2المرجعُالس ةقُ(ُ .)393/2
) (3الثة تُالكةرىُ(ُ .)166/4
) (4السنتُال غرىُ(ُ .)20/4
) (5اإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ(ُ .)183/4

) (6الثة تُالكةرىُ(ُ .)166/4
) (7المرجعُالس ةقُ(ُ .)116/4
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ه
ه
ه
رافصلهراثاني

موضوعهرا

ةااز ه

ه
 رملبحث هر ول -هخت ج هأحاا ث هأبي همو ىه
ر شع ي ه هيف ه نن هأبي هاروا ،هوب ان هع ها،ه
وراتع قهع هاهباختصاا .ه

الحديث األولُ ُ:

تُ
يُا ْة ُِ
تُثَ ةِتبُ َو َعلِ ُِّ
يلبُ َح َّدثََن ُ َح َّم بدبُ َع ُْ
وسىُ ْةتُُإِ ْس َم ِع َ
ق لُأةوُداودُ(رحم ُاه)َ ُ:ح َّدثََن ُم َ
تُ َّ ِ
ولُاللَّ ُُِ
لُ:ك ْنتُُ َم َُعُ َرس ُِ
وسىُ ْاألَ ْش َع ِريَّبُقَ َُ
تُأَةِيُعثْ َم َُ
َ ْيدبُ َو َس ِعيدُُاْلج َرْي ِريِّبُ َع ُْ
الن ْهديِّبُأَتَُُّأ ََة ُم َ
َّر ُ َّ
َ "ُ:ي ُ
ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
الن اب ُ َوَرفَعوا ُأَ ْ َواتَهُْمب ُفَ َ َُ
ت ُاْل َمِد َين ُِ ُ َكة َُ
ُ ِفي ُ َسفَرب ُ َفلَ َّم ُ َد َن ْوا ُ ِم َُ
أَيهَ ُ َّ
لُ
ق ُ ِرَك ةِكُْم"ب ُثَُّم ُقَ َُ
َع َن ُِ
ون ُ ُ َة ْي َنكُْم ُ َوَة ْي َُ
وت ُأَ َ َّمب ُ َوَُ
ال ُتَ ْدع َُ
الن اب ُإَِّنكُْم ُ َُ
ت ُأ ْ
ال ُ َر ًِة ب ُإِتَُّ ُالَِّيي ُتَ ْدع َ
الُ
لَُ "ُ:
ت ُكنوُِ ُاْل َجَّن ِ " ُفَ ْلتب ُ َو َم ُه َو ُقَ َُ
ت ُ َعلَى ُ َك ْن ُ ُ ِم ُْ
َال ُأَدل َُ
وسىب ُأ َُ
َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
َ "ُ:ي ُأ ََة ُم َ
الُةِ للَّ ُِ"(ُ .)1
الُق َّوُةَُإِ َُّ
لُ َوَُ
َح ْو َُ
أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()125/8بُكت بُال دربُ(ُ)7ة بُالُحولُوالُقوةُإالُة هبُ

عت ُمحمد ُةت ُم تل ُعت ُعةداه ُعت ُخ لد ُالحياا ُعت ُأةي ُعثم ت ُة ب ُحديق ُرقمُ:

()6610بُج اُمتُحديقُةلفم .

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()2076/4بُ(ُ)48كت بُاليكرُوالدع اُوالتوة ُواالستغف ربُ
(ُ)13ة بُاستحة بُخفمُال وتُة ليكربُعت ُأةيُةكرُةيتُأةيُشية ُعتُمحمد ُةتُ
فضيل ُوأةي ُمع وي ُعت ُع

األلف مُ.

م ُعت ُأةي ُعثم ت ُة ب ُحديق ُرقمُ )2704(ُ :مت ربُ

ثان ايا -رجال السند:
 .1موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي ،البصري(.)2
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُسن ُثالقُوعشريتُوم (ُ .)3

 .2حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة(ُ .)4

ق لُاةتُحجرُ:ث ُع ةدبُأثةتُالن اُفيُث ةتبُوتغيرُحفم ُةيخرةبُم تُسن ُسةعُوستيتُ
وم (ُ .)5

ُ

) (1سنتُأةيُداودُ(ُ)8(ُ)87ُ/2كت بُ:ال الةبُ(ُ)26ة بُ:فيُاالستغف ربُحديقُرقمُ .)1526(ُ:
) (2انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()306/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()136/8ب ُثة ت ُخليف ُ()398/1ب ُالث ت ُالعجليُ
()303/2بُالث تُالةتُحة تُ()160/9بُسيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)360/10
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)594/1
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()282/2بُثة تُخليف ُ()383/1بُالت ريخُالكةيرُ()22/3بُالجرحُوالتعديلُ()140/3بُ
الث تُالةتُحة تُ()216/6بُمتُتكلمُفي ُوهوُموثقُ()70/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)444/7
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)178/1
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 .3ثابت بن أسلم البناني( ،)1أبو محمد البصري(.)2
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُع ةدبُم تُسن ُةضعُوعشريتُوم (ُ .)3

 .4علي بن زيد بن جدعان بن عبد اهلل بن أبي مليكة البصري

(.)4

ُق ل ُأةو ُ رع ُ :ليا ُة وي()5ب ُوق ل ُأةو ُح تمُ :ليا ُةيات()6ب ُوق ل ُاةت ُمعيتُ :لياُ
ةحج ()7بُوق لُالعجليُ :يكتبُحديث ُلياُة ل ويُوك تُيتشيعبُوق لُمرةُالُةياُة ()8بُوق لُ
يع وبُةتُأةيُشية ُ:ث ُ

ل ُالحديقُإلىُالليت()9بُق لُاةتُحجرُ:ضعيفبُم تُسن ُإحدىُ

وثالثيتُوم بُوقيلُقةله (.)10

 .5سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري(.)11
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُاختلثُقةلُموت ُةثالقُسنيتبُم تُسن ُأرةعُوأرةعيت(ُ .)12

 .6أبو عثمان عبد الرحمن بن مل بن عمرو أبو عثمان النهدي(.)13

ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُع ةدبُم تُسن ُخماُوتسعيتبُوقيلُةعده بُوع شُم ُوثالثيتُ
سن (ُ .)14

ُ

) (1الةن نيُ:ةضمُالة اُالمن وث ُوالنوتُالمفتوح بُنسة ُإلىُةن ن بُوهوُةن ن ُةتُسعدُةتُلنيُةتُر لببُوح رتُمحل ُة لة رةُلن ولُ
هيهُال ةيل ُةه بُاألنس بُللسمع نيُ(ُ .)399/1
) (2انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()222/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ(159/2ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()449/2ب ُالث ت ُللعجليُ
()259/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()109/1بُالتعديلُوالتجري ُحديقُرقم)445/1(ُ:بُمي اتُاالعتدالُ(ُ .)362/1
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)132/1
ُالجرح ُوالتعديل ُ()186/6ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُالدوري ُ()341/4بُ
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الضعف ا ُألةي ُ رع ُ()818/3ب ُ
أحوالُالرج لُ()194/1بُالضعف اُللع يليُ()229/3بُالك ملُالةتُعديُ()333/6بُرج لُ حي ُمسلمُ()56/2بُمتُتكلمُفي ُوهوُ
موثقُ(ُ .)140/1
) (5الضعف اُألةيُ رع ُال ار يُ(ُ .)818/3
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)186/6
) (7ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)341/4
) (8الث تُللعجليُ(ُ .)154/2
) (9تهييبُالكم لُ(ُ .)438/20
) (10ت ريبُالتهييبُ(ُ .)401/1
) (11انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()456/3بُالجرحُوالتعديلُ()1/4بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()95/4بُرج لُ حي ُ
الةخ ريُ()281/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()242/1بُاكم لُتهييبُالكم لُ()261/5بُمتُتكلمُفي ُوهوُموثقُ(ُ .)84/1
) (12ت ريبُالتهييبُ(ُ .)233/1
) (13انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()97/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()38/9ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()283/5ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُ
الدوريُ()65/4بُثة تُخليف ُ()352/1بُالث تُالعجليُ()416/2بُت ريخُةغدادُ()459/11بُرج لُ حي ُمسلمُ()419/1بُالث تُ
الةتُحة تُ()75/5بُسيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)175/4
) (14ت ريبُالتهييبُ(ُ .)351/1
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 .7عبداهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر أبو موسى األشعري(.)1
َمرهُعمرُثمُعثم تُوهوُأحدُالحكميتُة فيتبُم تُسن ُ
ق لُاةتُحجر ُ:ح ةيُمشهوربُأ َّ

خمسيتُوقيلُقةله (ُ .)2

الحكم على إسناد الحديث:
الحديق ُ حي ُاإلسن د ُال ُعل ب ُفي ُأم ُعل ُعلي ُةت ُ يد ُالضعيفب ُوسعيد ُالجريريُ

الييُاختلثبُف دُ التُة قترانهم ُةث ةتُالث بُوالحديقُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ حيحيهم ُ .

التعليق:

ُمعلومُلدين ُأتُالدع اُين سمُإلىُقسميتُ:دع اُعة دةبُودع اُمسيل بُوفيُهياُالحديقُ
يةيتُالنةيُ

ُأتُدع اُالمسيل ُينةغيُأالُيكوتُة وتُمرتفعبُكم ُجرتُع دةُالن ابُالُ

سيم ُفيُقنوتُشهرُرمض تبُواآلي تُالتيُفيه ُالدع اُأوُتحقُعلي ُفيُال رلتُالكريمُتدلُ

علىُيلتبُانمر ُاآلي ُرقمُ(ُ)3متُسورةُمريمبُو(ُ)5متُسورةُاألعرافبُوُ(ُ)205متُسورةُ

تُسةة ُفيُن ولُقول ُ
األعرافبُعلىُسةيلُالمث لبُومم ُينكدُهياُالمعنىبُأتُهياُالحديقُك
ً

تع لى(ُ:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [اإلسراا]110:بُأتُال الةُهن ُج اتُةمعنىُالدع ابُ
وقيلُال رااة(ُ .)3
الحديث الثانيُ :



َخ َة َرَن ُثَ ةِتُ ُ ْةتُ ُع َم َرةَب ُ َح َّدثَنِي ُر َن ْيمُ ُ ْةتُ ُقَ ْيابُ
ق لُأةوُداودَ ُ:ح َّدثََن ُم َس َّد بدب ُ َح َّدثََن ُ َي ْح َيىب ُأ ْ

ت ُ َّ
يُ
النةِ ُِّ
وسىب ُ َع ُِ
َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
يدا(ُ .)4
لُقَ ْوًُ
يُ َك َياُ َو َك َيا"ُقَ َُ
فَ ِه َُ
الُ َشِد ً

ِ
يحهَ بُ
ت ُاْل َم ْأرَةب ُفَ َم َّر ُْ
استَ ْعثَ َر ُِ
ُقَ َُ
ت ُ َعلَى ُاْل َ ْوُِم ُُل َي ِجدوا ُ ِر َ
ل"ُ:إِ َيا ُ ْ

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()105/4ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()22/5ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()138/5ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُ
الدوريُ()20/3بُالث تُالةتُحة تُ()221/3بُاألنس بُللسمع نيُ()226/1بُث تُالعجليُ()52/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()341/1بُ
الك شف ُ()586/1ب ُمعرف ُال ح ة ُ()1749/4ب ُاالستيع ب ُفي ُمعرف ُاأل ح ب ُ()1762/4ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()451/2ب ُرج لُ
حي ُالةخ ريُ()390/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ()127/8بُسيرُأعالمُالنةالاُ()380/2بُتهييبُالكم لُ()446/15بُمعجمُالةلداتُ
()586/1بُأسدُالغ ة ُفيُمعرف ُال ح ة ُ()364/3بُاإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ(ُ .)181/4

) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)318/1
) (3إكم لُالمعلمُةفوا دُمسلمُ(ُ .)199/8
) (4سنتُأةيُداودُ(ُ)32(ُ)79ُ/4كت بُ:الترجلبُ(ُ)6ة بُ:م ُج اُفيُالمرأةُتتثيبُللخرو بُحديقُرقمُ .)4173(ُ:
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أوالا -التخريجُ :

 .1أخرج ُالترمييُفيُسنن ُ()106/5بُ(ُ)41كت بُاألدببُ(ُ)35ة بُم ُج اُفيُكراهي ُ

خرو ُالمرأةُمتعثرةبُعت ُمحمدُةتُةش رُعتُيحيىُال ث تب ُة ُحديقُرقم)2786(ُ :بُ

مت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُالنس يُفيُالسنتُال غرى ُ()153/8بُ(ُ)48كت بُال ين بُ(ُ)35ة بُم ُيكرهُ
للنس اُمتُالتثيببُعت ُإسم عيلُةتُمسعودُعتُخ لدبُة ُحديقُرقم)512(ُ:بُج اُ

متُحديقُةلفم ُ.

 .3أخرج ُالنس ي ُفي ُالسنت ُالكةرى ُ()349/8ب ُ(ُ )52كت ب ُال ين ب ُ(ُ )43ة ب ُم ُيكرهُ
للنس اُمتُالثيب ُعت ُإسم عيلُةتُمسعودُعتُخ لدبُحديقُرقم)9361(ُ :بُج اُمتُ
حديقُمت ربُاأللف م.

 .4أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()349/32ب ُعت ُيحيىُةتُسعيدُة ب ُوعتُمرواتُةتُمع وي ُ

عت ُث ةت ُةت ُعم رة ُعت ُرنيم ُةت ُقيا ُعت ُاألشعريب ُة ُ ُحديق ُرقم)19578(ُ :بُ

ةلفم .

 .5أخرج ُالدارمي ُفي ُسنن ُوأخرج ُعت ُعةد ُالواحد ُو ُروح ُةت ُعة دة ُق ال ُحدثن ُث ةتُ
ة ب()1730/3ب ُ(ُ)19كت بُاالست ياتبُ(ُ)18ة بُفيُالنهيُعتُالثيبُإياُخرجتبُ
عتُأةيُع

مبُة بُحديقُرقمُ)2688(ُ:ج اُمتُحديقُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
()1
 .1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي البصري .

ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمبُم تُسن ُثم تُوعشريتُوم تيت(.)2

 .2يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري األحول الحافظ(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث ُمت تُح فمُإم مُقدوةبُم تُسن ُثم تُوتسعيتُوم (ُ .)4

 .3ثابت بن عمارة الحنفي أبو مالك البصري(.)5

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()307/7ب ُالث ت ُللعجلي ُ()272/2ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()438/8ب ُث ت ُاةت ُحة تُ
()200/9بُسيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)591/10
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)935/1
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()293/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()150/9ب ُالث ت ُللعجلي ُ()353/2ب ُالتكميل ُفي ُالجرحُ
والتعديلُ()205/2بُت ريخُةغدادُ()203/16بُسيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)175/9
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)591/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()455/2بُالت ريخُالكةيرُ()166/2بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()335/4بُالك شفُ
()282/1بُث تُاةتُحة تُ(ُ .)27/6
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ُُُق لُأحمدُةتُحنةلُلياُة ُةيا(ُ)1وق لُاةتُمعيتُث ُ(ُ)2ويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت(ُ)3
وق لُاةت ُحة تُفيُكت ة ُمش هير ُعلم ا ُاألم

رُمت ُث تُالة رييت(ُ )4وق لُأةو ُح تمُ

ليا ُة لمتيت ُعندي( ُُ )5ووث ُأةو ُداود(ُ )6ووث ُالدارقثني(ُ )7وق ل ُالنس ي ُال ُةيا ُة

( ُ )8

ووث ُأةو ُيحيىُال ث ت(ُ )9وق ل ُاليهةيُ دوق(ُ )10وق لُاةتُحجر ُ دوق ُفي ُليتُم تُ

سن ُتسعُوُأرةعيتُوُم

()11

 .4غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصري(.)12
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُتسعيت(ُ .)13

 .5أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على إسناد الحديثُ ُ:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دن ُال ُعل ُفي ُألتُروات ُث تُوُق لُالترمييُحديقُحستُ

حي ُ(ُ )14

التعليقُ :

ُإتُالواجبُعلىُالمرأةُالمسلم ُإتُخرجتُمتُةيته ُللح ج بُفعليه ُأتُتخر ُة للة اُ

الشرعيُالس ترُلعورته ُمتُريرُثيبنُألتُالثيبُللمرأةُفي ُمدع ةُللفتن بُومتُأسة بُالفس دبُ
ومخ لف ُلحدودُاهُتع لىُوشرع ُالحنيفبُف دُق متُالشريع ُاإلسالمي ُعلىُسدُي ار عُالشربُ

وارالق ُأةواب ُالفتن ُحر ً ُعلى ُسالم ُقلوب ُالمسلميتب ُوثه رة ُنفوسهمب ُولهيا ُك ت ُالنهيُ
الشديدُعتُالتثيبُللمرأةُالمسلم ُمتُريرُمح رمه ُمتُالرج لُ .
(ُ)1العللُوُمعرف ُالرج لُألحمدُةتُحنةلُرواي ُاةن ُعةداهُ(ُ .)ُ502/2
(ُُ)2ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ.)ُ335ُ/ُ4
(ُ)3الث تُالةتُحة تُ(ُُ .)ُ127ُ/ُ6
(ُ)4مش هيرُعلم اُاألم

رُ(ُُ .)ُ244ُ/ُ1

(ُ)5الجرحُوُالتعديلُ(ُُ .)ُ455/2
(ُ)6سناالتُاألجريُألةيُداودُ(ُ.)ُ350ُ/ُ1
(ُ)7سناالتُالةرق نيُللدارقثنيُ(ُُ .)ُ19ُ/ُ1
(ُ)8تهييبُالكم لُ(ُُ .)ُ367ُ/ُ4
(ُ)9متُتكلمُفي ُوُهوُموثقُ(ُُ .)ُ56ُ/ُ1
(ُ)10الك شفُ(ُُ .)ُ282ُ/ُ1
(ُ)11ت ريبُالتهييبُ(ُ.)ُ132ُ/ُ1
) (12انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()130/2بُثة تُخليف ُ()332/1بُالت ريخُالكةيرُ()110/7بُالجرحُوالتعديلُ()58/7بُ
ث تُاةتُحة تُ()293/5بُرج لُ حي ُمسلمُ()123/7بُالك شفُ(ُ .)117/2
) (13ت ريبُالتهييبُ(ُ .)443/1
ُ(ُ)14سنتُالترمييُ(ُ.)ُ106ُ/ُ5
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لُ
ات ُالرج ُِ
الً ُعت ُالثيةيُ :شة ُخروجه ُمت ُةيته ُمُتثية ًُ ُمُ ُهَلُيج ًُ ُلشهو ُِ
ُق ل ُالمن وي ُن ُ

اُشديدا"(ُ .)1
ُوتهديد
التيُهيُ ار دُُال ن ُة ل ن بُمة لغ
ً
ً
ُ 
الحديث الثالث:

الَ ُ :ح َّدثََن ُ
ت ُ َس ِعيدب ُ َح َّدثَ هُْم ُقَ َُ
ت ُ َرْيعب ُ َوَي ْح َيى ُ ْة َُ
يد ُ ْة َُ
ق ل ُأةو ُداودَ ُ :ح َّدثََن ُم َس َّد بدب ُأَتَُّ ُ َي ِ َُ
ُ:
لُ َرسولُُاللَّ ُُِ
لُ:قَ َُ
وسىُ ْاألَ ْش َع ِريبُقَ َُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُقَ َس َُم ُُ ْةتُُ َه ْيربُقَ َُ
فبُقَ َُ
َع ْو ب
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةوُم َ

يع ُ ْاأل َْر ِ
مَ ُ:ج َُاُ
لدَُم ُ َعلَى ُقَ ْد ُِر ُ ْاأل َْر ُِ
ت ُ َج ِم ُِ
ضهَ ُ ِم ُْ
لدَُم ُ ِم ُْ
"إِتَُّ ُاللَّ َُ ُ َخلَ َُ
مب ُفَ َج َُا ُ َةنو ُ َ
قُ َ
ض ُ ُقََة َ
ت ُقَ ْة َ
َحمربُو ْاأل َْةُيمبُو ْاألَسودبُوة ْي ُ ِ
ِ
يقُ
ادُ ِفيُ َحِد ُِ
َّهلبُ َواْل َح ْ تبُ َواْل َخةِيقبُ َوالثَّيِّبُ"ُ َ َُ
م ْنهمُُ ْاأل ْ َ َ َ
َ َْ ََ َ
تُ َيل َتبُ َوالس ْ
ي ْحيىُ"وة ْي ُ ِ
ت"ُو ِْ
يد"(ُ ُ.)2
يقُ َي ِ َُ
اإل ْخ َة رُُ ِفيُ َحِد ُِ
َ َ ََ َ
تُ َيل َُ َ
أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُالترمييُفيُسنن ُ()54/5بُ(ُ)44كت بُتفسيرُال رلتبُ(ُ)3ة بُومتُسورةُالة رةبُ
عت ُمحمد ُةت ُةش ر ُو ُيحيى ُةت ُسعيد ُواةت ُأةي ُعدي ُومحمد ُةت ُجعفر ُوعةد ُالوه بُ
الث فيُجميعهمُعتُعوفُاألعراةيبُة بُحديقُرقم)2955(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُأحمد ُفي ُمسنده ُ()353/32ب ُعت ُيحيى ُةت ُسعيد ُومحمد ُةت ُجعفر ُعت ُعوفُ
األعراةيبُة بُحديقُرقم)91582(ُ:بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1مسدد بن مسرهد :ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(ُ:
 .2يزيد بن زريع العيشي أبو معاوية البصري(.)3

ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُسن ُاثنتيتُوثم نيتُوم (.)4

 .3يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميميُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(ُ:

 .4عوف بن أبي جميلة ،بفتح الجيم األعرابي أبو سهل العبدي البصري(.)5

ُق لُاةتُحجرُ:ث بُرميُة ل درُوالتشيعبُم تُسن ُستُأوُسةعُوأرةعيتُوم بُول ُ
ستُوثم نوت(ُ .)6

) (1فيمُال ديرُ()147/3بُةت رفُ .
) (2سنتُأةيُداودُ(ُ)39(ُ)222ُ/4كت بُ:السن بُ(ُ)17ة بُ:فيُال دربُحديقُرقمُ )4693(ُ:
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()289/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()263/9ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()335/8ب ُالث ت ُللعجليُ
()362/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)296/8
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)601/1
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()289/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()263/9ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()335/8ب ُالث ت ُللعجليُ
()362/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)296/8
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)601/1
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 .5قسامة بن زهير المازني التميمي البصري(.)1
ُق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُةعدُسن ُم ُوثم نيت(ُ .)2

 .6أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

الحكم على اإلسنادُ ُ:

الحديق ُ حي ُةهيا ُاإلسن د ُال ُعل ُفي ن ُألت ُروات ُث تب ُوق ل ُالترميي ُهيا ُحديقُ
()3

حستُ حي ُ

التعليقُ :

ُإت ُاه ُ-سةح ن ُوتع لىُ -لم ُخلق ُلدم ُأمر ُالملت ُأت ُييتي ُة ةض ُتراب ُمت ُجميعُ

األرمب ُليلت ُج ا ُالن ا ُمختلفيت ُفي ُاأللوات ُعلى ُحسب ُتراةهمب ُفمنهم ُاألسود ُواألةيمُ
واألحمرُوةيتُيلتُ .

ُوج اُمنهمُالسهلُ:أيُالليتُفيُثة ع بُوالح تُأيُرليمُالثة عُعلىُحسبُأرض بُ

وكلُهياُةت ديرُالمولىُ-ع ُوجلُ .-

الً ُالثيةيُ :ولم ُك نت ُاألو
ُق ل ُال رأ ُن ُ

ف ُاألرةع ُم هرة ُفي ُاإلنس ت ُواألرمُ

أجريتُعليه ُح ي ته بُوأولتُاألرةع ُاألخيرةن ُألنه ُمتُاألخالقُالة ثن بُفنتُالمعنىُة لسهلُ
هوُالرفق ُوالليتب ُوة لح ت ُأي ُالعنفب ُوالثيب ُاليي ُيعني ُة ُاألرم ُالعية ُاإلنس ت ُالمنمتُ

الييُهوُنفعُكل بُوالخةيقُالييُيرادُة ُاألرمُالسةخ ُالك فرُالييُهوُضرُكل (ُ .)4
ُ 
الحديث الرابعُ ُ:
تُسلَ ْي َم َتبُ َح َّدثََن ُ َس ِعيدُُ ْةتُُ
يلبُ َح َّدثََن ُ َع ْة َدةُُ َي ْعنِيُ ْاة َُ
ق لُأةوُداودَ ُ:ح َّدثََن ُإسح قُ ْةتُُإِ ْس َم ِع َ
تُ
وسىبُ َع ُِ
تُأ َْواُبُ َع ُْ
قُ ْة ُِ
تُ َم ْسرو ُِ
تُ ِه َاللبُ َع ُْ
تُح َم ْيُِدُ ْة ُِ
تُ َر لِبُُالتَّ َّم ِربُ َع ُْ
وة َبُ َع ُْ
أَةِيُ َعر َ
تُأَةِيُم َ
تُ ِْ
َّ
ل"(ُ .)5
اإلةِ ُِ
ااُ َع ْشبُرُ َع ْشبُرُ ِم َُ
لْ "ُ:األَ َ ةِعُُ َس َو بُ
ُقَ َُ
يُ
النةِ ُِّ
أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُالنس ي ُفي ُالسنت ُال غرى ُ()56/8ب ُ(ُ )45كت ب ُال س م ب ُ(ُ )43ة ب ُع لُ
األ

ةعبُعت ُأةي ُاألشعتُعتُخ لدُعتُسعيدُةتُأةيُعروة ُعتُقت دةُعتُمسرُوقُ

ةتُأوابُة بُحديقُرقم)4843(ُ:بُحديقُةلفم .

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()152/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()147/7ب ُالث ت ُللعجلي ُ()218/2ب ُت ريخ ُاإلسالمُ
()457/6بُالث تُالةتُحة تُ()328/5بُالك شفُ(ُ .)137/2
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)455/1
(ُ)3سنتُالترمييُ(ُُ .)ُ204ُ/ُ5
) (4انمرُفيُ:مرق ةُالمف تي ُشرحُمشك ةُالم

ةي ُ(ُ .)176/1

) (5سنتُأةيُداودُ(187ُ/4بُُ)38(ُ)188كت بُ:الدي تبُ(ُ)20ة بُ:دي تُاألعض ابُحديقُرقمُ .)4556(ُ:
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 .2أخرج ُالنس ي ُفي ُالسنت ُالكةرى ُ()370/6ب ُ(ُ )39كت ب ُال س م ب ُ(ُ )43ة ب ُع لُ
األ

ةعبُعت ُعمروُةتُعليُعتُي يدُةتُ ريعُعتُسعيدُةتُأةيُعروة ُعتُر لبُ

التم ر ُعت ُمسروق ُةت ُأواب ُة ب ُحديق ُرقم)7019(ُ :ب ُةلفم ُمع ُ ي دة ُلفم ُ(متُ

اإلةل)ُفيُحديثن .

 .3أخرج ُاةتُم ج ُفيُسنن ُ()886/2بُ(ُ)21كت بُالدي تبُ(ُ)18ة بُدي ُاأل

ةعبُ

عت ُرج اُةتُالم جيُعتُالنضرُةتُشميلُعتُسعيدُةتُأةيُعروة بُة بُحديقُرقمُ:

()2654بُج اُمتُحديقُةلفم .

 .4أخرج ُالدارمي ُفي ُسنن ُ()1533/3ب ُ(ُ )15كت ب ُالدي تب ُ(ُ )15ة ب ُفي ُدي ُ
األ

ةعبُعت ُأةي ُالوليدُعتُشعة ُعتُر لبُالتم رُعتُمسروقُةتُأوابُة بُحديقُ

رقم)2414(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .5أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()497/4ب ُعت ُه شم ُةت ُال سمُعتُشعة ُعتُر لبُالتم رُ
عتُمسروقُةتُأوابُة بُحديقُرقم)19779(ُ:بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
()1
 .1إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أبو يعقوب ،نزيل بغداد .
ق لُاةتُحجرُ:ث ُتكُلِّ َمُفيُسم ع ُمتُجريرُوحده()2بُ ُ
 .2عبدة بن سليمان الكالبي أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُسن ُثم تُوم (ُ.)4

 .3سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري أبو النضر البصري(.)5
ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُل ُت

نيفبُلكن ُكثيرُالتدليابُواختلثُوك تُمتُأثةتُالن اُ

فيُقت دةبُم تُسن ُستُوقيلُسةعُوخمسيتُةعدُالم (ُ .)6

 .4غالب بن مهران وقيل بن ميمون التمار العبدي أبو عفار البصرى(.)7
) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()212/2بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدارميُ()77/1بُالك شفُ()234/1بُالث تُالةتُحة تُ
()113/8بُت ريخُاإلسالمُ(ُ .)925/5
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)100/1
ُالجرح ُوالتعديل ُ()89/6ب ُالث ت ُللعجلي ُ()108/2ب ُالت ريخ ُالكةيرُ
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرىب ُ( ُ)931/6ب ُ
(ُ)115/6الث تُالةتُحة تُ()164/7بُسيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)511/8
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)369/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()273/7بُالجرحُوالتعديلُ()65/4بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()128/4بُثة تُ
خليف ُ()378/1بُالث تُالةتُحة تُ()360/6بُرج لُ حي ُمسلمُ(ُ)245/1سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)413/6
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)239/1
) (7انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()269/7بُالجرحُوالتعديلُ()49/7بُالت ريخُالكةيرُ()100/7بُت ريخُاإلسالمُ()720/3بُ
الك شفُ(ُ .)115/2
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ق لُاةت ُسعدُ :ث ()1ب ُوق ل ُأةو ُح تمُ :

وق لُاليهةيُ:

ل ُالحديق()2ب ُويكرهُاةت ُحة تُفي ُالث ت ُ(ُ)3

ل ُالحديق()4بُوق لُاةتُحجر ُ:دوق(.)5

 .5حميد بن هالل العدوي أبو نصر العدوي(.)6

ُق لُاةتُحجرُ:ث ُع لمبُتوقفُفي ُاةتُسيريتُلدخول ُفيُعملُالسلث ت(ُ .)7

 .6مسروقُبن أوس وقيل أوس بن مسروق اليربوعي الحنضلي واألول الصواب(.)8
ُيكرهُاةتُحة تُفيُالث ت ( )9بُوخر ُحديث ُفيُ حيح بُوكيلتُإم مُاأل م ُأةوُةكرُةتُ
خ يم ()10بُوق لُاةتُحجرُ:م ةول(ُ .)11

 .7أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ .)1

الحكم على اإلسنادُ :

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُمسروقُةتُأوانُم ةولبُوالُمت ةعُل ُ .

التعليقُ :

ُل د ُج ات ُشريع ُاإلسالم ُلكي ُتح فم ُعلى ُدم ا ُالمسلميت ُوأرواحهم ُمت ُالعةقُ
واالعتداابُحيقُإتُالحف مُعلىُالنفاُمتُالضروري تُالخماُالتيُأمرُاهُتع لىُة لحف مُ

جراُلمتُيعتديُعلىُريرهُمتُريرُحقُف دُشرعُاهُتع لىُالدي ُفيُكت ة ُ
عليه بُفك نتُالدي ُ ً

الع ي ُحيقُق ل(ُ:ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ) [النس اُ .]92:
ُفلهياُك نتُالدي ُحفمً ُلألرواحبُوح ًن ُلدم اُاألةري اُواإلسالمُقدرُهيهُالدي تُفيُال تلُ

وفيُاألعض انُحتىُالُيتركه ُللةشرُي درونه ُعلىُحسبُأهوا همُ .
أ

ت ُالحديقُأت ُالنةيُ
ُةي َُ
ُف د َُّ

ُسوى ُةيتُاأل

ةع ُفي ُدي ته ب ُفجعلُكلُأ ةعُمتُ

تُعشراُمتُاألةلُ .
ةعُاإلنس
ً

) (1الثة تُالكةرىُ(ُ .)269/7
) (2الجرحُوالتعديلُ(ُ .)49/7
ُ(ُ)3الث تُالةتُحة تُ(ُ.)ُ308ُ/ُ7
) (4الك شفُ(ُ .)115/2
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)242/1
) (6انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()231/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()346/2ب ُالث ت ُللعجلي ُ()325/1ب ُالجرح ُوالتعديلُ
()230/3بُت ريخُاإلسالمُ()351/7بُالث تُالةتُحة تُ()147/4بُلس تُالمي اتُ(ُ .)291/9
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)182/1
) (8انمر ُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()36/8ب ُالجرحُوالتعديل ُ()397/8ب ُالث تُالةتُحة تُ()456/5بُالك شفُ()256/2بُ
اإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ()231/6بُإكم لُتهييبُالكم لُ()231/6بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)112/10

) (9الث تُالةتُحة تُ(ُ .)456/5
) (10إكم لُتهييبُالكم لُ(ُ .)156/11
) (11ت ريبُالتهييبُ(ُ .)528/1
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ُق لُالخث ةي"ُ:اتفقُع م ُأهلُالعلمُعلىُترتُالتفضيلبُواتُفيُكلُستُخمس ُأةعرةبُ

ةعُعشراُمتُاإلةلُخن
وفيُكلُأ
ً

ره ُوأة همه ُسواابُوأ

ةعُاليدُوالرجلُفيُيلتُسواابُ

كم ُجعل ُفي ُالجسد ُدي ُك مل ب ُولو ُأخي ُالن ا ُة لجم ل ُوالمنفع ُالختلف ُاألمر ُفي ُيلتُ

اختالفً ُالُيضةثُوالُيح رُفحملُعلىُاألس ميبُوترتُم ُورااُيلتُمتُال ي دةُوالن

المع ني"(ُ .)1

الحديث الخامسُ ُ:

تُفيُ

ُ 

تُ َع ْةُِدُ
تُج َح َدةَبُ َع ُْ
تُم َح َّمُِدُ ْة ُِ
قُ ْةتُُ َس ِعيدبُ َع ُْ
ق لُأةوُداودَ ُ:ح َّدثََن ُم َس َّد بدبُ َح َّدثََن ُ َع ْةدُُاْل َو ِار ُِ

ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لُ:قَ َُ
وسى ُ ْاألَ ْش َع ِريِّب ُقَ َُ
ت ُه َ ْيلب ُ َع ُْ
اتب ُ َع ُْ
ت ُ ْة ُِ
الر ْح َم ُِ
َّ
ت ُثَْرَو َ
ت ُأَةِي ُم َ
الرجلُ ُ ِفيهَ ُم ْن ِمًن ب ُ َوي ْم ِسي ُ َك ُِف ًراب ُ َوي ْم ِسي ُم ْن ِمًن بُ
الس َع ُِ ُ ِفتًَن ُ َك ِثَ ُِع ُاللَّْي ُِ
َي َديُِ ُ َّ
ملِِمب ُي ْ ةِ ُ ُ َّ
ل ُاْلم ْ
الس ِعيب ُفَ َكسِّروا ُ ِق ِسيَّك ْمبُ
ت ُاْل َ ِِمب ُ َواْل َم ِشي ُ ِفيهَ ُ َخ ْيبُر ُ ِم َُ
َوي ْ ةِ ُ ُ َك ِف ًراب ُاْل َ ِعدُ ُ ِفيهَ ُ َخ ْيبُر ُ ِم َُ
ت ُ َّ
ِ
ت ُ َك َخ ْي ُِرُ
َحدُ ُ ِم ْنك ْمب ُ َفْل َيك ُْ
ت ُد ِخ َُ
اض ِرةوا ُسيوفَكُْم ُةِ ْل ِح َج َرِةب ُفَِن ُْ
َوقَثِّعوا ُأ َْوتَ َرك ْمب ُ َو ْ
ل َُ ُ -ي ْعني َُ ُ -علَى ُأ َ
تُ
"ُ:إِتَُّ ُ َة ْي َُ

لدَُم"(ُ .)2
ْاة َن ُْ
يُ َ

أوالا -التخريجُ :

 .1أخرج ُأةوُداودُفيُسنن ُ()101/4بُ(ُ)34كت بُالفتتُوالمالحمبُ(ُ)2ة بُفيُالنهيُ
عتُالسعيُفيُالفتن بُعتُمحمدُةتُيحيىُةتُف راُعتُعف تُةتُمسلمُعتُعةدُالواحدُ
ةتُ ي دُعتُع

ةلفم .

مُاألحولُعتُأةيُكةش ُة ب ُحديقُرقم)4262(ُ :بُج اُمتُحديقُ

 .2أخرج ُالترمييُفيُسنن ُ()490/4بُ(ُ)34ة بُم ُج اُفيُاتخ يُسيفُمتُخشبُفيُ
الفتن بُعتُ عةدُاهُةتُعةدُالرحمتُعتُسهلُةتُحم دُعتُهم مُعتُمحمدُةتُحج دةبُ
ة بُحديقُرقم)2204(ُ:بُج اُمتُالحديقُمت ربُاأللف م.

 .3أخرج ُاةت ُم ج ُفي ُسنن ُ()1310/2ب ُ(ُ )36كت ب ُالفتتب ُ(ُ )10ة ب ُالتثةت ُفيُ
الفتن بُعت ُعمراتُةت ُموسى ُعت ُعةد ُالوارق ُةتُسعيدُب ُة ب ُحديقُرقم)3961(ُ :بُ
مت ربُاأللف م.

 .4أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()416/4بُعتُعةدُال مدُعتُأةي ُعتُعتُمحمدُةتُحج دةبُ
ة ُحديقُرقمُ)19969(ُ:ج اُمتُحديقُةلفم .

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1مسدد بن مسرهدُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(ُ:
) (1مع لمُالسنتُ(ُ .)28/4
) (2سنتُأةيُداودُ(ُ)34(ُ)100ُ/4كت بُ:الفتتُوالمالحمبُ(ُ)2ة بُ:فيُالنهيُعتُالسعيُفيُالفتن بُحديقُرقمُ .)4259(ُ:
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 .2عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري البصري(.)1
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُرميُة ل درُولمُيثةتُعن (.)2

 .3محمد بن جحادة األودي الكوفي(.)3

ُق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُإحدىُوثالثيتُوم (.)4

 .4عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس األودي الكوفي(.)5
ُق لُأةوُح تمُ:

ل ُليتُالحديق()6ب ُوق لُمرةُلياُة ويُبُوهوُقليلُالحديقُوُلياُ

ةح فم(ُ)7وق لُاةتُمعيتُ:ث ()8بُوق لُأحمدُةتُحنةلُ:لياُة ُةيا()9بُوق لُعةدُاهُةتُأحمدُ
ةتُحنةلُعتُأةي ُ:يخ لفُفيُأح ديث ()10بُوق لُالعجليُ:ث ُثةت()11بُوق لُالنس يُ ُ:
ُ

لياُة ُةيا

()12

بُويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت

رةم ُيخ لف(ُ .)15

()14

بُوق لُاليهةيُث ُ

()13

ُوق لُاةتُحجر ُ:دوقُ

 .5هذيل بن شرحبيل األودي الكوفي األعمى(.)16
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُمخضرم(ُ .)17

 .6أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ .)1
تُالكةرى ُ()298/7بُالجرحُوالتعديلُ()75/6بُسيرُأعالمُالنةالاُ()300/8بُالك شفُ()673/1بُ
ُ
) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة
إكم لُتهييبُالكم لُ()368/6بُالث تُللعجليُ()107/2بُمي اتُاالعتدالُ()677/2بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)441/6
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)367/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()335/6بُالت ريخُالكةيرُ()54/1بُالجرحُوالتعديلُ()222/7بُالث تُللعجليُ()223/2بُ
رج لُ حي ُمسلمُ()172/2بُالث تُالةتُحة تُ()404/7بُسيرُأعالمُالنةالاُ()174/6بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)92/9
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)471/1
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()218/5ب ُالت ريخ ُ()265/5ب ُالث ت ُللعجلي ُ()74/2ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()65/7بُ
الضعف اُللع يليُ()327/2بُتهييبُالتهييبُ()125/6بُالك شفُ(ُ .)623/1
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)218/5
(ُ)7المرجعُالس ةقُ(ُُ .)ُ218ُ/ُ5
) (8المرجعُالس ةقُ(ُ .)218/5
) ( 9تهييبُالتهييبُ(ُ .)152/6
) (10العللُومعرف ُالرج لُألحمدُرواي ُاةتُعةدُاهُ .
) (11الث تُللعجليُ(ُ .)74/2
) (12تهييبُالتهييبُ(ُ .)152/6
) (13الث تُالةتُحة تُ(ُ .)65/7
(ُ)14الك شفُ(ُُ .)ُ623ُ/ُ1
) (15ت ريبُالتهييبُ(ُ .)737/1
) (16انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()176/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()245/8ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()1188/3ب ُالث ت ُللعجليُ
()427/2بُالث تُالةتُحة تُ()514/5بُالك شفُاليهةيُ()335/2بُإكم لُالتهييبُالكم لُ()135/1بُت ريخُاإلسالمُ()1014/2بُ
تهييبُالتهييبُ(ُ .)31/11
) (17ت ريبُالتهييبُ(ُ .)572/1
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الحكم على إسناد الحديث:
الحديقُحستُةهياُاإلسن دن ُألتُعلت ُريرُال دح بُأتُعةدُالرحمت ُةتُثرواتُ دوقُ

وللحديقُش هدُمتُحديقُأةيُهريرةُرضيُاهُعن ُفيُال حيحيت(ُ )1

التعليق:

ل دُعنىُاإلسالمُة لتحييرُمتُفتتُلخرُال م تبُوأحوالُهيهُالفتتُكم ُج اُفيُالحديقبُ
وسةيلُالنج ةُمنه بُفمتُسةلُالنج ةُمتُهيهُالفتتُاالستع ية ُمنه ُكم ُق لُتع لى(ُ:ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) [الممتحن ]5:بُوكم ُج اُفيُ حي ُمسلمُمتُ
حديق ُأةيُسعيدُالخدريُأتُرسولُاهُ

ُق ل"ُ:تعويواُة هُمتُالفتتُم ُمهرُمنه ُوم ُ

ةثتبُق لواُ:نعويُة هُمتُالفتتُم ُمهرُمنه ُوم ُةثت"(ُ .)2

ُومتُسةلُالنج ةُمتُالفتتُكثرةُالعة دةُوالت ربُإلىُاهُحتىُيثةت ُاهُعلىُالديتبُوعدمُ

المشيُخلفُالن اُالتيُسرع تُم ُتن لُاألخة رُالك ية بُوقولُالة ثلُوكثرةُاإلش ع تُ .

ُق لُال رى ُن الً ُعتُالثيةيُ(رحم ُاه)ُ :إتُالمرادُفيُالحديق ُالتة اُالفتن ُ ُوفم عته ُ

وشيوعه ُواستمراره ب ُوأت ُالمراد ُة إل ة ح ُواإلمس ا ُهو ُت لب ُالن ا ُفيه ُوقتً ُدوت ُوقت ُالُ
ةخ ول ُال م نيت ُفكين ُكن ي ُعت ُتردد ُأحوالهمب ُوتيةيب ُأقوالهمب ُوتنوع ُأفع لهم ُمت ُعهدبُ
ون مُوأم ن ُوخي ن ُومعروفُومنكرُوسن ُوةدع ُُوايع تُوكفر(ُ .)3
ُ
الحديث السادسُ ُ:

ُ 

ت ُأَةِيُ
ت ُأَةِي ب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُة َرْيُِد ُ ْة ُِ
ق ل ُأةو ُداودَ ُ :ح َّدثََن ُم َس َّد بدب ُ َح َّدثََن ُس ْف َي تب ُ َع ُْ
ت ُ َنةِِّي ُِ ُ َم ُ
م ُاللَّ ُ ُ َعلَى ُلِ َس ُِ
ي ُلِت ْن َجرواب ُ َوْل َي ْ ُِ
"ُ :ا ْشفَعوا ُإِلَ َُّ
ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لُ :قَ َُ
وسىب ُقَ َُ
م َ

ش َُا"(ُ .)4
َُ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()113/2بُ(ُ)24كت بُال ك ةبُ(ُ)22ة بُالتحريمُعلىُ
ال دق ُوالشف ع ُفيه ب ُحديق ُرقم)1432(ُ :ب ُعت ُموسى ُةت ُإسم عيلب ُعت ُعةدُ

الواحدبُعتُأةيُةردةبُة بُةلفم .

ُ( ُ)1حي ُالةخ ريُ(ُُ)ُ198ُ/ُ4حديقُرقمُ(ُُ)ُ3601بُ حي ُمسلمُ(ُُ)ُ2211ُ/4حديقُرقمُ(.)ُ2886
)(2

حي ُمسلمبُ(ُ)51كت بُ :الجن ُو ف ُنعيمه ُوأهله بُ(ُ) 17ة بُعرمُم عدُالميتُمتُالجن ُأوُالن رُعلي بُحديقُرقمُ:

(ُ .)2867
) (3مرق ةُالمف تي ُشرحُمشك ةُالم

ةي ُ .)3395/8(ُ.

) (4سنتُأةيُداودُ(ُ)40(ُ)334ُ/4كت بُ:األدببُ(ُ)25ة بُ:الشف ع بُحديقُرقمُ )5131(ُ:
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ُأيض ُ()12/8بُ(ُ)78كت بُاألدببُ(ُ)37ة بُقول ُتع لى(ُ:ﯦ ﯧ ﯨ
 .2وأخرج
ً

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) ُ ُ[النس ا]85:بُحديقُرقم)6027(ُ :بُعت ُمحمدُاةتُالعالابُ
عتُأةيُأس م بُعتُةريدبُة بُج اُمتُحديقُةلفم .

 .3أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()2026/4بُ(ُ)45كت بُالةرُوال ل ُواآلداببُ(ُ)44ة بُ
استحة بُالشف ع ُفيم ُلياُةحرامبُحديقُرقم)2627(ُ :بُعت ُأةيُةكرُأةيُشية بُعتُ

عليُةتُمسهربُوحفلُةتُري قبُعتُةريدُةتُعةدُاهبُة بُج اُمتُحديقُمت ربُ

األلف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1مسدد بن مسرهدبُث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(ُ:
 .2سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري( ،)1الكوفي(.)2

ُق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُف ي ُع ةدُإم مُحج بُرةم ُدلا(ُ .)3

 .3بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري أبو بردة الكوفي(.)4
ق لُيحيىُةتُمعيتُ:كوفيُث ()5بُوق لُأةيُح تمُ:يكتبُحديث ُولياُة لمتيت()6بُويكرهُاةتُ

حة تُفيُالث تُوق لُ:ك تُيخث ()7بُوق لُالنس يُ:لياُةياتُال وي()8بُوق لُاليهةيُ:أرجوُ
ُقليال(ُ .)11
ًُ
أتُالُيكوتُة ُةيا()9بُوق لُمرة ُ:دوق()10بُوق لُاةتُحجرُ:ث ُيخث
 .4أبو بردة الحارث ويقال عامر بن عبد اهلل بن قيس ويقال اسمه كنيته(.)12
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُأرةعُوم ُوقيلُريرُيلت(ُ .)13
) (1الثوريُ:ةفت ُالث اُالمثلث بُوفيُلخره ُرااُهيهُالنسة ُإلىُةثتُمتُهمداتُوةثتُتميمُ.اللة بُفيُتهييبُاألنس بُ(ُ .)244/1
) (2انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()371/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()222/4ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()92/4ب ُالث ت ُالةت ُحة تُ
()371/6بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()329/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)229/7
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)244/1
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()426/2ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()140/2ب ُالث ت ُللعجلي ُ()244/1ب ُالث ت ُالةت ُحة تُ
()116/6بُت ريخُاإلسالمُ()822/3بُالك شفُ(ُ .)265/1
) (5الجرحُوالتعديلُ(ُ .)426/2
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)426/2
) (7الث تُالةتُحة تُ(ُ .)116/6
) (8الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)23/1
) (9سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)253/6
) (10الك شفُ(ُ .)265/1
) (11ت ريبُالتهييبُ(ُ .)121
) (12انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()268/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()447/6ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()187/5ب ُثة ت ُخليف ُ
()325/6بُسيرُأعالمُالنةالاُ()343/4بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)18/12
) (13ت ريبُالتهييبُ(ُ .)621/1
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 .5أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

الحكم على سند الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .
التعليقُ :

ُل دُج اتُشريع ُاإلسالم ُلكي ُتع ُم تضىُاألخوة ُاإليم ني ُحتى ُال ُيعيش ُاإلنس تُ

لنفس ُف ثبُوالُيسعىُلم

ل ُالمسلميتب ُولكيُتن عُاألن ني ُوالش ُمتُقل ُوبُالمسلميتبُويلتُ

ل ول ُتع لى(ُ:ﯜﯝﯞ)ُ[الحجرات]10:بُ ُ
ُوالح

ل ُفي ُقول ُ

"ُ :اشفعوا ُإلي ُلتنجروا" ُعلى ُأت ُالمسلم ُينجر ُةمجرد ُإع نت ُ

ألخي ُالمسلمُسوااُتح قُالمرادُمتُهيهُالشف ع ُأوُلمُيتح قبُومم ُيدلُعلىُيلتُقول ُتع لىُ:
(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ)ب [النس اُ .]85:
ُوال ُتكوت ُالشف ع ُفي ُأمر ُمحرم ُأو ُحد ُمت ُحدود ُاهب ُلم ُأنكر ُالنةي ُ
أس م ُةتُ يدُفيُالمرأةُالمخ ومي نُحتىُالُي ثعُيده ُف لُل ُالنةيُ

ُشف ع ُ

"ُ:أتشفعُفيُحدُمتُ

حدود ُاه"(ُ .)1فهيا ُالحديقُيفيد ُعلىُأتُالشف ع ُفيُحدُمت ُحدودُاهُمحرم ب ُالُسيم ُإياُ
و لُاألمرُإلىُالسلث تبُوك نتُهن تُقدرةُعلىُالمتهمُ .

ُق لُاةتُةث ل"ُ:الشف ع ُفيُال دق ُوس رُأفع لُالةرُمرربُفيه بُمندوبُإليه نُويلتُ

متُقول ُ

"ُ:إشفعواُتنجروا"ُفندبُأمت ُإلىُالسعيُفيُحوا جُالن ابُوشرثُاألجرُعلىُ

يلتبُوأتُالس عيُميجورُفيُكلُح لُواتُخ بُسعي بُولمُتنج ُثلةت "(ُ .)2
ُ 
الحديث السابعُ ُ:
ق لُأةوُداودُ:ح َّدثََن ُعثْم تُ ُ ْةتُ ُأَةِي ُ َش ْية َب ُومح َّمدُ ُ ْةتُ ُاْلع َال ِاب ُاْلمع َنى ُو ِ
الَ ُ:ح َّدثََن ُ
اح بدب ُقَ َُ
َ َ َ
َ
َ
َ
َْ َ
ل ُ َرسولُُ
لُ:قَ َُ
وسىب ُُقَ َُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُ َع ْةُِد ُاللَّ ُِ ُ ْة ُِ
ت ُة َرْيُِد ُ ْة ُِ
أَةو ُأ َس َم َب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
ثي َِّة ًُ ُةِ ُِ ُ َن ْفس ب ُ َحتَّى ُ َي ْدفَ َع ُُ
يت ُالَِّيي ُي ْع ِثي ُ َم ُأ ِم َُر ُةِ ُِ ُ َك ِم ًُ
ت ُ ْاأل َِم َُ
"ُ:إِتَُّ ُاْل َخ ِ َُ
اللَّ ُِ ُ
ال ُم َوفًَّراب ُ َ
ِ
َِّ ِ
ت"(ُ .)3
َحدُُاْلمتَ َ ِّدقَ ْي ُِ
إِلَىُالييُأم َُرُلَ ُُةِ ُُأ َ

)(1

حي ُالةخ ريُ()175/4بُحديقُرقمُ .)3475(ُ:

) (2شرحُ حي ُالةخ ريُاةتُةث لُ(ُ .)434/3
) (3سنتُأةيُداودُ(ُ)9(ُ)130ُ/2كت بُ:ال ك ةبُ(ُ)43ة بُ:أجرُالخ تبُحديقُرقمُ .)1684(ُ:
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أوالا -التخريجُ :

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()114/2بُ(ُ)24كت بُال ك ةبُ(ُ)25ة بُأجرُالخ دمُإياُ
ت دقُةيمرُ

حة ُريرُمفسدبُحديقُرقم)1438(ُ :بُعت ُأةي ُكريبُعتُأةي ُأس م ُ

عتُةريدبُة بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()710/2بُ(ُ)12كت بُال ك ةُ(ُ)5ة بُلجرُالخ تُاألميتبُ
والمرأةبُإياُت دقتُمتُةيتُ وجه ُريرُمفسدةُةنين ُال ري ُأوُالعرفيبُحديقُرقمُ:

()1023ب ُعت ُأةي ُةكر ُةت ُأةي ُشية ُوأةي ُع مر ُاألشعري ُواةت ُنمير ُوأةي ُكريبُ
جميعهمُعتُأةيُأس م بُة بُمت ربُاأللف مُ.

ثانيا -رجال السند:
ا
()1
 .1عثمان بن محمد بن إبراهيم أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي .
ق لُاةت ُحجرُ:ث ُح فمُشهيربُول ُأوه مبُوقيلُ :ك تُال ُيحفم ُال رلتب ُم ت ُسن ُتسعُ

وثالثيتُوم تيت(ُ .)2

 .2أبو كريب محمد بن العالء بن كريب الهمداني ،أبو كريب الكوفي(.)3
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمبُم تُسن ُسةعُوأرةعيتُ ُوم تيت(.)4

 .3أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي موالهم الكوفي أبو أسامة(.)5
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُرةم ُدلابُوك تُةآخرهُيحدقُمتُكتبُريرهبُم تُسن ُإحدىُ

وم تيتُوهوُاةتُثم نيت(.)6

ُقليالب سةقُترجمت ُحديقُرقم.)6(ُ:
 .4بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة األشعريُ:ث ُيخث
ً
 .5أبو بردة :عامر أب موسى األشعريُ،ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .6أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

الحكم على إسناد الحديثُ ُ:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دنُالُعل ُفي بُ ُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ حيحيهم ُ .
) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()412/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()166/6ب ُالث ت ُللعجلي ُ()130/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلمُ
()48/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()151/11بُالك شفُ()12/2بُت ريبُالتهييبُ(ُ .)668/1
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)668/1
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()414/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()205/1ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()52/8ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()672/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()197/2بُالث تُالةتُحة تُ()105/9بُت ريخُاإلسالمُ()1238/5بُسيرُأعالمُالنةالاُ()394/11بُ
الك شفُ(ُ .)208/2
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)500/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()132/2بُالت ريخُالكةيرُ()28/3بُثة تُخليف ُ()291/1بُالث تُللعجليُ(ُ)318/1
الث تُالةتُحة تُ()222/6بُرج لُ حي ُمسلمُ()258/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ()277/9بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)2/3
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)177/1
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التعليقُ :
ُل د ُحرل ُاإلسالم ُعلى ُفضل ُاألم ن ب ُوحق ُعلى ُأت ُتندي ُدوت ُتفريث ُوال ُإن لبُ

وحةبُالن اُفيُالتع وتُعلىُالةرُوالت وىنُلم ُفي ُمتُاألجرُوالثوابُالعميمُ .

ُق لُالعينيُ:إتُالخ تُاألميتُالمسلمُقيدُة يودُيجبُأتُتتوفرُفي بُاألولُ:أتُيكوتُ

نيُ:أتُيكوتُمسلم ُ
لُريرهُ.الث
ُ
خ ًن نُألن ُإياُلمُيكتُخ ًن ُفالُيجو ُل ُأتُيت رفُمتُم
ً
لقُ:أتُيكوتُأمين ُفيخر ُة ُالخ تنُألن ُمي وربُالراةعُ:
فيخر ُمن ُالك فرنُألن ُالُني ُل بُالث
ً
أتُيكوتُمنف ًياُلل دق ُالتيُأمرُةه بُالخ ماُ:أتُتكوتُنفس ُةيلتُثية ًُنُل الُيعدمُالني ُفيف دُ

األجربُوهوُةمعنىُقول ُ"ثية ًُُة ُنفس ُ"بُالس داُ:أتُيدفعُال دق ُإلىُالشخلُالييُأمرُةيتُ

يدفعُل ُهيهُال دق بُفنتُدفعه ُإلىُريرهُيكوتُمخ لفً بُفيخر ُمتُاألم ن بُوهيهُال يودُشرثُ
لح ولُالثواببُفينةغيُأتُيعتنيُةه ُويح فمُعليه (ُ .)1
ُ 
الحديث الثامنُ ُ:
ِ
تُ
ام ُ ْة ُِ
ت ُاْل َُع َّو ُِ
الَ ُ:ح َّدثََن ُه َش ْي بمب ُ َع ُِ
يسىب ُ َوم َس َّدبُد ُاْل َم ْع َنى ُقَ َُ
ق لُأةوُداودَ ُ:ح َّدثََن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُع َ
لَ ُ:س ِم ْعتُُ
وسىب ُقَ َُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
الس ْك َس ِك ِّيب ُ َع ُْ
الر ْح َم ُِ
ت ُإةراهيم ُ ْة ُِ
َح ْو َشبب ُ َع ُْ
ت ُ َّ
ت ُ َع ْةُِد ُ َّ
ت ُأَةِي ُم َ
َّ
َوُ
مبُأ ُْ
تُاْل َع ْةدُُ َي ْع َملُُ َع َم ًُ
تُ َي ولُ"ُ:إِ َياُ َك َُ
الُ َم َّرتَْي ُِ
ُ َر ْي َُرُ َم َّرةبُ َوَُ
يُ
النةِ َُّ
الُ َ لِ ًح بُفَ َش َغلَ ُُ َع ْن ُُ َُم َر ب
يم"(ُ .)2
تُ َي ْع َملبُ َوه َُوُ َ ِحي بُُم ِ بُ
بُلَ ُُ َك َ لِ ُُِ َم ُ َك َُ
َسفَبربُكتِ َُ
أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()57/4بُ(ُ)56كت بُالجه دُوالسيربُ(ُ)132ة بُيكتبُ
للمس فرُمثلُم ُك تُيعملُفيُاإلق م بُحديقُرقم)2996(ُ:بُعتُمثرُةتُالفضلُعتُ

ي يدُةتُه روتُعتُالعوامُةتُحوشببُة بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
()3
 .1محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي ،أبو حفص بن الطباع .
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُف ي بُك تُمتُأعلمُالن ا(.)4

 .2مسدد بن مسرهدُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(ُ:

) (1عمدةُال رأبُشرحُ حي ُالةخ ريُ(ُ .)304/8
الًُ
) (2سنتُأةيُداود ُ(ُ)20(ُ)183ُ/3كت بُ:الجن بُ(ُ)2ة بُ:إياُك تُالرجلُيعملُعم ُ
رقمُ )3091(ُ:

لح ُفشغل ُعن ُمرمُأوُسفربُحديقُ
ًُ

) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()38/8ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()203/1ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()64/9ب ُاألنس ب ُللسمع نيُ
(ُ)31/9سيرُأعالمُالنةالاُ()386/10بُت ريخُاإلسالمُ()683/5بُالك شفُ(ُ .)209/2
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)501/1
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 .3هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي(ُ .)1
ُق ل ُاةت ُحجرُ :ث ُثةتب ُكثير ُالتدليا(ُ )2واإلرس ل ُالخفيب ُم ت ُسن ُثالق ُوثم نيتُ

وم بُوقدُق ربُالثم نيت(ُ .)3

 .4العوام بن حوشب بن يزيد الحارثي الشيباني(.)4
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُف ضلبُم تُسن ُثم تُوأرةعيتُوم (ُ .)5

 .5إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي

()6

أبو إسماعيل الكوفي(.)7

ُ ق لُاةتُالمدينيُعتُيحيىُةتُسعيدُ:ك تُشعة ُيضعف ُوك تُي ولُالُيحستُالكالم()8بُ
وق ل ُالنس يُ :ليا ُةيلت ُال ويب ُويكتب ُحديث ()9ب ُوق ل ُاةت ُعديُ :لم ُأجد ُل ُحديثً ُمنكرُ
المتتبُوهوُإلىُال دقُأقربُإلىُريرهُويكتبُحديث ()10بُوق لُأحمدُةتُحنةلُ:ضعيف()11بُ

ويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت()12بُوق لُاةتُحجر ُ:دوقُضعيفُالحفم(ُ .)13

 .6أبو بردة :عامر أب موسى األشعريُ،ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .7أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

الحكم على إسناد الحديث:

الحديق ُضعيف ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُفي ُعلتيت ُق دحتيتب ُاألولىُ :أت ُإةراهيم ُالسكسكيُ

دوقُضعيفُالحفمبُوالث ني ُ:عنعن ُهشيمُالمدلابُوقدُت ةع ُعندُالةخ ريُي يدُةتُه روتُ

الث ُالمت ت(ُ.)14وقدُأخر ُالةخ ريُالحديقُعت ُإةراهيمُالسكسكيُالييُ رحُة لسم عبُومتُ
) (1انمرُالثة تُالكةرىُ()313/7بُالجرحُوالتعديلُ()115/9بُالت ريخُالكةيرُ()242/8بُالث تُللعجليُ()334/2بُمتُتكلمُفي ُ
وهوُم ُوثقُ()188/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ()156/12بُسيرُأعالمُالنةالاُ()287/8بُت ريخُاإلسالمُ(ُ .)992/4
) (2وهوُمتُالمرتة ُالث لث بُالييتُالُي ةلُحديثهمُإالُإياُ رحُة لسم عبُانمرُإلىُثة تُالمدلسيتُ(ُ .)47
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)574/1
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()311/7بُالجرحُوالتعديلُ()22/7بُثة تُخليف ُ()706/1بُالث تُللعجليُ()195/2بُ
رج لُ حي ُالةخ ريُ()597/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()124/2بُالث تُالةتُحة تُ(ُ .)298/7
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)433/1
) (6ةفت ُالسيتبُوسكوتُالك فبُوفت ُالسيتُالث ني بُوفيُلخره ُك فُأخرىبُهيهُال نسة ُإلىُالسك ستُوهوُةثتُمتُكندةبُاللة بُفيُ
تهييبُاألنس بُ(ُ .)123/2
) (7انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()111/2بُالت ريخُالكةيرُ()295/1بُالمغنيُفيُالضعف اُ()19/1بُالضعف اُوالمتروكيتُ
للنس يُ()44/1بُت ريخُاإلسالمُ()207/32بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()55/1بُمتُتكلمُفي ُوهوُموثقُ()32/1بُالك شفُ(ُ .)216/1
) (8الجرحُوالتعديل(ُ .)111/2
) (9الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)44/1
) (10الك ملُفيُضعف اُالرج لُ(ُ .)345/1
) (11المرجعُالس ةقُ .
) (12الث تُالةتُحة تُ(ُ .)13/4
) (13ت ريبُالتهييبُ(ُ .)91/1
) (14انمرُإلىُ:ت ريبُالتهييبُ(ُ .)606/1
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ع دةُالةخ ريُأتُينت يُال حي ُمتُأح ديقُهنالاُ.وللحديقُش هدُفيُمسندُأحمدُمتُحديقُ

مت ربُاأللف م(ُ .)1

التعليقُ :

ُإتُمتُتفضلُاهُعلىُعة دهُوانع م ُعليهمُةمنحهمُاألجرُوالثوابُعلىُم ُفعلوهُمتُ

الخيرُوم ُلمُيتمكنواُمتُفعل بُفينةغيُعلىُالمسلمُم ُدامُفيُح لُال ح ُوالفراغُأتُيحرلُ
علىُاألعم لُال

مالبُكم ُوردُفيُ
لح ُحتىُإياُعج ُعنه ُةسفرُأوُمرمبُكتبُل ُاألجرُك ً

الحديقب ُفنيا ُك ت ُالمسلم ُمت ُع دت ُأت ُي لي ُالف ار م ُالخما ُمع ُالجم ع ُثم ُمرم ُولمُ
يستثعُأتُييهبُإلىُالمسجدبُفنن ُيكتبُل ُسةعُوعشروتُدرج بُويلتُةح ول ُعلىُاألجرُ

مال ُكم ُك تُ حي بُوكيلتُفيُالسفرُلوُانشغلُالعةدُعتُ الةُالنوافلُأوُ ي مُالنوافلبُ
ك ً
وهياُم ُينكدُسةبُإيرادُالحديقُأتُأة ُةردةُحدقُة ُف لُا ثحةتُأن ُوي يدُةتُأةيُكةش بُ

فك تُي يدُي ومُفيُالسفربُف لتُل ُأفثربُفننيُسمعتُأة ُموسىُي ولُويكرُالحديق(ُ .)2

ُق لُاةتُةث لُ ":لياُهياُالحديقُعلىُالعمومبُوانم ُهوُلمتُك نتُل ُنوافلُوع دةُمتُ

يم ُأت ُيدومُ
عمل ُ ل ب ُفمنع ُاه ُمنه ُة لمرم ُوالسفرب ُوك نت ُنيت ُلوك ت ُ
ً
حيح ُأو ُم ً
عليه ُوالُي ثعه بُفنتُاهُيتفضلُعلي ُةيتُيكتبُل ُأجرُثوابُ(حيتُحةس ُعنه )بُفيم ُمتُلمُ
يكتُل ُتنفلُوالُعملُ

ل بُفالُيدخلُفيُمعنىُالحديقبُألن ُلمُيمنع ُمرض ُمتُشيابُ

فكيفُيكتبُل ُم ُلمُيكتُيعمل "(ُ .)3
الحديث التاسعُ ُ:



تُ
ق لُأةوُداودَ ُ:ح َّدثََن ُعثْ َم تُُ ْةتُُأَةِيُ َش ْي َة َبُ َح َّدثََن ُأَةوُأ َس َم َبُ َح َّدثََن ُة َرْيدُُ ْةتُُ َع ْةُِدُاللَّ ِ بُ َع ُْ

ت ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لَ ُ :ك َُ
وسىب ُقَ َُ
َج ِّدُِه ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ

الُت َعسِّروا"(ُ .)4
الُت َنفِّروابُ َوَيسِّرواُ َوَُ
لَ "ُ:ة ِّشرواُ َوَُ
مُأ َْم ِرُِهُقَ َُ
َة ْع ُِ

ت ُأَ ْ َح ةِ ُِ ُ ِفيُ
َح ًدا ُ ِم ُْ
ُ :إِ َيا ُ َة َع َُ
ق ُأ َ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()65/5بُ(ُ)56كت بُالجه دُوالسير ُ(ُ)161ة بُم ُيكرهُ
متُالتن ع ُواالختالفُفيُالحربُوع وة ُمتُع ىُإم م بُعتُ:يحيىُعتُوكيعُةتُ
الجراحُعتُشعة بُعتُسعيدُةتُأةيُةردةُعتُأةي ُة بُحديقُرقم)3038(ُ:بُج اُمتُ

حديقُمت ربُاأللف مُ.
) (1مسندُأحمدُ()19/11بُحديقُرقمُ(ُ )6482
) (2عمدةُال رأُشرحُ حي ُالةخ ريُ(ُ .)247/14
) (3شرحُ حي ُالةخ ريُالةتُةث لُ(ُ .)154/5
) (4سنتُأةيُداودُ(ُ)40(ُ)260ُ/4كت بُ:األدببُ(ُ)20ة بُ:فيُكراهي ُالمراابُحديقُرقمُ .)4835(ُ:
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 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()1358/3بُ(ُ)32كت بُالجه دُوالسيربُ(ُ)3ة بُفيُاألمرُ
ة لتيسيرُوترتُالتنفيربُحديقُرقم)1732(ُ :بُعت ُأةي ُةكرُةتُأةيُشية بُوأةي ُكريبُ

عتُعثم تُةتُأةيُشية بُجميعهمُعتُأةيُأس م بُة بُةلفم .

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1عثمان بن أبي شيبةُ:ث ُح فمُشهيربُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:

 .2أبو أسامة حماد بن أسامةُ:ث ُثةتُرةم ُدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:
ُقليالبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:
 .3بريد بن عبد اهلل األشعريُ:ث ُيخث
ً
 .4أبو بردة عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .5أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

الحكم على إسناد الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي بُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ حيحيهم ُ .

التعليقُ :

ُل دُج اُاإلسالمُالييُةعقُفي ُمحمدُ

ُةخيرُالديتُوهوُالحنيفي ُالسمح بُالتيُالُ

رلو ُفيه ُوالُتنثعبُوهيه ُرس ل ُالرسل ُالتي ُةعثواُةه بُف د ُق ل ُتع لى(ُ:ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ) [األنع م]48:بُفنتُاليسرُيشملُكلُم ُرخلُفي ُالش رعُفيُةعمُالواجة تُ
عندُالعج ُعتُال ي مُةه بُك ل الةُليويُاألعيارب ُوال

رُفيُالسفرب ُوريرُيلتُمتُاألمورُ

تُفرض ُ .
التيُرفعُفيه ُالحر ُدوتُم ُك
ً

ُق لُاةتُةث لُن ًال ُعتُالثةريُ(رحم ُاه) ُفيُوقول "ُ :يسراُوالُتعسرا"ُفيم ُك ت ُمتُ

فرضُ ُمت ُاهب ُوفيم ُخفف ُاه ُعمل ُمت ُف ار ض ُفي ُح ل ُالعيرُ
نوافل ُالخير ُدوت ُم ُك ت ُ ً
عداُفيُح لُالعج ُعتُال ي مبُوك إلفث رُفيُرمض تُفيُالسفرُوالمرمُوشة ُيلتُ
ك ل الةُق ً

دح ُخشي ُ
فيم ُرخل ُاه ُفي ُلعة دهب ُوأمر ُة لتيسير ُفي ُالنوافل ُواإلتي ت ُةم ُلم ُيكت ُش قً ُوال ُف ً
الملل ُله ب ُويلت ُأت ُأفضل ُالعمل ُإلى ُاه ُأدوم ُوات ُقلب ُوق ل ُعلي ُال الة ُوالسالم ُلةعمُ
أ ح ة "ُ:الُتكتُكفالتُك تُي ومُالليلُفترك "(ُ .)1
ُ 

) (1شرحُ حي ُالةخ ريبُالةتُةث لُ(ُ .)302/9
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الحديث العاشرُ ُ:

تُ
يم ُ ْة ُِ
ت ُ َح ِك ُِ
ق ل ُأةو ُداودَ ُ :ح َّدثََن ُعثْ َم تُ ُ ْةتُ ُأَةِي ُ َش ْي َة َب ُ َح َّدثََن ُ َو ِكيعبب ُ َح َّدثََن ُس ْف َي تب ُ َع ُْ
َّ
ت ُاْل َيهودُ ُتَ َع ثَاُ ُ ِع ْنَُد ُ َّ
ول ُلَهَ ُ
َت ُ َي َُ
ُ َر َج َُا ُأ ُْ
يُ
النةِ ُِّ
لَ ُ:ك َن ُِ
ت ُأَةِي ِ ب ُقَ َُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
الدْيلَُِمب ُ َع ُْ

تُ َي ولَُ "ُ:ي ْهِديكمُُاللَّ بُ َوي ْ لِ ُُ َة لَكُْم"(ُ .)1
َي ْر َحمكمُُاللَّ بُفَ َك َُ
أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالترمييُفيُسنن ُ()82/5بُ(ُ)40كت بُاالست ياتُواآلداببُ(ُ)3ة بُم ُج اُ
كيفُيشمتُالع ثابُعت ُمحمدُةتُةش رُعتُعةدُالرحمتُةتُمهديُعتُسفي تب ُة بُ

حديقُرقم)2937(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُالنس يُفيُالسنتُالكةرى ُ()97/9بُ(ُ)53كت بُعملُاليومُوالليل بُ(ُ)91ة بُ
م ُي ولُألهلُالكت بُإياُتع ثسوابُعت ُعةدُالوه بُةت ُعةدُالحكمُالوراقُعتُمع يُةتُ

مع يُعتُسفي تبُة بُحديقُرقم)9990(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .3أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()356/32بُعت ُوكيعبُعتُسفي تُوعةدُالرحمتُعتُسفي تبُ
ة بُحديقُرقم)19586(ُ:بُةلفم .

ثانيا -رجال السند:
ا
سةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:
ُ
 .1عثمان بن أبي شيبةُ:ث ُح فمُشهيربُ
 .2وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي أبو سفيان الكوفي(.)2

ُق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُع ةدبُم تُفيُلخرُسن ُستُوأولُسن ُسةعُوتسعيتُوم ُ
ول ُسةعوتُسن (ُ .)3

 .3سفيان بن سعيد الثوري( ،)4ث ُح فمُف ي ب سةقُترجمت ُفيُحديقُرقم)6(ُ:
 .4حكيم بن الديلم المدائني ،ويقال الكوفي(.)5
وث ُاةتُمعيت()6بُ

) (1سنتُأةيُداودُ(308ُ/4بُُ)40(ُ)309كت بُ:األدببُ(ُ)100ة بُ:كيفُيشمتُاليميبُحديقُرقمُ .)5038(ُ:
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()394/6بُالجرحُوالتعديلُ()37/9بُالت ريخُالكةيرُ()179/8بُالث تُالعجليُ()341/2بُ
رج لُ حي ُمسلمُ()309/2بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()767/2بُإكم لُتهييبُالكم لُ()225/12بُالث تُالةتُحة تُ()562/7بُ
سيرُأعالمُالنةالاُ()140/9بُت ريخُاإلسالمُ()1260/4بُالك شفُ(ُ .)350/2
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)581/1
) (4الثوريُ:ةفت ُالث اُالمن وث ُوفيُلخره ُراابُهيهُالنسة ُإلىُةثتُمتُهمداتبُوةثتُمتُتميمُ.األنس بُللسمع نيُ(ُ .)152/3
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()326/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()214/3ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()16/3ب ُالث ت ُالةت ُحة تُ
()215/6بُمتُتكلمُفي ُوهوُموثقُ()70/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ() 121/4بُةحرُالدمُفيمتُتكلمُفي ُأحمدُةتُحنةلُةمدحُأوُيمُ
()44/1بُت ريخُاإلسالمُ(ُ )79/8
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)204/3
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وق لُأحمدُةتُحنةلُ:شيخُ دوق()1بُوق لُأةوُح تمُ:الُةياُة بُ

ل ُيكتبُحديث ُ

والُيحتجُة ()2بُووث ُةتُخلفوتُ(ُ)3ووث ُالعجليُ(ُ)4وق لُسفي تُالثوريُكوفيُث ُالُةياُة (ُ)5

وق لُالخثيبُالةغداديُك تُث ُ(ُ)6ووث ُالنس يُ(ُ ُ)7وق لُاةتُحجر ُ:دوق(ُ .)8

 .5أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

الحكم على إسناد الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دنُألتُروات ُث تُ .

التعليقُ :

ُجميع ب ُفمنهم ُمت ُلمت ُة ب ُومنهم ُمت ُكفرب ُوقد ُاختلُ
ُإت ُاه ُتع لى ُخلق ُالن ا
ً

المنمنيتُةرحمت ن ُألنهمُأهلُالرحم بُأم ُالكف رُفهمُأهلُمع ي ُوعيابُفالُيستح وتُالرحم ُ
متُاهُوالُمتُالمسلميتُ .

ُق لُالثيةي"ُ:لعلُهنالاُهمُالييت ُقدُعرفوهُحقُمعرفت ُلكتُمنعهمُعتُاإلسالمبُإم ُ

الت ليدبُوام ُحبُالري س بُوعرفواُأتُيلتُميمومبُفتحرواُأتُيهديهمُاهُتع لىبُوي يلُعنهمُ
ةةرك ُدع ُ لواتُاهُعلي "(ُ .)9
ُق لُال ريُ:إتُاليهودُك نواُيرجوتُدع اُالنةيُ

ُة لرحم ُالُالهداي ()10بُعلىُم ُ

سةقب ُواال ُفدع نه ُة لهداي ُلجميع ُأمت ُقد ُوقع ُفي ُقول "ُ :اللهم ُاهد ُقومي ُفننهم ُال ُيعلموت"بُ

ولكتُكم ُق لُتع لى(ُ:ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) ُ[ال
ُ 
الحديث الحادي عشرُ ُ:
تُ
تُأَةِيُة ْرَدةَبُ َع ُْ
تُكلَ ْيببُ َع ُْ
تُ َع ِ ُِمُ ْة ُِ
تُ َخ لِدبُ َع ُْ
ق لُأةوُداودَ ُ:ح َّدثََن ُ َو ْهبُُ ْةتُُ َة ِيَّ َبُ َع ُْ
لَ ُ:سيَْلتُ ُ َّ
تُ
ات ُاْلةِتْعُ" ُقْلتَُ ُ:وي ْنتََُةيُ ُ ِم َُ
لَ "ُ:ي َُ
ت ُاْل َع َس ِلب ُفَ َ َُ
ت ُ َش َرابُ ُ ِم َُ
ُ َع ُْ
يُ
النةِ َُّ
وسىب ُقَ َُ
أَةِي ُم َ
َّ
ام"(ُ .)11
لُم ْس ِكرُُ َح َربُ
تُأَتَُُّك َُّ
َخةِ ُْرُقَ ْو َم َُ
تُاْل ِم ْ رُ"ُثَُّمُقَ َُ
لَ "ُ:يلِ َُ
يرُ َوالي َ ِرةبُفَ َ َُ
الش ِع ُِ
ل"ُ:أ ْ
لُ .]56:

) (1ةحرُالدمُفيمتُتكلمُفي ُأحمدُةمدحُأوُيمُ(ُ .)44/1
) (2الجرحُوالتعديلُ(ُ .)204/3
(ُ)3إكم لُتهييبُالكم لُ(ُُ .)ُ121ُ/ُ4
(ُ)4المرجعُالس ةقُ .
(ُ)5المرجعُالس ةق.
(ُ)6ت ريخُةغدادُ(ُُ .)ُ175ُ/ُ9
(ُ)7تهييبُالكم لُ(ُُ .)ُ195ُ/ُ7
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)176/1
) (9شرحُالمشك ةبُللثيةيُ(ُ .)3079/10
) (10مرق ةُالمف تي ُشرحُمشك ةُالم

ةي ُ(ُ .)2989/7

) (11سنتُأةيُداودُ(ُ)25(ُ)328ُ/3كت بُ:األشرة بُ(ُ)5ة بُ:النهيُعتُالمسكربُحديقُرقمُ )3684(ُ:
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أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ()161/5ب ُ(ُ )64كت ب ُالمغ يب ُ(ُ )62ة ب ُةعق ُأةيُ

موسىُومع يُإلىُاليمتُقةلُحج ُالوداعبُعتُإسح قُعتُخ لدُعتُالشية نيُعتُسعيدُ

ةتُأةيُةردةُعتُأةي بُة بُُحديقُرقم)4343(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ()1586/3ب ُ(ُ )36كت ب ُاألشرة ب ُ(ُ )7ة ب ُةي ت ُأت ُكلُ
ُةتُسعيدُواسح ق ُةتُإةراهيمب ُكالهم ُعتُ
ُ
مسكرُخمرُوأتُكلُخمرُحرامبُعت ُقتية

وكيعبُعتُشعة ُعتُسعيدُةتُأةيُةردةبُعتُأةي بُة بُحديقُرقم)1733(ُ :بُمت ربُ

األلف م.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()1
 .1وهب بن بقية بن عثمان الواسطي .
ُق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُتسعُوثالثيتُوم تيتبُول ُخماُأوُستُوتسعوت(ُ .)2
 .2خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي(.)3
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُسن ُاثنتيتُوثم نيتُوم (.)4

 .3عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الكوفي(.)5
ق لُأةوُح تمُ

ل

() 6

ويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت(ُ )7وق لُأةوُداودُك تُأفضلُأهلُ

م ن (ُ)8ووث ُالعجلي(ُ ُ)9

وق لُاةتُسعد ُك ت ُث ُيحتج ُة ُوليا ُةكثير ُالحديق(ُ )10ووث ُاةت ُش هيتُوق ل ُاةتُ

حجر ُ:دوقُرميُة ل درُوُاإلرج اُم تُسن ُةضعُوُثالثيتُوُم

()11

 .4أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

) (1انمر ُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديل ُ()28/9بُالك شفُ()356/2بُالت ريخُالكةيرُ()170/8ب ُالث تُالةتُحة تُ()229/9بُ
سيرُأعالمُالنةالاُ()262/11بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)159/11
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)384/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()313/7بُالجرحُوالتعديلُ()340/2بُالت ريخُالكةيرُ()160/3بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()226/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()184/1بُالث تُالةتُحة تُ()267/6بُالك شفُ()366/1بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)357/12
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)189/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ(ُ .)341/6
(ُ)ُ6الجرحُوُالتعديلُ(ُ.)ُ350ُ/ُ6
(ُ)7الث تُالةتُحة تُ(ُ.)ُ256ُ/ُ7
(ُ)8الك شفُ(ُ.)ُ521ُ/ُ1
(ُ)9الث تُللعجليُُ(ُُ .)ُ9ُ/ُ2
(ُ)10الثة تُالكةرىُ(ُ.)ُ341ُ/ُ6
(ُُ)11ت ريبُالتهييبُ(ُ.)ُ286ُ/1
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الحكم على إسناد الحديث:
الحديق ُحست ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُعلت ُرير ُال دح ن ُأت ُع

َُم ُةت ُكليب ُةت ُشه بُ

دوقب ُوة قي ُرواة ُالسند ُث تب ُوالحديق ُأخرج ُالةخ ري ُومسلم ُفي ُ حيحيهم ب ُوقد ُت ةعُ
عندهم ُسعيدُةتُأةيُةردةُع

التعليقُ :

ًم بُفيكوتُالحديقُ حي ُاإلسن دبُوقدُ التُتلتُالعل ُ .

ُل د ُج ات ُشريع ُاإلسالم ُالغراا ُةحفم ُالع لب ُوقد ُاختل ُة ُالمولى ُ-ع ُوجلُ-
اإلنس تبُوقدُمي هُة ُليكوتُخليفت ُفيُاألرمبُولهياُحرمتُشريع ُاإلسالمُكلُم ُينديُإلىُ

اتبُووضعتُحداُلكلُم ُحرمُمتُالمسكراتبُولهياُك تُشربُالخمرُ
وال ُمتُمسكراتُومخدر
ً

متُالكة ربُومدمن ُفيُالن رن ُلم ُروىُعتُج ةرُةتُعةدُاهُأتُرسولُاهُ

ُق ل"ُ:إتُ

عهداُلمتُيشربُالمسكرُأتُيس ي ُمتُثين ُالخة لبُق لواُي ُرسولُاهُ
علىُاهُ-ع ُوجلً ُ -

ل"ُ:عرق ُأهلُالن ر" ُأوُ"ع
وم ُثين ُالخة ل ُق
َ

رةُأهلُالن ر"()1بُول دُأجمعُجمهورُالعلم اُ

أتُالعل ُمتُتحريمُالخمرُكونه ُت دُعتُيكرُاهُ-ع ُوجلُ -وعتُال الةُوتوقعُالعداوةُ

والةغض ابُكم ُق لُتع لى( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [الم دةُ .)2( ]91:
ُوقههدُةههيتُرسههولُاهُ

ع وةه ُمههدمتُالخمههرُإياُمه تُولههمُيتههبُعنهه ُةينه ُسههيحرمُمنهه ُ
بُقه لُ:قه لُرسهولُاهُ

لُ
خمهربُوكه َُّ
ُ":كهلُُمُ ْسه ُِكرُُ َُ

يومُال ي م بُكم ُفيُحديقُاةتُعمهرُ
مرُفيُالدني ُفم تُوهوُيدمنه ُلمُيتبُلمُيشرةه ُفيُاآلخرة"(.)3
الخ َُ
بُ َُ
شُِر َُ
س ُِكرُُحرامبُومتُ َُ
مُ ُْ
ُ 
الحديث الثاني عشرُ ُ:
لُالض ِ
تُقَتَ َدةَبُ
وة َبُ َع ُْ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُُ ْةتُُاْل ِم ْنهَ ُِ
َّريربُ َح َّدثََن ُ َي ِ يدُُ ْةتُُ َرْيعبُ َح َّدثََن ُ ْاةتُُأَةِيُ َعر َ
تُأَةِي ِ بُع ُ ِ
يرُ ُ
تُ َّاد َع َي ُ َة ِع ًا
ي"ُ:أَتَُُّ َرجلَ ْي ُِ
وسىُ ْاألَ ْش َع ِر ُِّ
تُأَةِيُة ْرَدةَبُ َع ُْ
يدُ ْة ُِ
تُ َس ِع ُِ
َع ُْ
َْ
تُ َج ِّدُهُأَةِيُم َ
َوُ َد َّاة ًُُإِلَىُ َّ
يُ
النةِ ُِّ
أ ُْ

أوالا -التخريج:

تُلِو ِ
احدُُ ِم ْنه َم ُ َةي َِّن ُبُفَ َج َعلَ ُُ َّ
النةِيُُ
ُلَ ْي َس ُْ َ

ُ َة ْي َنه َم "(ُ ُ.)4

 .1أخرج ُالنس يُفيُالسنتُال غرى ُ()248/8بُ(ُ)49كت بُلدابُال ض ابُ(ُ)35ة بُ
ال ض ا ُفيمت ُلم ُتكت ُل ُةين ب ُعت ُعمرو ُةت ُعلي ُعت ُعةد ُاألعلى ُعت ُسعيدب ُعتُ

قت دةبُعتُسعيدُبُعتُأةي ُة بُحديقُرقم)5424(ُ:بُمت ربُاأللف م.
)(1

حي ُمسلمُ()1587/3بُحديقُرقمُ .)2003(ُ:

) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:المعلمُةفوا دُمسلمُ(ُ .)102/3
)(3

حي ُمسلمُ()1587/3بُحديقُرقمُ .)2003(ُ:

) (4سنتُأةيُداودُ(ُ)23(ُ)310ُ/3كت بُ:األقضي بُ(ُ)22ة بُ:الرجليتُيدعي تُسي ُولستُلهم ُةين بُحديقُرقمُ .)3613(ُ:
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 .2أخرج ُالنس يُفيُالسنتُالكةرى ُ()429/5بُ()29بُكت بُال ض ابُ(ُ)37ة بُالشياُ
يدعي ُالرجالتُولكلُواحدُمنهم ُةين بُعت ُعمروُةتُعليُعتُعةدُاألعلىُعتُسعيدبُ

عتُقت دةبُعتُسعيدُةتُأةيُةردةبُعتُأةي بُة بُحديقُرقم)5955(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .3أخرج ُاةتُم ج ُ()780/2بُ(ُ)13كت بُاألحك مُ(ُ)11ة بُالرجالتُيدعي تُالسلع ُ
ولياُةينهم ُةين بُعت ُإسح ق ُةتُمن ورُومحمدُةتُمعمرُو هيرُةتُمحمدُعتُروحُ

ةت ُعة دة ُعت ُسعيد ُعت ُقت دة ُعت ُسعيد ُةت ُأةي ُةردةب ُعت ُأةي ب ُة ب ُحديق ُرقمُ:

()2330بُمت ربُاأللف م.

 .4أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()402/4بُعت ُمحمدُةتُجعفرُعتُسعيدُعتُقت دةُعتُسعيدُ
ةتُأةيُةردةبُعتُأةيُةردةبُة بُحديقُرقمُ)19832(ُ:بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()1
 .1محمد بن المنهال الضرير أبو عبد اهلل البصري التميمي .

ُُُق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمبُم تُسن ُإحدىُوثالثيتُوم تيت(ُ .)2

 .2يزيد بن زريع العيشي أبو معاوية البصريُ .

ُُث ُثةتُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ(ُُ .ُ)ُ2

 .3سعيد بن أبي عروبة اليشكريُ:ث ُثةتبُاختلثبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)4(ُ:

 .4قتادة بن دعامة السدوسي( ،)3أبو الخطاب البصري(.)4

ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُسن ُةضعُعشرةُوم (ُ ُ.)5

 .5سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري

()6

الكوفي.

ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُوروايت ُعتُاةتُعمرُمرسل بُم تُسن ُم ُوثم تُوستيت(.)7

 .6أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()92/8ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()247/1ب ُالث ت ُللعجلي ُ()255/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلمُ
()213/2بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()681/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()642/10بُت ريخُاإلسالمُ()931/5بُالك شفُ(ُ .)224/2
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)508/1
) (3يكرهُاةتُحجرُفيُالمرتة ُالث لث ُمتُمراتبُالتدليابُوق لُمشهورُة لتدليابُفلمُيحتجُاأل م ُةي ح بُهيهُالمرتة ُإالُإياُ رحُ
ة لسم عُ.ثة تُالمدلسيتُ(ُ .)13
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()229/7بُالجرحُوالتعديلُ()133/7بُالت ريخُالكةيرُ()85/7بُثة تُخليف ُ()708/1بُ
الث تُالعجليُ()215/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()149/2بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()619/2بُالث تُالةتُحة تُ()321/5بُسيرُأعالمُ
النةالاُ(ُُُ)269/بُالك شفُ()134/2بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)356/8
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)453/1
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()324/6بُالجرحُوالتعديلُ()48/4بُالت ريخُالكةيرُ()46/3بُالث تُالعجليُ()394/1بُ
رج لُ حي ُمسلمُ()247/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()288/1بُالث تُالةتُحة تُ()251/6بُالك شفُ(ُ .)432/1
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)233/1
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الحكم على إسناد الحديث:
الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دن ُألتُعلت ُال دح ُأتُقت دةُمدلاُمتُالثة ُالث لث بُوقدُ

عنعتُعتُسعيدُولمُي رحُة لسم عبُق لُالح كمُفيُمستدرك ُهياُحديقُ حي ُعلىُشرثُ

الشيخ تُوُلمُيخرج هُبُوُق لُاليهةيُعلىُشرثُالةخ ُريُوُمسلم(ُ )1

الحديث الثالث عشرُ ُ:
ت ُأَةِيُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُ َي ْح َيىب ُ َع ُْ
ت ُثَْل َح َُ ُ ْة ُِ
َح َّدثََن ُم َس َّد بدب ُ َح َّدثََن ُ َع ْةدُ ُاللَّ ُِ ُ ْةتُ ُ َداوَدب ُ َع ُْ
ِ
وسىبُ َي ْستَُْيِيتُُ ْاألَ ْش َع ِريبُ َي ْستَيِْيتُُ َع ْةدُُاللَّ ُُِ
تُثَ َالثً ُفَ َ َُ
وسىبُأََّن ُُأَتَىُع َم َُرُفَ ْستَْي َي َُ
لَ ُ:ي ْستَيْيتُُأَةوُم َ
م َ
َ "ُ:ي ْستَيِْيتُُ
ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لُ:قَ َُ
ق ُإِلَ ْي ُِ ُع َمرَُ ُ:م ُ َرَّد َت ُقَ َُ
ت ُلَ ب ُفَ َر َج َعب ُفََة َع َُ
ْةتُ ُقَْياب ُ َفلَُْم ُي ْنَي ُْ
لَ ُ:ه َياُأ َةيُُ
بُثَُّمُ َر َج َعبُفَ َ َُ
لُ:ا ْ تُِنِيُةَِةي َِّن ُُ َعلَىُ َه َيابُفَ َي َه َُ
الُ َفْل َي ْرِج ُْع"ُقَ َُ
تُلَ ُُ َوِا َُّ
تُأِي َُ
َحدكُْمُثَ َالثً بُفَِن ُْ
أَ

ول ُاللَّ ُِ ُ
ب ُ َرس ُِ
ت ُ َع َي ًاة ُ َعلَى ُأَ ْ َح ُِ
ال ُتَك ُْ
ل ُأ َةيَُ ُ :ي ُع َمرُ ُ َُ
فَ َ َُ
"(ُ .)2
ولُاللَّ ُُِ
بُ َرس ُِ
َعلَىُأَ ْ َح ُِ
أوالا -التخريج:

ال ُأَكوتُ ُ َع َي ًاة ُ
ل ُع َمرَُُ ُ :
ب ُفَ َ َُ

 .1أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()1696/3بُ(ُ)38كت بُاألدببُ(ُ)7ة بُاالست ياتبُعتُ

حسيت ُةت ُحريق ُعت ُالفضل ُةت ُموسىب ُعت ُثلح ُةت ُيحيىب ُة ب ُحديق ُرقمُ:

()2154بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1مسدد بن مسرهدُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(ُ:

 .2عبد اهلل بن داود بن عامر الهمداني()3بُأبو عبد الرحمن الخريبي(.)5()4
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُع ةدبُم تُسن ُثالقُعشرةُوم تيتبُول ُسةعُوثم نوتُسن (.)6

(ُ)1

المستدرك على الصحيحين ( .) 106 / 4

) (2سنتُأةيُداودُ(ُ)40(ُ)346ُ/4كت بُ:األدببُ(ُ)37ة بُ:كمُمرةُيسلمُالرجلُفيُاالست ياتبُحديقُرقمُ .)5181(ُ:
) (3الهمدانيُ :ةفت ُاله ا ُوسكوت ُالميم ُوفت ُالدال ُالمهمل ب ُهي ُمنسوة ُإلى ُهمداتب ُوهي ُقةيل ُمت ُاليمت ُن لت ُالكوف ُ .األنس بُ
للسمع نيُ(ُ .)419/13
) (4الخريةيُ:ةضمُالخ اُالمعجم ُوفت ُالرااُوسكوتُالي اُالمن وث ُة ثنتيتُمتُتحته ُوفيُلخره ُالة اُالمن وث ُةواحدةبُهيهُالنسة ُ
إلىُالخرية ُوهيُمحل ُمشهورةُة لة رةُ.األنس بُللسمع نيُ(ُ .)107/5
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()295/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()36/1ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()82/5ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()404/1بُالث تُالةتُحة ت ُ()60/7بُسيرُأعالمُالنةالا ُ()346/9بُت ريخُاإلسالم ُ()338/5ب ُإكم لُتهييبُالكم لُ()328/7بُ
الك شفُ(ُ .)549/1
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)301/1
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 .3طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهلل التيمي القرشي(.)1
ق ل ُاةت ُمعيت ُث ()2ب ُوق ل ُأةو ُ رع ُ :

ل ُالحديق()3ب ُوق ل ُأحمد ُةت ُحنةلُ :

الحديق()4بُوق لُالنس يُ:لياُة ل وي()5بُوق لُاةتُسعدُ:ك تُث ُول ُأح ديقُ

ل ُ

لح ()6بوق لُ

الةخ ريُ :منكر ُالحديق()7ب ُويكره ُالعجلي ُفي ُث ت ()8ب ويكره ُاةت ُحة ت ُفي ُالث ت()9ب ُوق لُ
يع وبُةتُأةيُشية ُشريفُالُةياُة ُفيُحديث ُليت(ُ )10وُق لُالدارقثنيُفيم ُيكرهُالح كمُُ:

ث (ُ .)11

وق لُاةتُحجر ُ:دوقُيخث ُم تُسن ُثم تُوأرةعيتُوم (ُ.)12

 .4أبو بردة :عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)9(ُ:
 .5أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

الحكم على إسناد الحديث:

الحديقُحستُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُثلح ُةتُيحيىُ دوقُيخث بُوة قيُ
رواةُالحديقُث تبُ وقدُخ لفُالرواي ُالتيُوردتُفيُ حي ُالةخ ريُومسلمُأتُالييُشهدُمعُ
ةيُةتُكعب(ُ .)13
أةيُموسىُعندُعمرُهوُأةوُسعيدُالخدريُولياُأ لُ

التعليق:

االست ياتُمتُاآلدابُالتيُحقُعليه ُاإلسالمبُلم ُفي ُمتُحفمُعوراتُالن ابُوعدمُ
الت نت ُعليهمبُفمتُالسن ُاالست ياتُثالقُمراتبُفنتُلمُينيتُل ُفليرجعبُوقدُأجمعُالعلم اُ
علىُمشروعي ُاالست ياتُكم ُج اُفيُمحكمُالتن يلُمتُقول ُتع لى(ُ:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁ ﭑ ﭒﭓﭔﭕ
) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()477/4ب ُالعلل ُومعرف ُالرج ل ُرواي ُالمرو ي ُ()168/1ب ُالضعف ا ُالكةير ُللع يليُ
()226/2ب ُالضعف ا ُوالمتروكوت ُللنس ي ُ()60/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()86/7ب ُالك شف ُ()515/1ب ُالمغني ُفي ُالضعف اُ
()317/1بُت ريخُاإلسالمُ()901/3بُث تُاةتُحة تُ()787/6بُتهييبُالكم لُ(ُ .)441/13
) (2ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدارميُ(ُ .)136/1
) (3الجرحُوالتعديلُ(ُ .)477/4
) (4العللُومعرف ُالرج لُألحمدُةتُحنةلُرواي ُالمرو يُ(ُ .)168/1
) (5الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)60/1
) (6الثة تُالكةرىُ(ُ .)361/6
) (7الك ملُفيُالضعف اُ(ُ .)180/5
) (8ث تُالعجليُ(ُ .)481/1
) (9ث تُاةتُحة تُ(ُ ُ.)787/6
ُ(ُ)10إكم لُتهييبُالكم لُ(ُ.)ُ87ُ/ُ7
ُ(ُُ)11المرجعُالس ةق.
) (12ت ريبُالتهييبُ(ُ .)481/1
)(13

حي ُالةخ ريُ(ُ)54/8حديقُرقمُ()6245بُ حي ُمسلمُ()1694/3بُحديقُرقمُ(ُ ُ.)2153
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [النور-27:
ُ .]28
ُلدة ُشرعي ُفيُاالست ياتنُحيقُأمرُاهُتع لىُعة دهُالمنمنيتُعدمُ
ف دُةينتُهيهُاآلي ً

دخول ُةيوت ُالمسلميت ُحتى ُيستينسوا ُويسلموا ُعلى ُأهله ب ُوأمرهم ُة لرجوع ُإت ُلم ُيييت ُلهمُ

حبُالةيتُة لدخولبُواتُالحكم ُمتُالرجوعُةعدُالثالقُأتُالشخلُرةم ُيكوتُفيُمرمبُ

أوُشغلبُوأحوالُخ
الحديث الرابع عشرُ ُ:

ُالُيجبُأتُيثلعُعليه ُالن اُ .


تُأَةِيُ
يلبُ َع ُْ
َع َي َتبُ َح َّدثََن ُأَةوُع َة ْي َدُةَُاْل َح َّدادبُ َع ُْ
ام َُُ ْة ُِ
تُيون َابُ َوِا ْس َارِ َ
تُأ ْ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُُ ْةتُُق َد َ

لُأَةوُ َداوَُدُ:
الُةِ َولِيُ"ُ.قَ َُ
حُإِ َُّ
الُنِ َك َُ
لَُ "ُ:
ُقَ َُ

وسىبُأَتَُُّ َّ
يُ
النةِ َُّ
تُأَةِيُة ْرَدةَبُ َع ُْ
إسح قبُ َع ُْ
تُأَةِيُم َ
تُأَةِيُة ْرَدُةَ"(ُ .)1
تُأَةِيُإسح قبُ َع ُْ
تُأَةِيُة ْرَدةَبُ َوِا ْس َارِيلبُ َع ُْ
َوه َُوُيونابُ َع ُْ
أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالترمييُفيُسنن ُ()399/3بُ(ُ)9كت بُالنك حبُ(ُ)14ة بُم ُج اُالُنك حُإالُ

بُوعت ُقتية ُعتُأةيُ
ةوليبُعت ُعلي ُةتُحجرُعتُشريتُةتُعةدُاهُعتُأةيُإسح ق ُ
بُوعت ُمحمدُةتُةش رُعتُعةدُالرحمتُةتُمهديُعتُإس ار يلبُ
عوان ُعتُأةيُإسح ق ُ ُ

عتُأةيُإسح ق ُُوعت ُعةداهُةتُأةيُ ي دُعتُ يدُةتُحة بُعتُيوناُةتُأةي ُإسح قُ

عتُأةيُإسح قبُة بُحديقُرقم)1101(ُ:بُةلفم .

 .2أخرج ُاةتُم ج ُفيُسنن ُ()605/1بُ(ُ)9كت بُالنك حبُ(ُ)15ة بُالُنك حُإالُةوليبُ

عت ُمحمد ُةت ُعةد ُالملت ُعت ُأةي ُعوان ُعت ُأةي ُإسح قب ُة ب ُحديق ُرقم)1881(ُ :بُ

ةلفم .

 .3أخرج ُالدارميُفيُسنن ُ()1396/3بُ(ُ)11كت بُالنك حبُ(ُ)11ة بُفيُالنهيُعتُ
النك حُةغيرُوليبُحديقُرقمُ:عتُم لتُةتُإسم عيلُعتُإس ار يلبُة ب()2228بُةلفم .

 .4أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()280/32ب ُعت ُوكيع ُوعةدُالرحمت ُعت ُإس ار يل ُة ب ُحديقُ
رقم)19518(ُ:بُةلفم .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()2
 .1محمد بن قدامة بن أعين الهاشمي موالهم .
ُ
) (1سنتُأةيُداودُ(ُ)12(ُ)229ُ/2كت بُ:النك حبُ(ُ)20ة بُ:فيُالوليبُحديقُرقمُ )2085(ُ:
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()66/8بُت ريخُةغدادُ()308/4بُالث تُالةتُحة تُ()111/9بُالك شفُ()212/2بُمي اتُ
االعتدالُ()15/4بُإكم لُتهييبُالكم لُ(ُ .)317/10

40

ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُخمسيتُ ُوم تيت(.)1

 .2أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل السدوسي ،موالهم أبو عبيدة الحداد البصري(.)2
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُتكلمُفي ُاأل ديُةغيرُحج بُم تُسن ُتسعيتُوم (ُ .)3

 .3يونس عمرو بن عبد اهلل الهمداني يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل
الكوفي(.)4

الًبُتوفىُسن ُاثنتيتُوخمسيتُوم (ُ)5بُوهوُمدلاُمتُ ُ
ُق لُاةتُحجر ُ:دوقُيهمُقلي ُ

الثة ُ الث ني ُعندُاةتُحجرُممتُاحتملُاأل م ُتدليس ُوُتدليس ُالُيضرُألن ُالُيدلاُإالُعتُ
ث (ُ )6

 .4إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي(.)7
ق لُاةتُحجرُ:ث ُتكلمُفي ُةالُحج بُم تُسن ُستيتُوم بُوقيلُةعده (ُ .)8

 .5عمرو بن عبد اهلل بن عبيد أبو إسحاق السبيعي( ،)9الكوفي(.)10

ُق لُاةتُحجرُ:ث ُمكثرُع ةدبُاختلثُةيخرة()11بُم تُسن ُتسعُوعشريتُوم بُوقيلُ

قةلُيلت(ُ .)12

 .6أبو بردة :عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:
 .7أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

) (1ت ريبُالتهييبُ(ُ .)469/1
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ(ُ)329/7الجرحُوالتعديلُ()24/6بُالت ريخُالكةيرُ()61/6بُالث تُللعجليُ()414/2بُ
ت ريخُاإلسالمُ()1019/4بُإكم لُتهييبُالكم لُ()367/8بُت ريخُةغدادُ()308/4بُالك شفُ(ُ .)673/1
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)367/1
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()363/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()408/8ب ُالث ت ُللعجلي ُ()377/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلمُ
()368/2بُمتُتكلمُفي ُوهوُموثقُ()204/1بُالضعف اُللع يليُ()457/4بُالك شفُ()402/2بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)433/11
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)613/1
(ُ)6ثة تُالمدلسيتُ(ُ.)ُ37ُ/ُ1
) (7انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()56/2بُثة تُخليف ُ()286/1بُالجرحُوالتعديلُ()331/2بُالث تُللعجليُ()222/1بُ
الث تُالةتُحة تُ()79/9بُمتُتكلمُفي ُوهوُموثقُ()44/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()74/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ()355/7بُتهييبُ
التهييبُ(ُ .)261/1
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)104/1
) (9السةيعيُ:ةفت ُالعيتُالمهمل ُوكسرُالة اُال موحدةبُوةعده ُي اُة ثنتيتُمتُتحته ُس كن ُوفيُلخره ُعيتُمهمل بُهيهُالنسة ُإلىُ
سةيعُوهوُةثتُمتُهمداتبُاللة بُفيُتهييبُاألنس بُ(ُ .)102/2
) (10انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()313/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()242/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()347/6ب ُالث ت ُللعجليُ
()179/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()544/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()383/2ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()177/5ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم لُ
()203/10بُالك شفُ(ُ .)82/2
ُ(ُُ)11ق لُالعال يُُ:لمُيعتةرُأحدُمتُاأل م ُم ُيكرُمتُاختالثُأةيُإسح قُاحتجواُة ُمثل ً ُوُيلتُيدلُعلىُأن ُلمُيختلثُفيُ
شياُمتُحديث ُُ.المختلثيتُللعال يُ(ُُ .)ُ94ُ/ُ1

) (12ت ريبُالتهييبُ(ُ )433/1
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الحكم على إسناد الحديثُ :
الحديقُحستُةهياُاإلسن دن ُألت ُعلت ُريرُال دح ُأت ُيوناُةتُأةيُإسح ق ُالسةيعيُ

دوقُيهمُقليالبُول ُش هدُحستُاإلسن دُعندُالترميي(ُ .)1
ً

التعليق:

جعل ُالشرع ُالحنيف ُالوالي ُفي ُالنك ح ُشرثً ُفي ُ ح ُال وا ن ُلم ُفي ُيلت ُمت ُالم لح ُ

العمي م ُالتيُتعودُعلىُالمرأةبُفالُيجو ُللمرأةُأتُتت و ُمتُريرُوليبُولوُفعلتُيلتُك تُ
واجه ُة ثلنُل ول ُ

":أيم ُامرأةُنكحتُةغيرُإيتُمواليه بُنك حه ُة ثل"()2بُويعللُةيلتُأتُ

ولي ُالمرأة ُأكثر ُدراي ُةم لح ُالمرأة ُوحفمً ُلحي ه ب ُومراع ة ُلشعوره ن ُألت ُالمرأة ُةع ثفته ُ

سريع ُالتيثر ُورةم ُتتن سى ُم لحته ُمت ُال وا ب ُوتتيثر ُةيمور ُع ثفي ب ُال ُي در ُعواقةه ُإالُ
وليه نُألن ُي درُاألمورُةع ل بُالُةع ثفت بُواهُسةح ن ُوتع لىُم ُشرعُالوالي ُإالُلحفمُكرامته ُ

و ي نته ُمتُكلُمكروهُ .
الحديث الخامس عشر:

ُ 

ت ُأَةِي ِ بُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُسلَْي َم تُ ُُْةتُ ُ َح ْربب ُ َح َّدثََن ُ َح َّم بدب ُ َح َّدثََن ُ َر ْي َالتُ ُ ْةتُ ُ َج ِريرب ُ َع ُْ

أَتَُّ ُ َّ
الُ
َحلِفُ ُ َعلَى ُ َي ِميتُ ُفَي ََرى ُ َر ْي َرَه ُ َخ ْي ًار ُ ِم ْنهَ ب ُإِ َُّ
ت ُ َش َُا ُاللَّ ب ُ َُ
لِ"ُ:إِّني ُ َواللَّ ُِ ُِإ ُْ
ُقَ َُ
يُ
النةِ َُّ
ال ُأ ْ
الُأَتَْيتُُالَِّييُه َُوُ َخ ْيبربُ َو َكفَّ ْرتُُ َي ِمينِي"(ُ .)3
ل"ُ:إِ َُّ
َوُقَ َُ
تُ َي ِم ُينِيبُ َوأَتَْيتُُالَِّييُه َُوُ َخ ْيبُر"بُأ ُْ
َكفَّ ْرتُُ َع ُْ
أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ()146/8ب ُ(ُ )84كت ب ُكف رات ُاإليم تب ُ(ُ )9ة بُ
االستثن اُفيُاأليم تبُعتُقتية ُةتُسعيدُعتُحم دُةتُ يدبُة بُحديقُرقم)6718(ُ:بُ

ج اُمتُحديقُةلفم .

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()1268/3بُ(ُ)27كت بُاأليم تُ()3بُة بُندبُمتُحلفُ
يمين ُفيرىُريره ُأتُييتي ُالييُهوُخيربُويكفرُعتُيمين بُحديقُرقم)1649(ُ :بُعتُ
ً

خلفُةتُهش مبُوقتية ُةتُسعيدبُويحيىُةتُسعيدُالح رثي ُعتُحم دُةتُ يدبُة بُج اُ

متُحديقُةلفم .

) (1انمرُإلىُ:سنتُالترمييُ()400/3بُحديقُرقمُ .)1101(ُ:
) (2سنتُأةيُداودُ()229/2بُحديقُرقمُ .)2083(ُ:
) (3سنتُأةيُداودُ(ُ)21(ُ)229ُ/3كت بُ:األيم تُوالنيوربُ(ُ)17ة بُ:الرجلُيكفرُقةلُأتُيحنقبُحديقُرقمُ )3276(ُ:
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ثانيا -رجال السند:
ا
()3
()2
()1
 .1سليمان بن حرب بن بجيل األزدي  ،الواشحي  ،أبو أيوب البصري .
ُق لُاةتُحجرُ:ث بُإم مُح فمبُم تُسن ُأرةعُوعشريتُوم تيتبُول ُثم نوتُسن (ُ .)4

 .2حماد بن زيد بن درهم الجهضمي أبو إسماعيل البصري(.)5

ُق ل ُاةت ُحجرُ :ث ُثةت ُف ي ب ُم ت ُسن ُتسع ُوسةعيت ُوم ب ُول ُإحدى ُوثم نوتُ
وم (ُ .)6

 .3غيالن بن جرير المعولي( ،)7األزدي البصري(.)8
ُق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُتسعُوعشريتُوم (ُ .)9

 .4أبي بردة :عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)9(ُ:

 .5أبو موسى األشعريُ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على إسناد الحديث :

ُالحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ
حيحيهم ُ .

التعليق:

متُرحم ُاهُتع لىُةعة دهُأتُجعلُلهمُفسح ُمتُدينهمُفنياُحلفُالمسلمُعلىُترتُ
واجبُمتُالواجة تبُأوُقثيع ُرحمُأوُإ الحُةيتُالن ابُورأىُالح لفُأن ُمتُالم لح بُ
ومتُة بُالةرُوالت وىُترتُهياُالحلفبُوجبُفيُح ُكف رةُاليميتُإياُحنقُالح لفُفيُيمين ُ

ةيتُلمُينفيُم ُحلفُعلي بُمخيرة ُاةتداا ُمرتة ُانته اُ -ف لح لفُإياُحنقُفيُيمين ُمخيرُفيه ُ
) (1األ ديُ:هيهُالنسة ُإلىُأ دُشنواةُةفت ُاأللفبُوسكوتُال ايُوكسرُالدالُالمهمل بُوهوُأ دُةتُالغوقُاةتُنةتُةتُم لتُةتُ يدُ
ةتُكهالتُةتُسةيبُاللة بُفيُتهييبُاألنس بُ(ُ .)46/1
) (2الواشحيُ:ةفت ُالواوُوسكوتُاأللفُوكسرُالشيتُالمعجم ُوفيُلخره ُح اُمهمل بُهيهُالنسة ُإلى ُ واش ُوهمُةثتُمتُاأل دُمتُ
لوااُالة رةبُاللة بُفيُتهييبُاألنس بُ(ُ .)347/3
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()108/4ب ُالت ريخ ُالكةير ُ(ُ )8/4التعديل ُوالتجري ُ()111/3ب ُالث ت ُالةت ُحة تُ
()276/8بُسيرُأعالمُالنةالاُ()330/10بُالك شفُ(ُ .)458/1
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)250/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()286/7بُالت ريخُالكةيرُ()25/3بُثة تُخليف ُ()368/1بُالث تُالعجليُ()319/1بُ
التعديلُوالتجري ُ()521/2بُاألنس بُللسمع نيُ()182/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()155/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()199/1بُإكم لُ
تهييبُالكم لُ()139/4بُسيرُأعالمُالنةالاُ()456/7بُالك شفُ()349/1بُت ريخُاإلسالمُ(ُ .)608/4
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)178/1
) (7المعوليُ :ةفت ُالميم ُوسكوت ُالعيت ُالمهمل ُوفت ُالواو ُوفي ُلخره ُواوب ُهيه ُالنسة ُإلى ُمعول ُوهو ُةثت ُمت ُاأل د ُي ل ُل ُ
(المع ول)بُاألنس بُللسمع نيُ(ُ .)359/12
) (8انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()240/7بُالجرحُوالتعديلُ()52/7بُالت ريخُالكةيرُ()101/7بُالث تُالعجليُ()202/2بُ
الث تُالةتُحة تُ()291/5بُالتعديلُوالتجري ُ()1045/3بُت ريخُاإلسالمُ(ُ .)479/3
) (9ت ريبُالتهييبُ(ُ .)443/1
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كيتُكلُمسكيتُمدُ
بُ
ةيتُثالث ُأشي ابُعتقُرقة ُمنمن ُسليم ُمتُالعيوببُأوُإثع مُعشرةُمس

متُثع مبُأوُكسوتهمبُفنتُلمُيجدُالمكفرُشيً ُمتُهيهُالثالث ُالس ة بُل م ُ ي مُثالث ُأي مبُ
والُيجبُتت ةعه ُعلىُاألمهربُوهياُمعنىُكونه ُمخيرةبُاةتدااُمرتة ُإنته ابُأيُإتُل ُأتُيكفرُ
ةييُواحدةُمتُالثالث ُالس ة بُومرتة ُإنته اُأيُأن ُالُي

الخ

لُالثالقُالس ة ُ ُ.

الحديث السادس عشرُ ُ:

ُأتُيكفرُة ل ومُإالُإياُعج ُعتُ

ُ 

تُ َج ِريربُ
تُ ْة ُِ
تُ َر ْي َال َُ
الَ ُ:ح َّدثََن ُ َح َّم دُُ ْةتُُ َ ْيدبُ َع ُْ
َح َّدثََن ُم َس َّد بدبُ َوسلَ ْي َم تُُ ْةتُُ َداوَُدُاْل َعتَ ِكيبُقَ َُ
ُ َن ْستَ ْح ِمل ُ ُفَ َأرَْيت ُ ُ َي ْستَ تُ ُ َعلَىُ

ل ُاللَّ ُِ ُ
ل"ُ :أَتَْي َن ُ َرسو َُ
لُ :م َس َّدبُد ُقَ َُ
ت ُأَةِي ُِ ُقَ َُ
ت ُأَةِي ُة ْرَُدةَب ُ َع ُْ
َع ُْ
لَ ُ:د َخْلتُُ َعلَىُ َّ
اتُ
ِّو َُ
يُ
النةِ ُِّ
لُسلَ ْي َم تُُ:قَ َُ
لُأَةوُ َداوَُدَ ُ:وقَ َُ
لِ َس نِ ُِ"ُقَ َُ
ُ َوه َُوُ َي ْستَ تبُ َوقَُْدُ َو َ
ض َُعُالس َ
يالُ
تُ َحِديثً ُثَ ِو ًُ
لُم َس َّدبُدُ:فَ َك َُ
لُأَةوُ َداوَُدُ:قَ َُ
فُلِ َس نِ ِ بُ َوه َُوُ َي ولُ"ُ:إُِْهُإُِْه"ُ َي ْعنِيُ َيتَهَ َّوعُ(ُ)1قَ َُ
َعلَىُثََُر ُِ
اختَ َ ْرت ُ"(ُ ُ.)2
َولَ ِكِّنيُ ْ
أوالا -التخريج:
 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()58/1بُ(ُ)4كت بُالوضوابُ(ُ)74ة بُالسواتبُعتُأةيُ
النعم تبُعتُحم دُةتُ يدبُة بُحديقُرقم)244(ُ:بُج اُمتُحديقُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()220/1بُ(ُ)2كت بُالثه رةبُ(ُ)15ة بُالسنالبُعتُيحيىُ
ةتُحةيبُالح رثيبُعتُحم دُةتُ يدبُة بُحديقُرقم)254(ُ:بُج اُمتُحديقُةلفم .

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1مسدد بن مسرهدُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(ُ:

 .2سليمان بن داود العتكي( ،)3أبو الربيع الزهراني البصري(.)4

ُق لُاةتُحجرُ:ث ُلمُيتكلمُفي ُأحدُةحج ُم تُسن ُأرةعُوم تيت(.)5

 .3حماد بن زيدُ:ث ُثةتُف ي بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)15(ُ:

ُفيُحديقُرقم.)15(ُ:
ُ
 .4غيالن بن جرير المعوليُ:ث بُسةقُترجمت
) (1يتهوعُ:كين ُيتهوعُأيُيت ييبُوالهواعُ:الَُيياُُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)282/5
) (2سنتُأةيُداودُ(ُ)1(ُ)13ُ/1كت بُ:الثه رةبُ(ُ)26ة بُ:كيفُيست تبُحديقُرقمُ )49(ُ:

) (3العتكيُ :ةفت ُالعيت ُوالت ا ُالمثن ة ُمت ُفوقه ُوفي ُلخره ُك ف ُهيه ُالنسة ُإلى ُالعتتب ُوهو ُةثت ُمت ُاأل دب ُاللة ب ُفي ُتهييبُ
األنس بُ(ُ .)322/2
) (4انمر ُالثة ت ُالكةرى ُ()307/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()113/4ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()11/4ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()269/1ب ُرج لُ
حي ُالةخ ري ُ()315/1ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()1114/3ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()278/8ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()831/5ب ُالك شفُ
(ُ .)459/1
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)251/1
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 .5أبو بردة :عامر بن عبد اهلل بن قيسبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم)6(ُ:

 .6أبو موسى األشعري ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1

الحكم على إسناد الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دنُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُج ااًُمن ُ .

التعليق:

متُهديُالنةيُ

أن ُحرلُعلىُكلُمم هرُمه رةُأمت ُحتىُثه رةُالفمنُألتُديتُ

اإلسالمُديتُالنم ف ُوالثه رةبُوةيتُلهمُيلتبُف لسواتُسةبُلتثهيرُالفمبُوفي ُمرض ةُالربُكم ُ
ثةتُفيُقول ُ

"ُ:السِّواتُ ُم ْ ِ ِ
ض ُةب ُلِ َّلربُِّ"()1بُوهوُمستحب ُفيُجميعُاألوق تُ
ثهَ َرُةب ُلْلفَُم ُب ُ َم ْر َ
َ َ

ةنل ُالحديقب ُوأفضل ُأوق ت ُالستعم ل ُةعد ُكل ُ الةب ُكم ُثةت ُعن ُ
ِ
ِ
لُ َ َالةُ"(ُ .)2
اتُ َم ُعَُك ُِّ
ِّو ُِ
َتُأَش َُّ
الُأ ُْ
هريرةُق ل"ُ:لَ ْوَُ
قُ َعلَىُأ َّمتيُ َأل ََم ْرتهُْمُة لس َ
ُ 

مت ُحديق ُأةيُ

الحديث السابع عشرُ ُ:

ل ُلِي ُأَةِي ُ َي ُ
لُ:قَ َُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُقَ َُ
ت ُقَتَ َدةَب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُ َع ْمرو ُ ْةتُ ُ َع ُْوتب ُ َح َّدثََن ُأَةو ُ َع َو َان َب ُ َع ُْ

يُ"لَ ُْوُ َأرَْيتََن ُ َوَن ْحتُُ َم َُعُ َنةِي َِّن ُ
ة َن َُّ

أوالا -التخريج:

يح َن ُ ِري ُُ َّ
ْت"(ُ .)3
الضي ُِ
َّم ابُ َح ِس ْة َُ
تُأَتَُُّ ِر َ
بُ َوقَُْدُأَ َ َةتَْن ُالس َ

 .1أخرج ُالترمييُفيُسنن ُ()650/4بُ(ُ)35كت بُال هدبُ(ُ)38أةوابُ ف ُال ي م بُعتُ
قتية ُعتُأةيُعوان بُة بُحديقُرقم)2479(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُاةتُم ج ُفيُسنن ُ()1180/2بُ(ُ)32كت بُاللة ابُ(ُ)4ة بُلةاُال وفبُ
عت ُأةي ُةكرُةتُأةيُشية بُعتُالحستُموسىُعتُشية تُعتُقت دةبُة بُحديقُرقمُ:

()3562بُمت ربُاأللف م.

 .3أخرج ُأحمد ُفي ُمسنده ُ()419/4ب ُعت ُسليم ت ُةت ُداود ُعت ُأةي ُعوان ب ُة ب ُحديقُ
رقم)19997(ُ:بُمت ربُاأللف مُ .

)(1

حي ُالةخ ريُ()31/3بُحديقُرقمُ .)1933(ُ:

)(2

حي ُالةخ ريُ()4/2بُحديقُرقمُ .)887(ُ:

) (3سنتُأةيُداودُ(ُ)31(ُ)44ُ/4كت بُ:اللة ابُ(ُ)5ة بُ:فيُلةاُال وفُوالشعربُحديقُرقمُ )4033(ُ:
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ثانيا -رجال السندُ :
ا
()1
 .1عمرو بن عون بن أوس الواسطي أبو عثمان البزار .
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُسن ُخماُوعشريتُوم تيت(ُ .)2

 .2أبو عوانة الوضاح بن عبد اهلل اليشكري البزار(.)3

ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُم تُسن ُخماُأوُستُوسةعيتُوم (ُ .)4

 .3قتادة بن دعامة السدوسيُ:ث ُثةتُمدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)12(ُ:
 .4أبو بردة :عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .5أبو موسى األشعري ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على إسناد الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث ت(ُ ُ.)5
ُ 
الحديث الثامن عشرُ ُ:
تُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدُةَ ُ ْة ُِ
ت ُقَتَ َدةَب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُاْلمثََّنىب ُثن ُم َع يُ ُ ْةتُ ُ ِه َش مب ُ َح َّدثَنِي ُأَةِيب ُ َع ُْ
َع ْةُِد ُاللَّ ِ ب ُأَتَُّ ُأ ََة هُ ُ َح َّدثَ ب ُأَتَُّ ُ َّ
تُ
ل"ُ:اللَّهَُّم ُإَِّن ُ َن ْج َعل َُ
ف ُقَ ْو ًم ب ُقَ َُ
ت ُإِ َيا ُ َخ َُ
ي ُ َ لَّى ُ َعلَ ْي ُِ ُ َو َسلََُّم ُ َك َُ
النةِ َُّ
تُشر ِ
ِفيُنح ِ
ورِهُْم"(.)6
تُ ِم ُْ
ورِه ْمبُ َوَنعويُُةِ َُ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالنس ي ُفي ُالسنت ُالكةرى ُ()29/8بُ(ُ)50كت بُالسيرُ(ُ)39ة ب ُالدع اُإياُ
ُقوم ب ُعت ُعةيد ُاه ُةت ُسعيد ُعت ُمع ي ُةت ُهش مب ُة ب ُحديق ُرقم)8577(ُ :بُ
خف ً
ةلفم .

 .2أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()493/32بُعت ُسليم تُةتُداودُعتُعمراتُبُعتُقت دةبُة بُ
حديقُرقم)19719(ُ:بُةلفم .

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()316/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()252/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()361/6ب ُالث تُ
العجلي()181/2بُالتعديلُوالتجري ُ()982/3بُرج لُ حي ُمسلمُ()75/2بُالث تُالةتُحة تُ(ُ .)485/8
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)425/1
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :ت ريخ ُخليف ُ()384/1ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()181/8ب ُالث ت ُالعجلي ُ()340/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلمُ
()311/2ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()562/7ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()1200/3ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()217/8ب ُالك شف ُ()349/2ب ُتهييبُ
التهييبُ(ُ .)116/11
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)580/1
) (5قدُثةتُفيُتدلياُقت دةُفيُالحديقُرواي ُفيُمسندُأحمدُ رحُفيه ُة لسم عُعتُأةيُةردةُ()530/32بُحديقُرقمُ .)19758(ُ:
) (6سنتُأةيُداودُ(ُ)2(ُ)89ُ/2كت بُ:ال الةبُ(ُ)30ة بُ:تفريعُأةوابُالوتربُم ُي ولُالرجلُإياُخ فُقوم بُحديقُرقمُ )1537(ُ:
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ثانيا -رجال السندُ :
ا
()1
 .1محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي  ،أبو موسى البصري الحافظ
المعروف بالزمن(.)2

ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُسن ُاثنتيتُوخمسيتُوم تيت(ُ .)3

 .2معاذ بن هشام بن أبي عبد اهلل الدستوائي( ،)4البصري(.)5
ُق لُاةتُحجر ُ:دوقُرةم ُوهم(ُ .)6

 .3هشام بن أبي عبد اهلل الدستوائي أبو بكر البصري(.)7
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُوقدُرميُة ل دربُم تُسن ُأرةعُوخمسيتُوم (.)8

 .4قتادة بن دعامة السدوسيُ:ث ُثةتُمدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)12(ُ:
 .5أبو بردة :عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .6أبو موسى األشعريُ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1

الحكم على إسناد الحديث:

الحديق ُضعيف ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُفي ُثالق ُعلل ُق دح ب ُاألولىُ :أت ُمع ي ُةت ُهش مُ

دوق ُرةم ُوهمب ُوالث ني ُ :أت ُقت دة ُمدلا ُمت ُالثة ُالث لث ب ُوقد ُعنعت ُعت ُأةي ُةردة ُولمُ
ي رحُة لسم عُبُوُالث لث ُعل ُاإلرس لُبُفلمُيثةتُسم عُقت دةُمتُأةيُةردةُكم ُق لُأةوُح تمُ

في ُالمراسيل()ُ 9و ُق ل ُالح كم ُهيا ُحديق ُ حي ُعلى ُشرث ُالشيخيت ُو ُأكةر ُمني ُأنهم ُلمُ

يخرج ه(ُ )10

) (1العن يُ:ةفت ُالعيتُوالنوتُوفيُلخره ُ ايبُهيهُنسة ُإلىُعن ةُةتُأسدُةتُرةيع ُةتُن ارُةتُمعدُةتُعدن تبُاللة بُفيُتهييبُ
األنس بُ(ُ .)62/2
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()95/8بُالث تُالةتُحة تُ()111/9بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()682/2بُرج لُ حي ُ
مسلمُ()209/2بُالتعديلُوالتجري ُ()647/2بُإكم لُتهييبُالكم لُ()329/10بُمي اتُاالعتدالُ(ُ .)24/4
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)505/1
) (4الدستوا يُ:ةفت ُالدالُوسكوتُ السيتُالمهملتيتُوضمُالت اُفوقه ُن ثت تُوفت ُالواوُوةعدُاأللفُي ابُنسة ُإلىُةلدةُمتُةلدُاألهوا ُ
ي لُله ُدستواُواليُثي بُجةلتُمنه بُاللة بُفيُتهييبُاألنس بُ(ُ .)501/1
) (5انمرُالت ريخُالكةيرُ()366/7بُالجرحُوالتعديلُ()249/8بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()319/28بُسيرُأعالمُالنةالاُ()372/9بُ
مي اتُاالعتدالُ()133/4بُت ريخُاإلسالمُ()1210/4بُالك شفُ()274/2بُث تُاةتُحة تُ()176/9بُلس تُالمي اتُ(ُ .)391/7
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)536/1
) (7انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()279/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()198/8ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()59/9ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()772/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()316/2بُالث تُللعجليُ()330/2بُالك شفُ(ُ .)327/2
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)573/1
ُ(ُ)ُ9المراسيلُالةتُأةيُح تمُ(ُ.)ُ169ُ/ُ1
ُ(ُُ)10المستدرتُعلىُال حيحيتُ(ُ.)ُ154ُ/ُ2
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التعليق:
ُ

اُأوُقوم بُأوُحلُة ُةالاُفغلة بُفليشرعُة لدع اُالييُدع ُة ُالنةيُ
فُعدو
متُخ
ً
ً
فُقوم )ُأيُشرُقومُ(ق ل)ُ:فيُدع ُ
فيُالغ واتبُوفيُالكرة تبُق لُالمن وي(ُ:ك تُإياُخ
ً

(اللهمُإنتُنجعلتُفيُنحورهم)بُأيُفيُإ ااُ دورهمُلتدفعُعن ُ دورهمبُوتحولُةينن ُوةينهمبُ

ُوترس ُي تل ُعنتب ُويحول ُةين ُوةينت ُيكرهُ
ُفالن ُفي ُنحر ُالعدو ُإيا ُجعلت ُقة لت
ت ول ُجعلت ً
ً
ال ضيُ(ونعويُةتُمتُشرورهم)ُخلُالنحرنُألن ُأسرعُوأقوىُفيُالدفعُوالتمكتُمتُالمدفوعبُ
والعدوُإنم ُيست ةلُةنحرهُعتُالمن هض ُلل ت لبُأوُللتف نلُةنحرهمُأوُقتلهمبُوالمرادُنسيلتُأتُ

ت دُ دورهمبُوتدفعُشرورهمبُوتكفين ُأمورهمبُوتحولُةينن ُوةينهم) (ُ .)1
ُ 
الحديث التاسع عشرُ ُ:
َح َّدُثََن ُم َس َّد بدب ُ َح َّدثََن ُ َع ْةدُ ُاللَّ ُِ ُ ْةتُ ُ َداوَدب ُ َح َّدثََن ُ َة ْدرُ ُ ْةتُ ُعثْ َم َتب ُ َح َّدثََن ُأَةو ُ َة ْك ُِر ُ ْةتُ ُأَةِيُ
ِ
َّ
َل ُ َّ
ال ُفَيَقَ َُمُ
َم َُر ُةِ َال ًُ
يُ
النةِ َُّ
ال ُ َسي َُ
وسىب ُ"ُأَتَُّ ُ َس ِ ًُ
وسىب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
م َ
ُ َفلَُْم ُ َيرَُّد ُ َعلَ ْي ُ ُ َش ْيً ُ َحتى ُأ َ
الُ
ل ُ َُ
الرج َُ
ال ُ َي ْع ِرفُ ُ َو ْج َُ ُ َ ِحةِ ُِ ُُ -أ ُْ
الرجلُ ُ َُ
يت ُ َك َُ
ق ُاْلفَ ْجرب ُفَ َ لَّى ُ ِح َُ
يت ُ ْان َش َُّ
اُْلفَ ْج َُر ُ ِح َُ
َو ُأَتَُّ ُ َّ
ت ُ َّ
ِِ
ت ُ َّ
َي ْع ِرفُ ُم ُْ ِ
فُ
لُ:اْل َ ِلُ ُ ْانتَ َ َُ
الش ْماُ ُ َحتَّى ُقَ َُ
يت ُ َالَ ُِ
ال ُفَيَقَ َُم ُالم ْه َُر ُ ِح َُ
َم َُر ُةِ َال ًُ
ت ُإلَى ُ َج ْنة ُ ُُ -ثَُّم ُأ َ
َ
ِ
ال ُفَيَقَ ُم ُاْل َع ْ ُر ُو َّ
َعلَمب ُثَُّم ُأ ِ
بُ
ال ُفَيَقَ َُم ُاْل َم ْغ ِر َُ
َمر ُةِ َال ًُ
الَّنهَ رُ ُ َوه َُو ُأ ْ
الش ْماُ ُ َة ْي َ
ض اُ ُم ْرتَف َع بب ُ َوأ َ
َ
َمر ُة َال ًُ َ
َ َ
ب ُ َّ
يت ُ َر َة ُِ َّ
ت ُ ِم َت ُاْل َغُِد ُ َ لَّى ُاْلفَ ْج َُرُ
الشفَقب ُ َفلَ َّم ُ َك َُ
يت ُ َر َُ
ال ُفَيَقَ َُم ُاْل ِع َش َُا ُ ِح َُ
َمر ُةِ َال ًُ
ِح َُ
ت ُالش ْماب ُ َوأ َ
ت ُ َّ
ت ُقَْةلَ ُ ُ َو َ لَّى ُاْل َع ْ َربُ
ت ُاْل َع ْ ُِر ُالَِّيي ُ َك َُ
الش ْماب ُفَيَقَ َُم ُالم ْه َُر ُ ِفي ُ َوْق ُِ
فب ُفَ ْل َن ُأَثَلَ َع ُِ
َو ْان َ َر َ
يب ُ َّ
ت ُ َّ
الشفَقب ُ َو َُلَّى ُاْل ِع َش َُاُ
َت ُ َي ِغ َُ
ل ُأ ُْ
ب ُقَْة َُ
لُ:أ َْم َسى َُ ُ -و َ لَّى ُاْل َم ْغ ِر َُ
َو ُقَ َُ
الش ْماُ ُُ -أ ُْ
َوقَُِد ُا ْ فََّر ُِ
ِ
ت ُال َ ِ
ل ُأَةو ُ َداوَُدُ:
ت" ُقَ َُ
ت ُ َه َي ْي ُِ
يم ُ َة ْي َُ
ت ُ َوْق ُِ
الس ِلُ ُ َع ُْ
ل"ُ:أ َْي َُ
ل ُ"ب ُثَُّم ُقَ َُ
ق ُاللَّْي ُِ
إِلَى ُثل ُِ
ت ُ َّ
َّالُة ُاْل َوْقتُ ُف َ
تُ َّ
ل"ُ:ثَُّمُ
بُةَِن ْح ُِوُ َهَُياُقَ َُ
ُ ِفيُاْل َم ْغ ِر ُِ
يُ
النةِ ُِّ
تُ َج ةِربُ َع ُِ
تُ َعثَ ابُ َع ُْ
وسىبُ َع ُْ
َرَوىُسلَ ْي َم تُُ ْةتُُم َ
ت ُ َرَوى ُ ْاةتُُ
ث ِرُِه"َ ُ .و َك َيلِ َُ
ل"َ ُ .وقَ َُ
ق ُاللَّْي ُِ
ل ُ َة ْعضهُْم"ُ :إِلَى ُثل ُِ
َ لَّى ُاْل ِع َش َُا"ُ .قَ َُ
ل ُ َة ْعضهُْم"ُ :إِلَى ُ َش ْ
تُ َّ
يُ
النةِ ُِّ
تُأَةِي ِ بُ َع ُِ
ة َرْي َدةَبُ َع ُْ

أوالا -التخريج:

"(ُ .)2

 .1أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()429/1بُ(ُ)5كت بُالمس جدُومواضعُال الةبُ(ُ)31ة بُ
أوق تُال لواتُالخمابُعت ُمحمدُةتُعةدُاهُةتُنميرُعتُأةي ُعتُةدرُةتُعثم تبُ
ة بُحديقُرقم)614(ُ:بُمت ربُاأللف م.

) (1فيمُال ديرُ .)121/5(ُ.
) (2سنتُأةيُداودُ(108ُ/1بُُ)2(ُ)109كت بُ:ال الةبُ(ُ)2ة بُ:فيُالمواقيتبُحديقُرقمُ .)395(ُ:
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 .2أخرج ُالنس يُفيُالسنتُالكةرىُ()195/2بُ(ُ)5كت بُقي مُالليلُوتثوعُالنه ربُ(ُ)89
لخرُوقتُالع ربُويكرُاختالفُالن قليتُللخةرُفي بُعت ُأحمدُةتُسليم تُعتُعمروُ
ةتُسعدُعتُةدرُةتُعثم تبُة بُحديقُرقم)1511(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .3أخرج ُالنس ي ُفي ُالسنت ُال غرى ُ()260/1ب ُ(ُ )6كت ب ُالمواقيت ُ(ُ )14ة ب ُلخرُ
وقتُ الةُالمغرببُعتُعةدةُةتُعةدُاهُوأحمدُةتُسليم تُعتُأةيُداودُعتُةدرُةتُ
عثم تبُة بُحديقُرقم)323(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .4أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()508/32بُعتُأةيُنعيمُعتُةدرُةتُعثم تبُة بُحديقُرقمُ:
()19733بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1مسدد بن مسرهدُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(ُ:

 .2عبد اهلل بن داود بن عامر الهمدانيُ:ث ُع ةدبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)13(ُ:

 .3بدر بن عثمان القرشي األموي الكوفي ،مولى عثمان بن عفان(.)1
ُق لُاةتُحجرُ:ث (ُ .)2

 .4عمرو بن عبد اهلل بن قيس ،أبو بكر بن أبي موسى األشعري(.)3
ُروىُعتُ:األسودُةتُهاللبُوعليُةتُأةيُث لببُوعةدُاهُةتُعة ابُروىُعن ُ:ةدرُ
ةت ُعثم تب ُوعةد ُاه ُةت ُداودب ُومسدد ُةت ُمسرهد()4ب ُق ل ُاةت ُحجرُ :ث ب ُم ت ُسن ُستُ

وم (ُ .)5

 .5أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على إسناد الحديث:
التعليق:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُوقدُأخر ُمسلمُفيُ حيح ُ .
إت ُاه ُتع لى ُقد ُفرم ُعلى ُعة ده ُخما ُ لوات ُفي ُاليوم ُوالليل ُةيوق ت ُمتفرق ُ

اقتضته ُحكم ُاه ُتع لىن ُحتى ُيتعلق ُقلب ُالمنمت ُةخ ل ُفي ُكل ُاألوق تب ُوات ُالحكم ُمتُ
) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()354/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()139/2ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()413/2ب ُالث ت ُالعجليُ
()242/1ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()616/6ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()357/2ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()822/3ب ُالك شف ُ()264/1ب ُرج لُ
حي ُمسلمُ()100/1بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)423/1
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)120/1
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()340/9ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()12/9ب ُالث ت ُللعجلي ُ()389/2ب ُالث ت ُالةت ُحة تُ
()292/5ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()6/5ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()185/3ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()499/4ب ُالك شف ُ()413/2ب ُتهييب ُالتهييبُ
(ُ .)624/1
) (4تهييبُالكم لُ(ُ .)144/33
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)624/1
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التفريقُةيتُهيهُاألوق تبُهوُانشغ لُالعةدُةث ع ُرة ُثوالُنه رهبُولكيُالُيشعرُة لمللُلوُ
أداه ُفيُوقتُواحدبُول دُةيتُاهُتع لىُلرسول ُ

أوق تُال الةُلم اًرُإي هُةنق مته ُفيُأوق ته ُ

ل ول ُتع لى(ُ:ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)
[اإلسراا]78:بُفهيهُاآلي ُج اُفيه ُةي ًن ُش ًفي ُألوق تُال الةُالخمس بُوالم هرُمتُالحديقُأتُ
رسولُاهُ

ُأت هُس ًال ُيسيل ُعتُمواقيتُال الةبُفلمُيردُعلي ُشيً نُليثةقُل ُالمواقيتُ

الةُالفجرُأمرُةالال ُفيق مُالفجرُحيتُانشقُالفجربُوهكياُ
ُعملي بُحتىُإياُدخلُوقتُ
ً
تثةي ً
ً
فيُجميعُاألوق تُكلُ الةُعلىُوقته ُ .
ُ 
الحديث العشرونُ ُ:
َّ ِ
َخ َة َرَُن ُ َع ْوفُ ُ ْةتُ ُأَةِيُ
َح َّدثََن ُإسح ق ُ ْةتُ ُإةراهيم ُال َّ
اتب ُأ ْ
َّوافب ُ َح َّدثََن ُ َع ْةدُ ُالل ُ ُ ْةتُ ُح ْم َر َ
ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُُِ
لُ :قَ َُ
وسى ُ ْاألَ ْش َع ِريِّب ُقَ َُ
ت ُأَةِي ُ ِك َن َن َب ُ َع ُْ
ت ُ ِم ْخ َراقب ُ َع ُْ
ت ُ ِ َي ُِد ُ ْة ُِ
َج ِميلَ َب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
امُِييُ َّ
لتُ َر ْي ُِرُاْل َغ ِليُ ِفي ُُِ َواْل َج ِفيُ َع ْن بُ
لُاْل ْر ُِ
الش ْي َة ُُِاْلم ْسِلِمبُ َو َح ِم ُِ
تُإِ ْج َال ِلُاللَّ ُُِِإ ْك َرَُ
"ُ:إِتَُُّ ِم ُْ
ث"(ُ .)1
تُاْلم ْ ِس ُِ
ث ُِ
َوِا ْك َرَُ
امُ ِييُالسْل َ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُاألدبُالمفردُمعل ً ُ()30/1بُ()164بُة بُإجاللُالكةيربُعتُةشرُ
ةتُمحمدبُعتُعةدُاهُةتُحمراتبُة بُحديقُرقم)357(ُ:بُةلفم .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف الباهلي ،أبو يعقوب البصري(.)2
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُثالقُوخمسيتُوم تيت(.)3

 .2عبد اهلل بن حمران بن عبد اهلل بن حمران بن أبان القرشي األموي أبو عبد الرحمن
البصري(.)4

ُق لُاةتُمعيت ُ:دوقُ

ل ()5بُ

) (1سنتُأةيُداودُ(261ُ/4بُُ)40(ُ)262كت بُ:األدببُ(ُ)23ة بُ:ة بُفيُتن يلُالن اُمن لهمبُحديقُرقمُ )4843(ُ:
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:التعديلُوالتجري ُ()374/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()73/1بُالث تُالةتُحة تُ()121/8بُت ريخُاإلسالمُ
()45/6بُالك شفُ()233/1بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)216/1
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)99/1
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()173/5بُالجرحُوالتعديلُ()641/5بُالث تُالةتُحة تُ()332/8بُرج لُ حي ُمسلمُ
()359/1بُت ريخُاإلسالمُ()98/5بُالك شفُ()547/1بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)191/5
) (5الجرحُوالتعديلُ(ُ .)641/5
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وق لُأةوُح تمُ:مست يمُالحديقُ دوق()1بُويكرهُاةتُحة تُفيُالث تُوق لُ:يخث ()2بُوق لُ

ُقليالبُم تُسن ُست ُأوُخماُوم تيت(.)4
الدارقثنيُ:ث ()3بُوق لُاةتُحجر ُ:دوقُيخث
ً
 .3عوف بن أبي جميلة العبديُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)3(ُ:

 .4زياد مخراق المزني موالهم أبو الحارث البصري(.)5

ُق لُاةتُحجرُ:ث بُتوفىُسن ُثالثيتُوم (ُ .)6

 .5أبو كنانة القرشي(.)7

ُق لُاةتُحجرُ:مجهول(ُ .)8

 .6أبو موسى األشعري ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على إسناد الحديثُ ُ:

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دُوُيلتُلجه ل ُأةيُكن ن ُ

الحديث الواحد والعشرونُ ُ:
تُأَةِيُ
تُ ِم ْخ َراقبُ َع ُْ
تُ ِ َي ُِدُ ْة ُِ
تُ َع ْوفبُ َع ُْ
َح َّدثََن ُأَةوَُُة ْك ُِرُ ْةتُُأَةِيُ َش ْي َة َبُ َح َّدثََن ُأَةوُأ َس َم َبُ َع ُْ
تُاْل َ ْوُِمُ ِم ْنهُْم"(ُ .)9
ْ "ُ:اةتُُأ ْخ ُِ

لُ َرسولُُاللَّ ُُِ
لُ:قَ َُ
وسىبُقَ َُ
ِك َن َن َبُ َع ُْ
تُأَةِيُم َ

أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()311/32بُعتُمحمدُةتُجعفرُعتُعوفُاألعراةيُوحم دُةتُ
أس م ُعتُعوفُاألعراةيبُة ُحديقُرقم)19541(ُ:بُج اُمتُحديقُةلفم ُ .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()10
 .1أبو بكر بن ابي شيبة عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي ُموالهم أبو بكر
بن أبي شيبة(.)11

) (1المرجعُالس ةقُ .
) (2الث تُالةتُحة تُ(ُ .)332/8
) (3إكم لُتهييبُالكم لُ(ُ .)310/7
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)300/1
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()371/3ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()545/3ب ُالث ت ُالةت ُحة ت()392/6ب ُت ريخ ُاإلسالمُ
()414/3بُالك شفُ()412/1بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)383/3
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)220/1
) (7انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()65/9بُالجرحُوالتعديلُ()430/9بُالك شفُ()454/2بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)213/12
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)669/1
) (9سنتُأةيُداودُ(ُ)40(ُ)332ُ/4كت بُ:األدببُ(ُ)20ة بُ:الع ةي بُحديقُرقمُ )5122(ُ:
) (10العةسيُ:ةفت ُالعيتُوسكوتُالة اُالموحدةُوفيُلخره ُسيتُمهمل بُهيهُالنسة ُإلىُعةاُةتُةغيمُةتُريقُةتُرثف تُةتُسعدُ
ةتُقياُريالتُةتُمضرُةتُن رُةتُمعدُةتُعدن تبُاللة بُفيُتهييبُاألنس بُ(ُ .)315/2
) (11انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()412/6بُالجرحُوالتعديلُ()160/5بُثة تُخليف ُ()698/1بُعللُأحمدُ()91/2بُ
الث تُللعجليُ()57/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()383/2بُالث تُالةتُحة تُ()358/8بُالك شفُ(ُ .)292/1
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ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُ

حبُت

نيفبُم تُسن ُخماُوثالثيتُوم تيت(.)1

 .2حماد بن أسامة بن زيد القرشيُ:ث ُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:

 .3عوف بن أبي جميلة العبدي الهجريُ:ث بُرميُة ل درُوالتشيعبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ
رقم.)3(ُ:

 .4زياد بن مخراق المزنيُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)20(ُ:
 .5أبو كنانة القرشيُ:مجهولبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)20(ُ:

 .6أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1
الحكم على إسناد الحديثُ ُ:

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دُوُيلتُلجه ل ُأةيُكن ن ُُ .
ُ 
الحديث الثاني والعشرونُ ُ:
ل ُلَ َّم ُ
لَ ُ:ح َّدثَنِي ُ َش ْي بخب ُقَ َُ
َخ َة َرَن ُأَةو ُالتََّّي ِحب ُقَ َُ
وسى ُ ْةتُ ُإِ ْس َم ِع َ
يلب ُ َح َّدثََُن ُ َح َّم بدب ُأ ْ
َح َّدثََن ُم َ
َّ ِ
وسىُ
وسىب ُفَ َكتَ َُ
ت ُي َح ِّدقُ ُ َع ُْ
قَِدَُم ُ َع ْةدُ ُاللَّ ُِ ُ ْةتُ ُ َعَّة اُ ُاْل َة ْ َرةَب ُفَ َك َُ
ب ُ َع ْةدُ ُالل ُ ُإَِلى ُأَةِي ُم َ
ت ُأَةِي ُم َ
تُأَ ْشي ابُفَ َكتَ ُ ِ
ولُاللَّ ُُِ
وسىُ:إِِّنيُك ْنتُُ َم َُعُ َرس ُِ
َ
بُإِلَْي ُُأَةوُم َ
َي ْسيَل ُُ َع ُْ َ َ

لُ :
ل ُ ِج َدارُ ُفََة َلب ُثَُّم ُقَ َُ
فَيَتَى ُ َد ِمثً (ِ ُ )2في ُأَ ْ ُِ
مو ِ
ض ًع "(ُ .)3
َْ
أوالا -التخريج:

ولبُ
ادُأ ُْ
اتُ َي ْومُُفَي ََرَُ
ُ َي َُ
َتُ َية َ

ول ُ َفْل َي ْرتَُْد ُلِ َة ْولِ ُُِ
َت ُ َية َُ
َحدكُْم ُأ ُْ
ُ"إِ َيا ُأ ََرَُ
اد ُأ َ

 .1أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()306/32بُعت ُمحمدُةتُجعفرُعتُشعة ُعتُأةيُالتي حبُ
ة بُحديقُرقم)19537(ُ:بُج اُمتُحديقُةلفم ُ .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكيُ:ث ُثةتبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(ُ:
 .2حماد بن سلمة بن دينار البصريُ:ث ُع ةدبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(ُ:
 .3يزيد بن حميد أبو الضبعي من أنفسهم البصري(.)4

) (1ت ريبُالتهييبُ(ُ .)320/1
قُ
ُإياُالتُوسهلبُفهوُد ِم ب
)ِ (2دمثً ُ:أ ل ُمتُالدمقبُوهيُاألرضيُالسهل ُالرخوةبُوالرملُالييُلياُةمتةلدبُي لُدمقُالمك تُدمثً
َ

ودمقبُالنه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)132/2
ب

) (3سنتُأةيُداودُ(1ُ/1بُُ)1(ُ)2كت بُ:الثه رةبُ(ُ)2ة بُ:الرجلُيتةوأُلةول بُحديقُرقمُ )3(ُ:
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()238/7بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()153/4بُثة تُخليف ُ()370/1بُعللُأحمدُ

()145/1بُالت ريخُالكةيرُ()326/8بُالث تُللعجليُ()361/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()356/2بُالتعديلُوالتجري ُ()2129/3بُسيرُ
أعالمُالنةالاُ()251/5بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)320/11
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ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُسن ُثم تُوعشريتُوم (.)1

 .4شيخ أبي التياح :شيخُمةهمُلمُيسمُاسم .

 .5أبو موسى األشعري ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على إسناد الحديثُ :
ُ

ُالحديق ُضعيفُةهيا ُاإلسن دن ُلعل ُإةه م ُالشيخ ُالييُيروي ُعت ُاةت ُعة اُوهوُشيخُ

أةيُالتي حُوهيُعل ُق دح بُوة قيُرواتُالحديقُث تُ .

التعليق:

الديتُاإلسالمي ُديت ُالنم ف ُوالثه رةب ُيحق ُالمسلم ُعلى ُنم ف ُةدن ن ُحتى ُيكوتُفيُ

ميمت ُمت ُاإل

ة ُة ألمرامب ُوي ف ُةيت ُيدي ُاه ُوهو ُعلى ُثه رة ُت م ب ُولم ُك ت ُالوضواُ

ممهر ُمت ُمم هرُنم ف ُالم هر ُاليي ُيحقُعلى ُثه رة ُالة ثتبُوك ت ُأحد ُشروث ُال الةبُ
ًا
كم ُق لُالنةيُ
ت

ُ"الثهورُشثرُاإليم ت"بُوةيلتُقدُأرشدن ُالنةيُ

ُأيض ُرسولن ُالكريمُ
ُإالُةدون بُول دُعلمن
ً

ُإلىُأتُال الةُالُ

لداة ُكثيرةُل ض اُالح ج ُج اتُلتةيتُ
ُ ً

حرلُاإلسالمُعلىُترةي ُالمسلميتُبُوتعليمهمُأمورُدينهمبُومتُهيهُاآلدابُ :
نُويلتُتعميم ُلشينه ُونه ن ُأتُنست ةله بُونستدةره بُخ
 .1عدمُاست ة لُال ةل
ً

ُفيُاألم كتُ

ُفيُالحديقُالييُرواهُأةوُأيوبُاألن

الواسع ُك ل حراابُف دُق لُرسولُاهُ
َوُ َرِّرةوا)(.)2
الُي َولِّهَ ُمَ ْه َرهُُ َشِّرقواُأ ُْ
الُ َي ْستَ ْةِلُاْل ِ ْةلَ َُُ َوَُ
َحدكُْمُاْل َُغ ِثَُُفَ َُ
(إِ َياُأَتَىُأ َ
 .2االستت رُعتُأعيتُالن ا.

ريُ

 .3وعدمُقض اُالح ج ُفيُالم اُالراكد.
 .4االهتم مُةن ال ُالنج س ُةعدُقض اُالح ج نُلتحييرهُ

ُمتُيلت.

 .5عدمُقض اُالح ج ُفيُالثرقُالع م بُواألم كتُالتيُيستملُةه ُالن ا.
 .6قض اُالح ج ُفيُاألرمُالرخوةُ .
ُ 
الحديث الثالث والعشرونُ ُ:
ت ُأَةِيُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
لَ ُ :ح َّدثََن ُأَةو ُأ َس َم َب ُ َح َّدثََن ُة َرْي بدب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُاْل َع َال ِاب ُقَ َُ
ث َن ُ ِم ْنهَ ُ
َوُقَ َُ
َسهََُمُلََن ُُ-أ ُْ
ُ ِح َُ
اللَّ ُُِ
ولُ ُ
لُ"ُ:قَِد ْم َن ُفَ َوافَ ْ َن ُ َرس َُ
وسىبُقَ َُ
َع َ
لُ:فَي ْ
يتُا ْفتَتَ َُُ َخ ْي َة َُرُفَي ْ
م َ
ِ
ب ُ َس ِف َينتَِن ُ َج ْعفَبُرُ
ال ُأَ ْ َح َُ
ت ُ َش ِهَُد ُ َم َع ُ ُإِ َُّ
ال ُلِ َم ُْ
ت ُفَتْ ُِ ُ َخ ْي َة َُر ُ ِم ْنهَ ُ َش ْيً ُإِ َُّ
ب ُ َع ُْ
َحدُ ُ َر َُ
 ُ َو َم ُقَ َسَُم ُأل ََسهََُمُلَهُْمُ َم َعهُْم"(ُ .)3
َوأَ ْ َح ة ُُفَي ْ
) (1ت ريبُالتهييبُ(ُ .)600/1
)(2

حي ُالةخ ريُ(ُ)41/1حديقُرقمُ(ُ .)144

) (3سنتُأةيُداودُ(ُ)15(ُ)73ُ/3كت بُ:الجه دُ(ُ)151ة بُ:فيمتُج اُةعدُالغنيم ُالُسهمُل بُحديقُرقمُ .)2725(:
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أوالا -التخريجُ :

 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ()90/4ب ُ(ُ )57كت ب ُفرم ُالخماب ُ(ُ )14ة ب ُومتُ
الدليل ُعلى ُأت ُالخما ُلنوا ب ُالمسلميتب ُعت ُمحمد ُةت ُالعالا ُة ب ُحديق ُرقمُ:

()3136بُج اُمتُحديقُمت ربُاأللف م.
 .2أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ()1946/4ب ُ(ُ )44كت ب ُفض ل ُال ح ة ُ

ب ُ(ُ)41

ة ب ُمتُفض لُجعفرُةتُأةيُث لبُوأسم اُةنتُعمياُوأهلُسفينتهمُ

بُعتُ

عةدُاهُةتُةراد ُاألشعريبُومحمدُةتُالعالاُالهمدانيُعتُأةي ُأس م بُة بُحديقُرقمُ:

()2502بُج اُمتُحديقُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1محمد بن العالء بن كريب الهمدانيُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:

 .2أبو أسامة :حماد بن أسامةُ:ث ُثةتُرةم ُدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:

ُقليالبُسةقُترجمت ُحديقُرقمُ(.)6
 .3بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة األشعريُ:ث ُيخث
ً
 .4أبو بردة :عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .5أبو موسى األشعريُ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على إسناد الحديثُ :

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن د ُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ
فيُ حيحيهم ُ .

ُ 
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رملبحثهراثاني ه

خت جهأحاا ثهأبيهمو ىهر شع يههيفه ننه
رارتمذي،هوب انهع ها،هوراتع قهع هاهباختصاا ه
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الحديث الرابع والعشرونُ ُ:

تُأَةِيُ
وببُ َع ُْ
تُس ْف َي َتبُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُ َو ِكيعببُ َع ُْ
"ُ:ح َّدثََن ُ َهَّن بُدُقَ َُ
تُأَي َ
ق لُالترمييُ(رحم ُاه) َ

ولُاللَّ ُُِ
لَ ُ:أرَْيتُُ َرس َُ
وسىُقَ َُ
تُ َ ْه َدمبُ َع ُْ
ِق َال َة َبُ َع ُْ
تُأَةِيُم َ

أوالا -التخريج:

ُ َييْكلُُلَ ْحَُمُ َد َج ُ"(ُ ُ.)1

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ(ُ)84(ُ)147/8كت بُكف راتُاإليم تُ(ُ)9ة بُالكف اةُقةلُ
الحنقُوةعدهبُعت ُعليُةتُحجرُعتُإسم عيلُةتُإةراهيمب ُكالهم ُعتُأيوبُالسختي نيُ
ة بُحديقُرقم)6721(ُ:بُج اُمتُحديقُمت ربُاأللف م.

بُندبُمتُحلفُيمين ُ
 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ(ُ)27(ُ)1270/3كت بُاأليم تُ(ُ)3ة
ً
ُخيراُمنه بُعت ُأةي ُالرةيعُالعتكيُعتُحم دُةتُ يدُعتُأيوبُالسختي نيُعتُ
فرأىُريره ً
أةيُقالة ُالجرميُة بُحديقُرقم)1649(ُ:بُج اُمتُحديقُةلفم .

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1هناد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي أبو السري الكوفي(ُ.)2
ُق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُثالقُوأرةعيتُوم تيتبُول ُواحدُوتسعوت(.)3

 .2وكيع بن الجراح بن مليح :ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)10(ُ:
 .3سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي أبو محمد الكوفي(.)4

ُق ل ُاةت ُحجرُ :ث ُح فم ُف ي ُإم مُحج ب ُإال ُأن ُتغير ُحفم ُةآخرة ُوك ت ُرةم ُدلاُ
ولكتُعتُالث تبُوك تُأثةتُالن اُفيُعمروُةتُدين ربُم تُفيُرجبُسن ُثم تُوتسعيتُ

وم بُول ُإحدىُوتسعوت(ُ .)5

 .4أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكر السختياني البصري(.)6
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُحج بُمتُكة رُالف ه اُالعة دُم تُسن ُ:احدىُوثالثيتُ ُوم بُول ُ
خماُوتسعوت(.)7
) (1سنتُالترمييُ(ُ)23(ُ)271/4كت بُ:األثعم ُ(ُ)34ة بُ:م ُج اُفيُأكلُالدج بُحديقُرقمُ .)1827(:
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()248/8بُالجرحُوالتعديلُ()119/9بُالث تُالةتُحة تُ()246/9بُرج لُ حي ُمسلمُ
()328/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()328/2بُالك شفُ()339/2بُتهييبُالكم لُ(ُ .)311/30
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)574/1
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()94/4ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()32/1ب ُثة ت ُخليف ُ()682/1ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()330/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()285/1بُالث تُالةتُحة تُ()403/6بُالك شفُ()449/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)177/11
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)245/1
) (6انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()246/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()409/1ب ُثة ت ُخليف ُ()373/1ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()81/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()62/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ()15/6بُتهييبُالتهييبُ()397/1بُالك شفُ()260/1بُتهييبُالكم لُ
(ُ .)457/3
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)117/1
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 .5أبو قالبة الجرمي عبد اهلل بن زيد بن عمرو(.)1
ق لُأةوُح تمُ:الُيعرفُألةيُقالة ُتدليا()2بُوق لُحم دُةتُ يدُعتُأيوبُق لُ:ك تُ

واهُأةوُقالة ُمتُالف ه اُيويُاأللة ب()3بُوق لُةتُسعدُ:ك تُث ُكثيرُالحديقُوك تُديوان ُ
()4
ُعلي ُولم ُيرو ُعن ُشيً ُقث()5بُ
ُعلى
ُيحمل
ت
ُوك
ُث
ةعي
ُت
ي
ر
ُة
ي
ُالعجل
ل
ُوق
ب
ة لش م
ل
ويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت()6بُ ُوق لُاةتُحجرُ:ث ُف ضلُكثيرُاإلرس لبُم تُسن ُأرةعُوم ُ

وقيلُةعده (ُ .)7

 .6زهدم بن مضرب األزدي أبو مسلم البصري(.)8
ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُإحدىُوتسعيت(ُ .)9

 .6أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1
الحكم على إسناد الحديثُ :

الحديق ُ حي ُةهيا ُاإلسن د ُال ُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تب ُق لُالترميي"ُ :هيا ُحديقُ
حستُ حي "()10بُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ حيحيهم ُ .

التعليق:

إتَُّ ُاه ُسةح ن ُوتع لى ُقد ُأحل ُلفنس ت ُجمل ُمت ُالمثعوم ت ُومنه ُاللحوم ُةينواعه ُ
ل ُُِييُمخلبُبُون بُ ُمتُالجوارحُومتُالثيورُ
سوااُك نتُثيورُأوُحيوان تبُاستثنىُمتُيلتُكُ َُ

التيُاستث بُالن اُلحومه ُفيُهياُال م تُلحمُالدج بُوهوُمتُالثيورُاألليف بُوالتيُإعت دُ

الن اُعلىُتن وله بُوقدُوردُق

ُلهياُالحديقبُق لُ هدمُالجرمي"ُ:كن ُعتُأةيُموسىبُوك تُ

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()183/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()92/5ب ُثة ت ُخليف ُ()361/1ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()406/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()361/3ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()2/5ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()468/4ب ُالك شف ُ()554/1ب ُتهييبُ
الكم لُ(ُ .)542/14
) (2الجرحُوالتعديلُ(ُ .)58/5
) (3المرجعُالس ةقُ .
) (4الثة تُالكةرىُ(ُ .)183/7
) (5الث تُللعجليُ(ُ .)30/2
) (6الث تُالةتُحة تُ(ُ .)2/5
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)304/1
) (8انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()448/3بُالجرحُوالتعديلُ()17/3بُثة تُخليف ُ()345/1بُالث تُالعجليُ()371/1بُ
رج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()275/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()227/1ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()269/4ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()81/5بُ
الك شفُ()406/1بُالتعديلُوالتجري ُ()599/2بُتهييبُالكم لُ()396/9بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)341/3
) (9ت ريبُالتهييبُ(ُ .)217/1
) (10سنتُالترمييُ(ُ .)271/4
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ةينن ُوةيتُهياُالحيُمتُجرمُإخ باُفيتيُةثع مُفي ُلحمُدج بُوفيُال ومُرج بلُج لاُأحمربُلمُ
يدتُمتُثع م ُف لُ:أكلُشيً ُف ِيرت ُفيكرُالحديق"(ُ .)1
الحديث الخامس والعشرونُ ُ:

ُ 

لَ ُ:ح َّدثََن ُع َة ْيدُ ُاللَّ ُِ ُ ْةتُ ُع َم َربُ
لَ ُ:حَُّدثََن ُ َع ْةدُ ُاللَّ ُِ ُ ْةتُ ُن َم ْيرُ ُقَ َُ
َح َّدثََن ُإسح ق ُ ْةتُ ُ َم ْن ورُ ُقَ َُ
ل"ُ:حِّرَُمُ
ُقَ َُ
ول ُاللَّ ُِ ُ
وسى ُاألَ ْش َع ِريِّب ُأَتَُّ ُ َرس َُ
ت ُأَةِي ُ ِه ْندب ُ َع ُْ
يد ُ ْة ُِ
ت ُ َس ِع ُِ
ت ُ َن ِفعب ُ َع ُْ
َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
ِ
يرُو َّ
لُ ِِإل َن ثِ ِه ْم" (ُ .)2
ورُأ َّمتِيُ َوأ ِح َُّ
بُ َعلَىُيك ُِ
الي َه ُِ
ل َة اُُ َ
الح ِر ُِ َ
أوالا -التخريج:

 -1أخرج ُالنس ي ُفي ُالسنت ُال غرى ُ(ُ )48(ُ )190/8كت بُال ين ُ(ُ)76ة ب ُتحريمُلةاُ
اليهببُعت ُإسح ق ُ ةتُمن ورُعتُعةدُاهُةتُنميربُعتُعةيدُاهُةتُعمرُعتُن فعُ
عن بُة بُحديقُرقمُ()5265بُةلفم .

 -2أخرج ُالنس يُفيُالسنتُالكةرى ُ(ُ)52(ُ)358/8كت بُال ين ُُ(ُ)50ة بُتحريمُاليهبُ
علىُالرج لبُعتُ عليُةتُالحسيتُالدرهميُعتُعةدُاألعلىُعتُسعيدُعتُأيوبُعتُن فعُ
عن بُة بُحديقُرقمُ(ُ.)9387مت ربُاأللف م.

 -3أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ(ُُ)ُ256ُ/ُ32عتُعةدُال ار قُعتُعةدُاهُةتُسعيدُةتُأةيُهندُ
عتُأةي ُعتُرجلُة ُ.حديقُرقمُ(ُُ)ُ19502بُمت ربُاأللف م.

 -4أخرج ُأحمدُ(ُُ)ُ 276ُ/ُ 32عتُمحمدُةتُعةيداهُعتُن فعُعتُسعيدُةتُأةيُهندُة ُبُ
حديقُرقمُ(ُُ)ُ19515بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()3
 .1إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ،أبو يعقوب المروزي .
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُم تُسن ُإحدىُوخمسيتُوم تيت (.)4

 .2عبد اهلل بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي (.)5

) (1شرحُ حي ُالةخ ريُالةتُةث لُ(ُ .)430/5
الترمييُ(ُ)22(ُ)217ُ/4كت بُ:اللة ابُ(ُ)1ة بُ:م ُج اُفيُالحريرُواليهببُرقمُالحديق(ُ )1720
) (2سنتُ ُ
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()404/1بُالجرحُوالتعديلُ()224/2بُالث تُالةتُحة تُ()118/8بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()78/1بُرج لُ حي ُمسلمُ(ُ)50/1تيكرةُالحف مُ()82/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()258/12بُالك شفُ(ُ .)239/1
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)103/1
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()216/5ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()186/5ب ُالث ت ُللعجلي ُ(ُ )64/2رج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()431/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()394/1ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()60/7ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()1142/4ب ُالك شف ُ()604/1ب ُتهييبُ
التهييبُ()57/6بُتهييبُالكم لُ(ُ .)327/1
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ق لُاةتُحجرُ:ث ُ

وثم نوت (ُ .)1

حبُحديقبُمتُأهلُالسن ُم تُسن ُتسعُوتسعيتُوم بُول ُأرةعُ

 .3عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي(.)2
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُم تُسنعُةضعُوأرةعيتُوم (ُ .)3

 .4نافع مولى عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد اهلل(.)4
ق لُاةتُحجرُ:ث ُف ي ُمشهوربُم تُسن ُسةعُعشرةُوم ُأوُةعدُيلت(ُ .)5

 .5سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة بن جندب(.)6

ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُستُعشرةُوم ُوقيلُةعده (ُ .)7

 .6أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على سند الحديثُ ُ:
التعليق:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تُُ .
حرم ُاإلسالم ُاليهب ُعلى ُالرج ل ُدوت ُالنس ان ُألن ُمت ُال ين ُالتي ُتليق ُة لمرأة ُالُ

ة لرجلنُألتُالرجلُخل ُاهب ُوجعلُل ُهية ُومك ن ُفيُالمجتمعُتختلفُعتُالمرأةبُوجعلُل ُ
ال وام ُعليه بُونه هُعتُالتشة ُةه بُولعلُمتُأسة بُتحريمُلة اُالحريرُواليهبُللرجلُأتُفي ُ

اُمع بُاستعم لُأوانيُ
نوعُمتُالسرفُوالخيالابُوكسرُقلوبُالف راابُويحرمُعلىُالرج لُوالنس
ً

اليهبُوالفض ُفيُاألكلُوالشرببُوكلُمم ُيلحقُةهم ُم ُفيُمعن هم ُمثلُالتثيبُوالتكحلنُ
لم ُفي ُيلتُمت ُالوقوع ُفي ُالخيالا ُوالكةري اُوقدُأخةر ُالنةيُ

ُةيت ُالييُيشرب ُفي ُهيهُ

) (1ت ريبُالتهييبُ .)327/1(ُ:
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()395/5بُالجرحُوالتعديلُ()326/6بُثة تُخليف ُ()700/1بُالث تُللعجليُ()112/2بُ
رج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()466/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()12/2ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()891/2ب ُالك شف ُ()685/1ب ُتهييب ُالكم لُ
(ُ .)124/19
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)373/1
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()84/8بُالجرحُوالتعديلُ()451/8بُثة تُخليف ُ()719/1بُالث تُللعجليُ()310/2بُ
رج لُ حي ُالةخ ريُ()746/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()288/2بُالث تُالةتُحة تُ()467/5بُالتعديلُوالتجري ُ()770/2بُتهييبُ
الكم لُ(ُ .)229/29
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)559/1
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()518/3بُالجرحُوالتعديلُ()71/4بُثة تُخليف ُ()682/1بُالث تُللعجليُ()405/1بُ
رج لُ حي ُالةخ ريُ()299/1بُالث تُالةتُحة تُ()284/4بُاكم لُتهييبُالكم لُ()463/5بُسيرُأعالمُالنةالاُ()9/5بُت ريخُ
اإلسالمُ()54/3بُالك شفُ()445/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)93/11
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)242/1
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اآلني ُإنم ُي بُفيُةثتُن رُجهنمبُف دُج اُعتُأمُسلم ُ–رضيُاهُعنه  ُ-و ُالنةيُ

ُ

بق ل"ُ:الييُيشربُفيُإن اُالفض بُإنم ُيجرجرُفيُةثن ُن رُجهنم"(ُ .)1
ُ 
الحديث السادس والعشرونُ ُ:
َع َم ِ
وسىُ
ت ُ َسلَ َم َب ُ َع ُْ
ق ُ ْة ُِ
ت ُ َش ِي ُِ
شب ُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةو ُم َع ِوَي َب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُ َهَّن بُد ُقَ َُ
ت ُاأل ْ
ت ُأَةِي ُم َ
ت ُو ارِكُم ُأََّي م ُيرفَعُ ُُِفيه ُ ِ
ِ
العْلمُ ُ َوَي ْكثرُ ُ ِفيهَ ُالهَ ْر "ب ُقَ لواَ ُ:ي ُ
ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لُ:قَ َُ
قَ َُ
ِ"ُ:إتَُّ ُم ُْ َ َ ْ ً ْ
َ
تُ
ل ُ ْة ُِ
الولِ ِيدب ُ َو َم ْع ِ ُِ
ت ُأَةِي ُه َرْي َرةَب ُ َو َخ لُِِد ُ ْة ُِ
ب ُ َع ُْ
الة ُِ
ول ُاللَّ ِ ب ُ َم ُالهَ ْر ُقَ َُ
َرس َُ
ل"ُ :ال َ ْتل"َ ُ :وِفي ُ َ
تُ َ
يقُ َ ِحي بُ (ُ ُ.)2
َي َس رُُ َو َه َياُ َحِد بُ
أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ(ُ)92(ُ)48/9كت بُالفتتُ(ُ)4ة بُمهورُالفتتُعت ُعمروُ
ةتُحفلُعتُأةي ُعتُاألعمشبُة بُحديقُرقم)7064(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ(ُ )47(ُ )2056/4كت ب ُالعلم ُ(ُ )5ة ب ُرفع ُالعلم ُوقةض ُ
ومهورُالجهلُوالفتتُفيُلخرُال م تبُعت ُمحمدُةتُعةدُاهُةتُنميرُعتُأةي ُووكيعُةتُ

الجراحُعتُأةيُسعيدُاأل َشجَُّعتُوكيعُعتُاألعمشُة بُمت ربُاأللف مُ .
ثانيا -رجال السند:
ا
 .1هناد بن السري ثقةبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)25(ُ:

 .2هشيم بن بشير بن القاسم الواسطي أبو معاويةبُث ُثةتُكثيرُالتدلياُواإلرس لُالخفيُ
سةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)8(ُ:

 .3سليمان بن مهران األسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي األعمش (.)3

ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُع رفُة ل ُرااا ِ
تُورعُلكن ُك تُيدلاُوُتدليس ُالُيضر(ُُ)4م تُ

سن ُسةعُأوُأرةعُأوُثم تُوأرةعيتُوم

)(1

(ُ .)5

ُ

حي ُالةخ ريُ()113/7بُحديقُرقمُ(ُ .)5634

) (2سنتُالترمييُ(ُ)31(ُ)489/4كت بُالفتتبُ(ُ)31ة بُم ُج اُفيُالهر ُوالعة دةُفي بُحديقُرقمُ .)2200(ُ:
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()342/6بُالت ريخُالكةيرُ(ُ)37/4الجرحُوالتعديلُ()146/4بُثة تُخليف ُ()278/1بُ
رج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()311/1ب ُث ت ُالعجلي ُ()432/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()90/6ب ُالك شف ُ()464/1ب ُتهييب ُالكم لُ
()80/12بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)222/4
) (4يعتةرُمتُالمرتة ُالث ني ُمتُمراتبُالمدلسيتُعندُاةتُحجرُممتُاحتملُاأل م ُتدليسهمُوأخرجواُل ُفيُال حي ُإلم مت ُوقل ُ
تدليس ُ.ثة تُالمدلسيتُ(ُ .)13
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)254/1
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 .4شقيق بن سلمة أبو وائل األسدي (.)1
ُق لُاةتُحجرُُ:ث ُمخضرمُم تُفيُخالف ُعمرُةتُعةدُالع ي بُول ُم ُسن (ُ .)2

 .5أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1

الحكم على إسناد الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُوأم ُتدلياُاألعمشُالُيضرُ ُ.
التعليق:

ُ
يحير ُالنةي ُ

ُمت ُفتت ُلخر ُال م تب ُوهيا ُمت ُأعالم ُنةوت ُ

سييتيُعلىُالن اُ م تُيرفعُفي ُالعلمبُوالم

ُحيق ُةيت ُأن ُ

ودُة لعلمُهوُالعلمُالشرعيُمتُالكت بُوالسن بُ

والمرادُةرفعُالعلمُهوُموتُحملت بُفنتُالعلمُالُيرفعُإالُةموتُالعلم اُولياُة نت اع ُمتُ دورُ

العلم ابُومتُالفتتُالم هرةُفيُهياُال م تُكثرةُالهر بُويلتُلحرلُالن اُعلىُالدني بُوتتةعُ

ُأع ين ُاهُمنه ُ .
أهوااهمُوةعدهمُعتُكت بُاهُوسن ُرسول ُ
ُ 
الحديث السابع والعشرونُ ُ:
ت ُأَةِيُ
ت ُ َسلَ َم َب ُ َع ُْ
ت ُ َح َّم ُِد ُ ْة ُِ
لَ ُ:ح َّدثََن ُ َع ْةدُ ُاللَّ ُِ ُ ْةتُ ُالم َة َرِتب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُس َوْيدُ ُ ْةتُ ُ َن ْ رُ ُقَ َُ
ير ُال َْة ِرب ُ َفلَ َّم ُأ ََرْدتُ ُالخرو َُُ
ا ُ َعلَى ُ َش ِف ُِ
الخ ْوَالنِيُ ُ َج لِ بُ
ِس َن تب ُقَ َُ
لَ ُ:دفَ ْنتُ ُ ْاةنِي ُ ِس َن ًن ب ُ َوأَةو ُ َ
ثْل َح َُ ُ َ
لَ ُ:ح َّدثَنِي ُالض َّ
تُ
ت ُ ْة ُِ
الر ْح َُم ُِ
ت ُ َي ُأ ََة ُ ِس َن ت ُقْلتَُُ:ةلَىب ُفَ َ َُ
َال ُأ َة ِّشر َُ
لُ:أ َُ
َخَُي ُةَِيِديب ُفَ َ َُ
َّح تُ ُ ْةتُ ُ َع ْةُِد ُ َّ
أَ
ل ُاللَّ ُُ
الع ْةُِد ُقَ َُ
ل"ُ :إِ َيا ُ َم َُ
ُقَ َُ
ول ُاللَّ ُِ ُ
وسى ُاألَ ْش َع ِريِّب ُأَتَُّ ُ َرس َُ
َع ْرَ بب ُ َع ُْ
ت ُ َولَدُ ُ َ
ت ُأَةِي ُم َ
وتَ ُ:ن َع ْمبُُفََي ولَُ ُ:م َياُ
ضتُْمُثَ َم َرُةَُف َن ِاد ِهبُفََي ول َُ
ضتُْمُ َولََُدُ َع ْةِديبُفََي ول َُ
وتَ ُ:ن َع ْمبُفََي ولُُ:قََة ْ
لِ َم َال ِ َكتِ ُُِ:قََة ْ
ِ
ِ ِ
َّ
تُ
الجَّن ِ ب ُ َو َسموهُ ُ َة ْي َُ
وتَ ُ :ح ِم َد َُ
ل ُ َع ْةِدي ُفََي ول َُ
قَ َُ
استَْر َج َعب ُفََي ولُ ُالل ُْ ُ :اةنوا ُل َع ْةدي ُ َة ْيتً ُفي ُ َ
ت ُ َو ْ
الح ْمُِد"(ُ ُ.)3
َ

أوالا -التخريجُ :

 .1أخرج ُأحمد ُفي ُمسنده ُ()500/32ب ُعت ُيحيى ُةت ُإسح ق ُعت ُحم د ُةت ُسلم ب ُة بُ
حديقُرقمُ()19725بُمت ربُاأللف مبُوهوُحديقُقدسيُ .

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()180/6بُالت ريخُالكةيرُ()245/4بُالجرحُوالتعديلُ()372/4بُثة تُخليف ُ()262/1بُ
ث تُالعجليُ()459/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()352/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()305/1بُث تُاةتُحة تُ()354/4بُسيرُأعالمُ
النةالاُ()161/4بُالك شفُ()489/1بُتهييبُالكم لُ()548/12بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)361/4
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)268/1
) (3سنتُالترمييُ(ُ)8(ُ)332ُ/3كت بُ:الجن بُ(ُ)36ة بُ:فضلُالم ية ُإياُاحتسببُحديقُرقمُ )1021(ُ:
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ثانيا -رجال السند:
ا
()1
 .1سويد بن نصر بن سويد المروزي أبو الفضل الطوساني ويعرف بالشاه
ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُأرةعُوعشريتُ ُوم تيت (.)2

 .2عبد اهلل بن المبارك واضح الحنظلي التميمي أبو عبد الرحمن المروزي.
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُف ي ُع لمُجوادُمج هدبُجمعتُفي ُخ
وثم نيتُوم

لُالخيرُم تُسن ُإحدىُ

(.)3

 .3حماد بن سلمة بن دينار البصريُ:ث ُع ةدبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(ُ:
 .4عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان القسملي الفلسطيني (.)4

ُق لُاةتُمعيتُ:ضعيفُالحديق ()5بُوق لُأةوُح تمُ:لياُة ويُفيُالحديق ()6بُوق لُأةوُ

رع ُ:مخلثُضعيفُالحديق ()7بُوق لُالعجليُ:الُةياُة ()8بُويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت ()9بُ
وق لُاليهةيُ:لمُيترتُوهوُج

ُالحديق (ُ )10وق لُاليهةيُأيض ً ُُ:وُهوُممتُيكتبُحديث ُ

علىُلين ()11بُوق لُأحمدُةتُحنةلُ:ضعيف ()12بُوق لُاةتُحجرُ:ليتُالحديق (.)13

 .5أبو طلحة الخوالني وقد قيل اسمه سفيان بن عبداهلل (.)14
ق لُاةتُحجرُ:م ةولبُوحديث ُعتُرسولُاهُ

مرسل ()15بُم تُةعدُسن ُم ُ .

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()148/4ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()239/4ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()295/8ب ُسير ُأعالم ُالنةالاُ
()408/11بُإكم لُتهييبُالكم لُ()173/6بُالك شفُ()473/1بُت ريخُاإلسالمُ()838/5بُتهييبُالكم لُ(ُ .)272/12
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)473/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()212/5ب ُالجرحُوالتعديل ُ()262/1بُثة تُخليف ُ()698/1بُث تُالعجليُ()54/2بُ
رج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()429/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()389/1ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()378/8ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()882/4ب ُإكم لُ
تهييبُالكم لُ()153/8بُث تُاةتُحة تُ()7/7بُالك شفُ()591/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)6/16
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()396/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()377/6ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُالدوري ُ()326/4ب ُالث تُ
للعجليُ()199/2بُديواتُالضعف اُ()311/1بُالك ملُفيُالضعف اُ()446/6بُث تُاةتُحة تُ()236/7بُت ريخُاإلسالمُ()948/3بُ
مي اتُاالعتدالُ()312/3بُالك شفُ()110/2بُتهييبُالتهييبُ()211/8بُتهييبُالكم لُ(ُ .)606/22
) (5الك ملُفيُالضعف اُ(ُ .)446/6
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)277/6
) (7الضعف اُألةيُ رع ُفيُأجوةت ُعلىُأس ل ُالةريعيُ(ُ .)382/2
) (8ث تُالعجليُ(ُ .)199/2
) (9ث تُاةتُحة تُ(ُ .)236/7
) (10ت ريخُاإلسالمُ(ُ .)948/3
(ُُ)11مي اتُاالعتدالُ(ُ.)ُ312ُ/ُ3
) (12الجرحُوالتعديلُ(ُ .)377/6
) (13ت ريبُالتهييبُ(ُ .)438/1
) (14انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()396/9بُث تُاةتُحة تُ()658/7بُالتكميلُفيُالجرحُوالتعديلُ()260/3بُتهييبُ
الكم لُ(ُ .)441/33
) (15ت ريبُالتهييبُ(ُ .)652/1

62

 .6الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب أبو عبد الرحمن الطبراني الشامي (.)1
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُخماُوم (.)2

 .7أبو موسى األشعريُ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1
الحكم على سند الحديث:

الحديق ُضعيف ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُعلت ُال دح ُأت ُعيسى ُةت ُسن ت ُليتب ُوأة ُثلح ُ
م ةولبُولمُيت ةع ُ .

الحديث الثامن والعشرونُ ُ:

تُ
ت ُأَةِي ُعثْ َم َُ
وبب ُ َع ُْ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ َح َُّم دُ ُ ْةتُ ُ َ ْيدب ُ َع ُْ
َح َمدُ ُ ْةتُ ُ َع ْة َدُةَ ُالضَّةِّيُ ُقَ َُ
َح َّدثََن ُأ ْ
ت ُأَي َ
ُفَ َد َخ َُ ِ ِ
لْ ُ:انثَلَ ْتُ ُ َم َُع ُ َّ
َّ
ضىُ
يُ
النةِ ُِّ
وسى ُاألَ ْش َع ِريِّب ُقَ َُ
الن ْهِديِّب ُ َع ُْ
ل ُ َح ثً ُلأل َْن َ ُِر ُفَ َ َ
ت ُأَةِي ُم َ

ح جتَ ب ُفَ َ َُ ِ
لُ
ال ُةِِن ْيت"ُ .فَ َج َُا ُ َرج بُ
َحبُد ُإِ َُّ
ال ُ َي ْدخُلَتَُّ ُ َعلَ َُّ
ب ُفَ َُ
الة َُ
ت ُ َعلَ َُّ
وسى ُأ َْملِ ُْ
ي ُأ َ
يُ َ
َ َ
ل ُلي"َ ُ :ي ُأ ََة ُم َ
لُ:
ول ُاللَّ ُِ ُ َه َيا ُأَةو ُ َة ْكرُ ُ َي ْستَيِْيتب ُقَ َُ
لُ:أَةو ُ َة ْكرب ُفَ ْلتَُ ُ:ي ُ َرس َُ
ت ُ َه َيا ُفَ َ َُ
بب ُفَ ْلتَُ ُ:م ُْ
ض َر َُ
ب ُاْل َة َ
فَ َ
ت ُ َه َيا ُ
بب ُفَ ْلتَُ ُ:م ُْ
ض َر َُ
لجَّن ِ ب ُ َو َج َُا ُ َرج بُ
ل ُ َوَة َّش ْرت ُ ُةِ َُ
لجنَّ ِ "ُ.فَ َد َخ َُ
"ا ْ َي ُْ
لُ َ
الة َ
بُ َ
لخرُ ُفَ َ
ت ُلَ ُ ُ َوَة ِّش ْرهُ ُةِ َ
ل"ُ:ا ْفتَ ُْ ُلَ ُ ُوة ِّشرهُ ُةِ ِ
بُ
الة َُ
ل ُاللَّ ُِ ُ َه َيا ُع َمرُ ُ َي ْستَيِْيتب ُقَ َُ
لُ:ع َمرب ُفَ ْلتَُ ُ:ي ُ َرسو َُ
فَ َ َُ
لجَّن "ُ.فَفَتَ ْحتُ ُ َ
َ
ََ ْ
لُ:عثْ َم تب ُفَ ْلتَُ ُ:ي ُ
ت ُ َه َيا ُقَ َُ
بب ُفَ ْلتَُ ُ:م ُْ
ض َر َُ
لجَّن ِ ب ُفَ َج َُا ُ َرجُ بُ
َوَد َخ َُ
لُ َ
الة َ
بُ َ
لخرُ ُفَ َ
ل ُ َوَة َّش ْرت ُ ُةِ َ
لجَّن ُُِ َعلَىَُةْل َوىُت ِ ية "ُ(ُ ُ.)3
ولُاللَّ ُُِ َه َياُعثْ َم تُُ َي ْستَيِْيتبُقَ َُ
َرس َُ
ل"ُ:ا ْفتَ ُُْلَ ُُ َوَة ِّش ْرهُُةِ َ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ(ُ)78(ُ)48/8كت بُاألدبُ(ُ)119ة بُنكتُالعودُفيُالم اُ
والثيتب ُعت ُمسدد ُعت ُيحيى ُةت ُسعيدب ُكالهم ُعت ُعثم ت ُةت ُري ق ُعت ُأةي ُعثم تُ

النهديُة بُحديقُرقم)6216(ُ:بُج اُمتُالحديقُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ(ُ)44(ُ)1867/4كت بُفض لُال ح ة ُر يُاهُتع لىُعنهمُ
(ُ)3ة بُمتُفض ل ُعثم تُةتُعف تُ-رضيُاهُعن -بُعت ُمحمدُةتُالمثنىُعتُاةتُ

أةيُعديُعتُعثم تُةتُري قُعتُأةيُعثم تُالنهديُة بُحديقُرقم)2403(ُ:بُج اُمتُ

الحديقبُمت ربُاأللف مُ .

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()333/4بُالجرحُوالتعديلُ()459/4بُث تُاةتُحة تُ()387/4بُث تُالعجليُ()471/1بُ
إكم لُتهييبُالكم لُ()19/7بُالك شفُ()508/1بُتهييبُالكم لُ()270/13بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)279/1
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)320/1
) (3سنتُالترمييُ(ُ)46(ُ)631ُ/5كت بُ:المن قببُ(ُ)65ة بُ:فيُمن قبُعثم تُةتُعف تُُحديقُرقمُ .)3710(:
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ثانيا -رجال اإلسناد:
ا
()2
()1
 .1أحمد بن عبدة بن موسى الضبي  :أبو عبداهلل البصري .
ق لُاةتُحجرُ:ث بُرميُة لن بُم تُسن ُخماُوأرةعيتُوم تيت (.)3

 .2حماد بن زيد بن درهم الجهضميُ:ث ُثةتُف ي بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)15(:
 .3أيوب بن أبي تميمة السختيانيُ:ث ُثةتُحج بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)24(ُ:

 .4عبد الرحمن بن مل أبي عثمان الهنديُ:ث ُثةتبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(ُ:
 .5أبو موسى األشعري ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على سند الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن د ُالُعل ُفي ُنُألتُروات ُث تبُوق لُالترميي"ُ:هياُحديقُ
حستُ حي "()4بُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُج ًااُمتُالحديقُ .

التعليق:

يتض ُلدين ُفيُالحديقُفضلُال ح ةيُالجليلُأةوُموسىُاألشعريُ–رضيُاهُتع لىُ
ضل ُال ح ة ُالثالث ُأةوُةكرُوعمرُوعثم تُ–
ُعلىُالة ببُوفَ ْ

عن -نُألن ُحراُالنةيُ

رضيُاهُعنهمُ-أجمعيتبُوةش رةُالنةيُ

ُوهيُإخة رهُعتُاألمورُالغيةي بُف دُةشرُعثم تُ

ةتُعف تُ–رضيُاهُعن ُ-ة لجن ُعلىُةلوىُت ية بُوهياُمتُدال لُإعج هُ

لي ُة ُلعممُ
مر ُاُْةت َُ
ق لُال ري"ُ:إنم ُخلُعثم تُة ول "ُ:علىُةلوىُت ية "ُمعُأتَُّ ُعُ َُ
اةتالاُعثم تبُوالُسيم ُمعُامتدادُال م تُوقل ُاألعواتُمتُاألعي تبُثمُفيُترتيبُميت همُإلىُ

الجن ُالتيُفيه ُالنةيُ

م تدر(ُ .)5

َّ
اتةهمُالعلي ُفيُالجن ُالع لي ُفيُم عدُ دقُعندُمليتُ
ُإيم اُإلىُمر
ُ 

الحديث التاسع والعشرونُ ُ:

تُ
ت ُ َع ْم ِرو ُ ْة ُِ
لَ ُ :ح َّدثََن ُش ْع َة ب ُ َع ُْ
لَ ُ :ح َّدثََن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َج ْعفَرُ ُقَ َُ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُالمثََّنى ُقَ َُ
تُ َّ
لُ
لُ َكثِ بيربُ َولَُْمُ َي ْكم ُْ
الر َج ُِ
لُ ِم َُ
لَ "ُ:كم َُ
ُقَ َُ
يُ
النةِ ُِّ
ع ُِ
وسىبُ َُ
تُم َّرُةَُالهَ ْم َدانِ ِّيبُ َع ُْ
م َّرةَبُ َع ُْ
تُ ِّ
تُأَةِيُم َ

) (1الضةيُ:ةفت ُالض دُوتشديدُالة اُالموحدةب ُهيهُالنسة ُإلى ُضة ُةتُأد ُةتُث نج ُةتُالي ا ُةتُمضرُعمُتميمُةتُمرةتُأدبُ
اللة بُفيُتهييبُاألنس بُ(ُ .)261/2
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ :الجرحُوالتعديل ُ()62/2بُث ت ُاةتُحة تُ()23/8بُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()31/1بُالك شف ُ()199/1بُ
تهييبُالتهييبُ()59/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)397/1
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)82/1
) (4سنتُالترمييُ(ُ .)631/5
) (5أنمرُ:مرق ةُالمف تي ُشرحُمشك ةُالم

ةي ُ()3929/9بُةت رفُ .
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ِ
ِ
ضلُ ُ َع ِ َش َُُ َعلَى ُ ِّ
ت ُ ِّ
يد(ُ)1
ل ُالثَِّر ُِ
ض ُِ
الن َس ُِا ُإِ َُّ
ِم َُ
الن َس ُِا ُ َكفَ ْ
ام َأرَةُ ُ ِف ْرَع ْو َتب ُ َوفَ ْ
ال ُ َم ْرَيمُ ُ ْاة َن ُ ُع ْم َر َ
اتب ُ َولس َي ُ ُ ْ
َعلَىُ َس ِ ُِرُالثَّ َع ِم"(ُ ُ.)2
أوالا -التخريج:
 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ(ُ)70(ُ)75/7كت بُاألثعم ُ(ُ)25ة بُالثريدُعتُمحمدُ
ةتُةش رُعتُمحمدُةتُجعفرُعتُشعة ُة بُحديقُرقمُ)5418(ُ:ةلفم .

 .2أخرج ُمسلمُ(ُ)44(ُ)1886/4كت بُفض لُال ح ة ُ-رضيُاهُتع لىُعنهمُ)12(ُ-
ة بُفض لُخديج ُأمُالمنمنيتُ-رضيُاهُعنه -بُعت ُأةي ُةكرُةتُأةيُشية بُوأةوُ

بُوعت ُمحمدُةتُالمثنىُومحمدُةتُةش ربُكالهم ُعتُمحمدُ
كريبُكالهم ُعتُوكيعُة ُ
ةتُجعفرُعتُشةع ُة بُحديقُرقم)2431(ُ:بُمت ربُاأللف مُ .

ثانيا :رجال السند:
ا
 .1محمد بن المثنى بن عبيد بن دينار العنزيب ُث ُثةتب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديق ُرقمُ:
(.)18

 .2محمد بن جعفر الهذلي موالهم أبو عبد اهلل البصري المعروف بغندر (.)3

ق لُاةتُحجرُ:ث ُ حي ُالكت بُإالُأتُفي ُرفل بُم تُسن ُثالقُأوُأرةعُوتسعيتُ

وم

(.)4

 .3شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي األزدي أبو بسطام الواسطي (.)5
ق لُاةتُحجربُث ُح فمُمت تُم تُسن ُستيتُوم

(ُ .)6

 .4عمرو بن مرة بن عبد اهلل الجملي أبو عبد اهلل الكوفي األعمى (.)7

) (1الثريدُ:ق لُاةتُاألثير"ُ:قيلُلمُيرد ُعيتُالثريدُوانم ُأراد ُالثع مُالمتخيُمتُاللحمُوالثريدُمع ُألت ُالثريدُالُيكوت ُإالُمتُلحمُر لة ُ
والعربُقلم ُتجدُثةيخ ُوالُسيم ُةلحمُُ.وي لُالثريدُأحدُاللحميت"ُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)209/1
) (2سنتُالترمييُ(ُ)23(ُ)275ُ/4كت بُ:األثعم بُ(ُ)30ة بُ:م ُج اُفيُفضلُالثريدبُحديقُرقمُ .)1834(ُ:
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()296/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()57/1ب ُثة ت ُخليف ()707/1ب ُث ت ُالعجلي ُ()224/2بُ
سيرُأعالمُالنةالاُ()98/9بُت ريخُاإلسالمُ()1188/4بُث تُاةتُحة تُ()50/9بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()641/2بُرج لُ حي ُ
مسلمُ()169/2بُتهييبُالتهييبُ()96/9بُالك شفُ()162/2بُتهييبُالكم لُ(ُ .)5/25
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)472/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()280/7بُالت ريخُالكةيرُ()244/4بُالجرحُوالتعديلُ()126/1بُث تُالعجليُ()456/1بُ
سير ُأعالم ُالنةالا ُ()202/7ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()354/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()446/6ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()71/4ب ُالك شفُ
()485/1بُتهييبُالكم لُ()495-479/12بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)338/4
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)266/1
) (7انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()315/6بُالت ريخُالكةيرُ()268/6بُالجرحُوالتعديلُ()257/6بُث تُالعجليُ()276/1بُ
رج لُ حي ُالةخ ريُ()550/2بُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()79/2بُسيرُأعالمُالنةالا ُ()196/5بُالك شف ُ()88/2بُث تُاةتُحة تُ
()274/3بُالتعديلُوالتجري ُ()975/3بُت ريخُاإلسالمُ()290/3بُتهييبُالتهييبُ()102/8بُتهييبُالكم لُ(ُ .)232/22
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ق لُاةتُحجرُ:ث ُع ةدُك تُالُيدلابُورميُة إلرج اُم تُسن ُثم نيُعشرةُوم (.)1

 .5مرة بن شرحبيل الهمداني الطيب الكوفي(.)2

ق لُاةتُحجرُ:ث ُع ةدبُم تُسن ُستُوسةعيتُوم بُوقيلُةعدُيلت (ُ .)3

 .6أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1

الحكم على سند الحديثُ ُ:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن د ُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُق لُالترميي(ُ:حديقُحستُ

حي ) (ُ)4والحديقُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ حيحيهم ُ .
ُ 
الحديث الثالثونُ ُ:
َسيدُ ُ ْةتُ ُأَةِي ُأ ِ
لُ:ح َّدثَنِي ُأ ِ
َسيدب ُأَتَُُّ
َح َّدثََن ُ َعلِيُ ُ ْةتُ ُح ْجرُ ُقَ َُ
لُ:أ ْ
َخ َة َرَن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َع َّم رُ ُقَ َُ َ
تُ َميِّتُُ َيموتُُ
لَ "ُ:م ُ ِم ُْ
بُقَ َُ
ولُاللَّ ُُِ
تُأَةِي ِ بُأَتَُُّ َرس َُ
َخ َة َرهبُ َع ُْ
وسىُ ْة َُ
وسىُاألَ ْش َع ِريَّبُأ ْ
تُأَةِيُم َ
م َ
ِ ِ ()5
ِِ
ت (ُ ُ.")6
لُةِ ُُِ َملَ َك ُِ
الُو ِّك َُ
َوُ َن ْح َُوُ َيلِ َتبُإِ َُّ
ِّد ُْاهُأ ُْ
اسي َ
َه َك َياُك ْن َ
تَُيْلهَ َان ُ ُ:أ َ
فََي ومُُ َة كي بُفََيُولَُ ُ:و َ
اج َة َالُْهُ َو َ
أوالا -التخريج:
 .1أخرج ُاةتُم ج ُفيُسنن ُ(ُ)6(ُ)508/1كت بُالجن ُ(ُ)54ة بُم ُج اُفيُالميتُ
يعيبُةم ُني ُعلي بُعت ُيع وبُةتُحميدُعتُعةد ُالع ي ُةتُمحمدب ُكالهم ُعتُأسيدُ

ةتُأسيدُة بُحديقُرقم)1594(ُ:بُمت ربُاأللف م.

َسيد ُةت ُأةي ُأ ِ
 .2أخرج ُأحمد ُ( ُُ )ُ 488ُ /ُ 32عت ُأةي ُع مر ُعت ُ هير ُعت ُأ ِ
َسيد ُعتُ
موسىُةتُأةيُموسىُاألشعريُة ُبُحديقُرقمُ(ُُ)ُ19716ةنحوه.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()7
 .1علي بن حجر بن إياس بن مقاتل السعدي أبو الحسن المروزي .

ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُم تُسن ُأرةعُوأرةعيتُ ُوم تيتبُوقدُق ربُالم (ُ .)8

ُ

) (1ت ريبُالتهييبُ(ُ .)426/1
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()116/6بُالت ريخُالكةيرُ()5/8بُالجرحُوالتعديلُ()366/8بُث تُالعجليُ()270/2بُ
ث تُاةتُحة تُ()446/5بُالك شفُ()253/2بُتهييبُالكم لُ()380/26بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)88/10
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)525/1
) (4سنتُالترمييُ(ُ .)275/5

َّ
جمعُالكفُفيُال َّدرُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُوأثرهُ(ُ .)281/4
) (5يله ان ُ:أيُيدفع ن ُويضرة ن ُ.والله ُ:الضرببُي
) (6سنتُالترمييُ(ُ)8(ُ)317ُ/3كت بُ:الجن بُ(ُ) 24ة بُ:م ُج اُفيُكراهي ُالةك اُعلىُالميتبُحديقُرقمُ .)1003(ُ:
) (7انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()272/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()183/6ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()214/7ب ُرج ل ُ حي ُمسلمُ
()53/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()507/11بُتيكرةُالحف مُ()29/2بُتهييبُالكم لُ()355/20بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)293/7
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)399/1
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 .2محمد بن عمار بن حفص بن عمر المؤذن أبو عبد اهلل المدني(.)1
ق لُأةوُح تمُ:شيخُلياُة ُةياُيكتبُحديث ()2بُوق لُالدوريُعتُاةتُمعيتُ:لمُيكتُة ُ

ةيا(ُ .ُُ)3

ُةيس ()4بُوق لُمرةُ:ث ()5بُ ُ
وق لُعةداهُةتُأحمدُةتُحنةلُعتُأةي ُ:م ُأرىُة ً

ويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت(ُ)6وُق لُاليهةيُ دوق(ُ)7وق لُاةتُحجرُالُةياُة (.)8

 .3أسيد بن أبي أسيد البراء أبو سعيد المدني(.)9

ق لُاةتُحجر ُ:دوقُم تُفيُأولُخالف ُالمن ور(.)10

 .4موسى بن أبي موسى األشعري الكوفي(.)11

ق لُاليهةيُوثق()12بُويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت()13بُوق لُاةتُحجرُ:م ةول(ُ .)14

 .5أبو موسى األشعريبُعةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1

الحكم على سند الحديثُ ُ:

الحديقُضعيف ُةهياُاإلسن دُنُألتُعلت ُال دح ُأتُموسىُم ةولُولمُيت ةعُةمثل ُأوُ
متُهوُأقوىُمن ُ .

التعليق:

ُشقُوني ح بُفالُةياُةيلتبُف دُةكىُالنةيُ
الةك اُعلىُالميتُإياُلمُيكتُفي
ب

علىُ

اةن ُإةراهيمب ُويرفت ُعين هب ُأم ُم ُيفعل ُالن ا ُمت ُأفع ل ُالج هلي ُك ولهم ُوارجالهب ُواسيداهبُ
) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()185/1بُالجرحُوالتعديلُ()43/8بُث تُاةتُحة تُ()436/7بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُ
الدوري ُ()198/3ب ُعلل ُأحمد ُ()484/2ب ُالك مل ُفي ُالضعف ا ُ()465/7ب ُالك شف ُ()204/2ب ُتهييب ُالكم ل ُ()163/26ب ُتهييبُ
التهييبُ(ُ .)358/9
) (2الجرحُوالتعديلُ(ُ .)43/8
) (3ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)198/3
) (4عللُأحمدُرواي ُاةن ُعةداهُ(ُ .)484/2
) (5المرجعُالس ةقُ(ُ .)405/3
) (6ث تُاةتُحة تُ(ُ .)436/7
ُ(ُ)7الك شفُ(ُ.)ُ617ُ/ُ3
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)498/1
) (9انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()13/2بُالجرحُوالتعديلُ()317/2بُث تُاةتُحة تُ()71/6بُالك شفُ()251/1بُت ريخُ
اإلسالمُ()617/3بُتهييبُالكم لُ()236/3بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)343/1
) (10ت ريبُالتهييبُ(ُ .)111/1
) (11انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()269/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()287/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()148/8ب ُث ت ُاةت ُحة تُ
()413/5بُإكم لُتهييبُالكم لُ()38/12بُالك شفُ()308/2بُتهييبُالكم لُ()155/29بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)373/10
) (12الك شفُ(ُ .)308/2
) (13ث تُاةتُحة تُ(ُ .)403/5
) (14ت ريبُالتهييبُ(ُ .)554/1
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وضرب ُالخدودبُوشق ُالجيوبُف دُنهى ُعن ُالنةيُ

ثََُم ُالخُدودبُ
ت ُُلَ ُ
ُم ُْ
يا ُ ُِمَّنُ َُ
في ُقول ُ(ُلَ َُ

ع ُةدعوىُالج هلي ) (ُ .)1
يوببُود َُ
َُ
قُالجُ
ش َُ
و َُ
ُ 
الحديث الواحد والثال ثونُ ُ:
ت ُأَةِيُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُ َع ْةُِد ُاللَّ ِ ب ُ َع ُْ
ت ُة َرْيُِد ُ ْة ُِ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةو ُم َع ِوَي َب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُأَةو ُك َرْيبُ ُقَ َُ
ِ ()2
لُ:ي ْم ِهلُُُ-لِلمَّ لُِِمُ
َّم ُقَ َُ
لُِ"ُ:إتَُّ ُاللَّ َُُتََة َر َُ
ُقَ َُ
ول ُاللَّ ُُِ
وسىب ُأَتَُّ ُ َرس َُ
م َ
تُ َوتَ َع لَىُي ْملي َُ ُ-ورة َ
َخَُيُال َرى[ُهودْ ُ]102ُ:اآل َي َُ(ُ .)3
َخيُُ َرة َُ
َخ َيهُُلَُْمُي ْفلِتْ ُ"بُثَُّمُقَ َُأَرَ ُ:و َك َيلِ َُ
تُأ ْ
ِّتُإِ َياُأ َ
َحتَّىُإِ َياُأ َ
أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ريُفي ُ حيح ُ(ُ )65(ُ)74/6كت ب ُالتفسيرُ(ُ)167ة ب ُقول ُ(وكيلتُ
أخيُرةتُإياُأخيُال رىُوهيُم لم ُإتُأخيهُأليمُشديد)بُعت ُ دق ُةتُالفضلبُعتُ

أةيُمع وي ُة بُحديقُرقم)4686(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ(ُ)45(ُ)1997/4كت بُالةرُوال ل ُ(ُ)15ة بُتحريمُالملمُ
عت ُمحمد ُةت ُعةد ُاه ُةت ُنمير ُعت ُأةي ُمع وي ُة ب ُحديق ُرقم)2583(ُ :ب ُمت ربُ

األلف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1محمد بن العالء بن كريب الهمدانيُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:
 .2محمد بن خازم أبو معاوية الضرير(:ُ)4

ُق ل ُةت ُحجر ُُ :ث ُأحفم ُالن ا ُلحديق ُاألعمش ُو ُقد ُ َي ِهم ُفي ُحديق ُريره ُم ت ُسن ُ
()5

خماُوُتسعيتُوُم ُول ُاثنت تُوُثم نوتُسن ُوُقدُرميُة إلرج ا

ُقليالبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ:
 .3بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة األشعريُ:ث ُيخث
ً
(.)6

 .4أبو بردة عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .5أبو موسى األشعريُ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1
)(1

حي ُالةخ ريُ()81/2بُحديقُرقمُ(ُ .)1294

) (2يمليُ:اإلمالاُ:اإلمه لُوالتيخيرُواث ل ُالعمرُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ .)363/4(ُ.
) (3سنتُالترمييُ(288ُ/5بُُ)44(ُ)289كت بُ:تفسيرُال رلتبُ(ُ)12ة بُ:ومتُسورةُهودبُحديقُرقمُ .)3110(:
) (4انظر إلى ترجمته في :الطبقات الكبرى ( ،)392/6التاريخ الكبير ( ،)74/1الجرح والتعديل ( ،)246/7طبقات خليفة (ُ،)716/1
ث تُالعجليُ()236/2بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()646/2بُث تُاةتُحة تُ()441/7بُسلمُالو ولُإلىُثة تُالفحولُ()136/3بُ
األعالمُلل ركليُ()112/6بُج معُالتح يلُ()109/1بُت ُريخُاإلسالمُ()1267/4بُت ريخُةغدادُ()134/3بُلس تُالمي اتُ()405/9بُ
ثة تُالمدلسيتُ()36/1بُالنةالاُ()73/9بُمي اتُاالعتدالُ()533/3بُموسوع ُأقوالُأحمدُةتُحنةلُفيُالرج لُ()257/3بُالك شفُ
()167/2بُتهييبُالكم لُ(ُ .)123/25
( )5تقريب التهذيب ( .) 475 / 1
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الحكم على إسناد الحديثُ :
الحديقُ حي ُةهياُاإلسن د ُالُعل ُفي بُألتُروات ُث تبُوق لُالترميي"ُ:هياُحديقُ

حستُ حي ُرريب"()1بُوالحديقُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ حيحيهم ُ .

التعليق:

يمتُالم لمُأتُاهُسةح ن ُوتع لىُإياُفت ُل ُأةوابُالدني ُوأعث هُاألموالُوارترُةنفس ُ

فملمُهيابُوسفتُدمُهيابُفالُيحسةتُأتُاهُر فلُعن بُلكن ُالُيعلمُأتُيلتُهوُاستد ار ُل ُ
ادُملم ُا دادتُع وةت بُق لُتع لى(ُ:ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
حتىُت يدُعلي ُالمم لمبُفكلم ُ
ً

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [إةراهيمُ ]42:فيجب ُعلىُالم لمُإتُ

ق َّرُفيُحقُاهُعلي ُالتوة ُوالرجوعُإلىُاهُقةلُأتُتيتيُس ع ُالُينفعُفيه ُالندمبُوردُالح وقُ
وقهمُأمرُلياُة لسهلُوالُيسته تُ
إلىُأ ح ةه بُفنتُأكلُأموالُالن اُة لة ثلُوالتعديُعلىُح
ب
تُيسيرابُف دُحرمُاهُالملمُعلىُنفس بُكم ُروىُأةوُير ُ–رضيُاهُعن ُ -عتُ
ة ُحتىُلوُك
ً

فيُالحديقُال دسيُالييُيروي ُعتُاهُتة رتُوتع لىُأن ُق لَ ُ:ي ُ ِع َة ِديُإِِّنيُ َح َّرْمتُُ
النةيُ
الُتَمَ لَموا) (ُ .)2
المْلَُمُ َعلَىُ َن ْف ِسيبُ َو َج َعْلت ُُ َة ْي َنكُْمُم َح َّرًم بُفَ َُ
ُ 

الحديث الثاني والثالثونُ ُ:

الخ َّاللبُو َر ْيرُُو ِ
تُ َع ْةُِدُاللَّ ُُِ
تُة َرْيُِدُ ْة ُِ
احدُُقَ لواَ ُ:ح َّدثََن ُأَةوُأ َس َم َبُ َع ُْ
الح َستُُ ْةتُُ َعلِيُُ َ
َح َّدثََن ُ َ
َ
َ

ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لُ:قَ َُ
ي ُقَ َُ
وسى ُاألَ ْش َع ِر ُِّ
ت ُ َج ِّدُِه ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ْة ُِ
ت ُأَةِي ُم َ
ض "(ُ .)3
تُ َك لةُْن َي ُِ
لِْلم ْن ِم ُِ
تُ َيشدُُ َة ْعض ُُ َة ْع ً
أوالا -التخريج:

"ُ:الم ْن ِمتُُ

 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ(ُ )46(ُ )129/3كت ب ُالمم لم ُ(ُ )6ة ب ُن ر ُالمملومُ
عتُأةيُكريبُعتُأةيُأس م ُة بُحديقُرقمُ)2446(ُ:ج اُمتُحديقُةلفم .

 .2أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ(ُ )45(ُ )1199/4كت ب ُالةر ُوال ل ُ(ُ )17ة ب ُتراجمُ
المنمنيتُوتع ثفهمُوتع ضدهمُعت ُأةي ُةكرُةتُأةيُشية ُوعةدُاهُةتُةرادُكالهم ُعتُ
رتُواةتُإدرياُوأةيُأس م ُ
عةدُاهُةتُإدرياُوأةيُأس م ُعتُأةيُكريبُعتُاةتُالمة ُ

كلهمُعتُةريدُة بُحديقُرقم)2585(ُ:بُةلفم .

) (1سنن الترمذي (.)289/5
) (2حي ُمسلمُ()1993/4بُحديقُرقمُ(ُ .)2577
) (3سنتُالترمييُ()325/4بُ(ُ)25كت بُ:الةرُوال ل بُ(ُ)18ة بُ:م ُج اُفيُشف ُالمسلمُعلىُالمسلمبُحديقُرقمُ .)1928(ُ:
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ثانيا -رجال السندُ :
ا
()1
 .1الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخالل أبو علي .
ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُل ُت

نيفبُم تُسن ُاثنتيتُوأرةعيت(.)2

 .2حماد بن أسامة القرشيُ:ث ُثةتُرةم ُدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:

ُقليالب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديق ُرقمُ:
 .3بريد بن عبداهلل بن أبي بردة األشعريُ :ث ُيخث
ً
(.)6

 .4أبو بردة :عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .5أبو موسى األشعريُ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ .)1

الحكم على سند الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن د ُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُوق لُالترميي"ُ:هياُحديقُ

حستُ حي "()3بُوالحديقُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ حيحيهم ُ .

التعليق:

يجب ُأت ُتكوت ُ ل ُالمنمت ُةيخي ُالمنمت ُعلى ُأس ا ُمت ُاالتح د ُوالتع وت ُيتة دالتُ
المودةُواإلرخ ابُويتع ون تُعلىُجلبُالخيرُودفعُالسواُعتُةعضهمبُوقدُأرادُالنةيُ

ُأتُ

يةيتُقوةُاالتح دُوأهميت ُللمنمنيتُفجعلهمُك لةني تُالمتم ستبُفكيلتُالمنمنوتُالُيكونواُأقوي اُ

إال ُ إياُك نواُمتآلفيتُمتراةثيتبُلتيكيدُهياُالمعنىُفيُنفواُالمسلميتُشةتُ لواتُاهُوسالم ُ
علي ُةيتُأ

ةع بُفنتُاأل

ةعُإياُانضمتُواجتمعتُقويتبُواياُتفرقتُك نتُضعيف بُوةهياُ

تتح قُاستج ةتهمُل ول ُتع لى(ُ:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ) [للُعمرات]103:بُوقول ُتع لى(ُ:ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ) ُ[األنف ل]46:ب ُفةهيا ُيتض ُأت ُاالتح د ُسةيل ُال وةب ُوالتفرق ُةيت ُالمسلميتُ
سةيلُالضعفُواله يم ُ .

ُ 

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()21/3بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()159/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()130/1بُالث تُالةتُ
حة تُ()165/6بُسيرُأعالمُالنةالاُ()593/17بُت ريخُاإلسالمُ()593/17بُالك شفُ()328/1بُتهييبُالكم لُ()295/6بُتهييبُ
التهييبُ(ُ .)302/2
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)162/1
) (3سنتُالترمييُ(ُ .)325/4
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الحديث الثالث والثالثونُ ُ:
ِ
تُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُة َرْيدُُ ْةتُُ َع ْةُِدُاللَّ ِ بُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدُثََن ُأَةوُأ َس َم َُُقَ َُ
الج ْو َه ِريُُقَ َُ
َح َّدثََن ُإةراهيمُ ْةتُُ َسعيدُُ َ
ت ُ َسلَُِمُ
"م ُْ
ضل ُقَ َُ
ُأَيُ ُالم ْسلِ ِم َُ
ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لُ :س ِ َُ
وسىب ُقَ َُ
أَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
يت ُأَ ْف َ
ت ُأَةِي ُم َ
لَ ُ :
تُلِ َس نِ ُُِ َوَيِد ِه"(ُ ُ.)1
وتُ ِم ُْ
الم ْسلِم َُ

أوالا -التخريجُ :

 -1أخرج ُالةخ ريُ(ُُ)ُ 2(ُ)ُ 11/1كت بُاإليم تُ(ُُ)ُ 3ة بُأيُاإلسالمُأفضلُبُعتُ
سعيدُةتُيحيىُةتُسعيدُال ريشيُعتُأةي ُعتُأةوُةردةُةتُعةدُاهُةتُأةيُةردةُعتُ

أةيُةردةُة بُحديقُرقمُ(ُُ)ُ11مت ربُاأللف مُ .

 -2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ(ُ)1(ُ)66/1كت بُاإليم تُ(ُ)14ة بُةي تُتف ضلُاإلسالمُ
وأي ُأموره ُأفضلب ُعت ُسعيد ُةت ُيحيى ُةت ُسعيد ُاألموي ُعت ُأةي ُعت ُأةي ُةردة ُة بُ

حديقُرقم)42(ُ:بُمت ربُاأللف م..

ثانيا -رجال السند:
ا
()2
 .1إبراهيم بن سعيد الجوهري ثقة حافظ .
ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُتكلمُفي ُةالُق دحبُم تُسن ُخماُوثم نيتُوم تيت(ُ .)3

 .2حماد بن أسامة القرشيُ:ث ُثةتُرةم ُدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:

ُقليالبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:
 .3بريد بن عبد اهلل بن أبي بردةُ:ث ُيخث
ً
 .4أبي بردة عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .5أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ .)1

الحكم على سند الحديث:

الحديق ُ حي ُةهيا ُاإلسن د ُال ُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تب ُق لُالترميي"ُ :هيا ُحديقُ

حي ُرريب"()4بُوقدُأخرج ُمسلمُفيُ حيح ُبُوُتدلياُحم دُةتُأس م ُالُيضرُ .

التعليق:

المسلمُالك ملُهوُالييُيدعوهُإسالم ُإلىُاحترامُإخوان بُومراع ةُشعورهمبُفيعفُلس ن بُ
وي ون ُعتُالخومُفيُأعراضهمبُويمنعُيدهُأتُتنييهمُةييُنوعُمتُأنواعُاإليياابُكم ُيمنعُ

ُأيض ُمتُإييا همبُويمنعُقلة ُأتُيضمرُلهمُكراهي ُأوُح دبُفينجواُالمسلموتُمتُ
س رُجوارح
ً
قُوالورعبُحديقُرقمُ .)2504(ُ:
) (1سنتُالترمييُ(ُ)35(ُ)661ُ/4كت ب ُ:ف ُال ي م ُوالرق ُ
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()104/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()149/12بُث تُاةتُحة تُ()83/8بُإكم لُتهييبُالكم لُ
()149/12بُالك شفُ()212/1بُتهييبُالكم لُ()95/2بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)123/1
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)89/1
) (4سنتُالترمييُ(ُ .)661/4
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إييا ب ُويكوت ُهيا ُمع ُمراع ة ُاألرك ت ُالخمس ُحتى ُيكوت ُك مل ُاإلسالمب ُول د ُخل ُ

اللس تنُألن ُيشملُالغية ُوالنميم ُوالكيبُوال ورُوالسخري ُواالسته ااُ .

وخلُاليد ُدوتُريره ُمت ُالجوارحن ُألت ُفيه ُالسرق ُوالغ بُوالسلب ُوسفت ُالدم ابُ

والحكمُفيُالحديقُالُيشملُالمسلمُوحدهبُوانم ُيثةتُالحكمُعلىُالمرأةُالمسلم نُألتُاأل لُ

يكور ُوان ثً ب ُوانم ُيكر ُالمسلم ُدوت ُالمسلم ُعلى ُسةيلُ
في ُالتشريع ُثةوت ُاألحك م ُللجميع ُ ًا

التغليبنُوألتُالرج لُقواموتُعلىُالنس اُ .
ُ 
الحديث الرابع والثالثونُ ُ:
ت ُ َعُْةُِدُ
ت ُة َرْيُِد ُ ْة ُِ
الَ ُ:ح َّدثََن ُأَةو ُأ َس َم َب ُ َع ُْ
ب ُ َسْلمُ ُ ْةتُ ُج َن َدةَب ُقَ َُ
الس ِ ُِ
َح َّدثََن ُأَةو ُك َرْيبب ُ َوأَةو ُ َّ
ت ُأَةِي ُةرَدةَب ُع ُ ِ
ت ُ َّ
ل ُ َعلَ ْي َن ُ
ت ُ َح َم َُ
"م ُْ
ُقَ َُ
يُ
النةِ ُِّ
وسىب ُ َع ُِ
بُع ُْ
اللَّ ُِ ُ ْة ُِ
َْ
ت ُ َج ِّدُه ُأَةِي ُة ْرَدةَ َ
ت ُأَةِي ُم َ
ْ
لَ ُ:
اُ ِمَّن " (ُ ُ.)1
حُ َفلَ ْي َُ
ِّال َُ
الس َ

أوالا -التخريج:

ُمتُ

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ(ُ)92(ُ)949كت بُالفتتُ(ُ)7ة بُقولُالنةيُ

حمل ُعلني ُالسالح ُفليا ُمن ُعت ُأةي ُكريب ُعت ُحم د ُةت ُأس م ُة ب ُحديق ُرقمُ:

()7071بُةلفم .

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ(ُ)1(ُ)98/1كت بُاإليم تُ(ُ)42ة بُقولُ

ُمتُحملُ

علني ُالسالح ُفليا ُمن ب ُعت ُأةي ُةكر ُةت ُأةي ُشية ُوعةد ُاه ُةت ُةراد ُاألشعري ُوأةيُ

بُحديقُرقم)100(ُ:بُةلفم .
ُ
كريبُجميعهمُعتُحم دُةتُأس م ُة

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1أبو كريب محمد بن العالء الهمدانيبُث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:
 .2سلم بن جنادة بن سلم السوائي أبو السائب الكوفي(.)2

ق لُاةتُحجرُ:ث ُرةم ُخ لفبُم تُسن ُأرةعُوخمسيتُ ُوم تيت(.)3

 .3حماد بن أسامة القرشي ،ث ُثةتُرةم ُدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(ُ:

ُقليالبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:
 .4بريد بن عبد اهلل بن أبي بردةُ:ث بُيخث
ً
 .5أبو بردة عامر بن عبد اهلل بن قيسبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1
) (1سنتُالترمييُ(59ُ/4بُُ)15(ُ)60كت بُ:الحدودبُ(ُ)26ة بُ:م ُج اُفيمتُشهرُالسالحبُحديقُرقمُ .)1459(:
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ :الجرحُوالتعديل ُ()269/4بُث ت ُاةت ُحة ت ُ()298/8ب ُإكم لُتهييبُالكم لُ()426/5بُت ريخُاإلسالمُ
()92/6بُالك شفُ()450/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)218/11
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)245/1
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الحكم على سند الحديث:
ُالحديق ُ حي ُةهيا ُاإلسن د ُال ُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تب ُق لُالترميي"ُ:حديقُأةيُ

موسىُحديقُحستُ حي "()1بُوالحديقُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ حيحيهم ُ .

التعليق:

يحيرُ

أتُيرفع ُالمسلمُالسالحُعلىُأخي ُالمسلمُوأتُيرعة نُألتُالمسلمُمتُواجة ُ

أتُيح فمُعلىُعرمُأخي ُالمسلمُوأتُالُيسفتُدم بُف دُج اُهياُالحديقُمتُة بُالوعيدبُ
والحيرُللييُيشهرُالسالحُعلىُأخي ُالمسلمبُومتُواجبُالمسلمُأتُيةتعدُعتُالفتتُوالُيش رتُ

فيه ُحتىُالُيتعرمُل تلُأخي ُأوُإييا بُق لُاةتُحجر(ُ:واألولىُعندُكثيرُمتُالسلفُإثالقُ

لفمُالخةرُمتُريرُتعرمُلتيويل ُليكوتُأةل ُفيُالحيربُوك تُسفي تُةتُعيين ُينكرُعلىُمتُ
ي رف ُعتُم هرهُفي ولُمعن هُلياُعلىُثري ن بُويرىُأتُاإلمس تُعتُتيويل ُأولىبُوالوعيدُ
الميكور ُال ُيتن ول ُمت ُق تل ُالةغ ة ُمت ُأهل ُالحق ُفيحمل ُعلى ُالةغ ة ُوعلى ُمت ُةدأ ُة ل ت لُ

لم )(ُ .)2
م ً

ُ 

الحديث الخامس والثالثونُ ُ:
الك ْنِديُ ُق لُ:ح َّدثََن ُأَةو ُي ْحيى ُ ِ
تُ ِ
ت ُ َع ْةُِدُ
ت ُة َرْيُِد ُ ْة ُِ
الح َّم نِيب ُ َع ُْ
الر ْح َم ُِ
وسى ُ ْةتُ ُ َع ْةُِد ُ َّ
َ َ
َ
َح َّدثََن ُم َ
ت ُ َّ
وسى ُلَ َُْدُ
ل"َ ُ:ي ُأ ََة ُم َُ
ب ُأََّن ُ ُقَ َُ
يُ
النةِ ُِّ
وسىب ُ َع ُِ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
اللَّ ُِ ُ ْة ُِ
ت ُأَةِي ُم َ
تُم َ ِ
أ ْع ِث َُ ِ (ِ )3
للُ َداوَد" (ُ .)4
يرُ ُِ
ام ُِ
يتُم ْ َم ًار ُم ُْ َ
أوالا -التخريجُ :

 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ()195/6ب ُ(ُ )66كت ب ُفض ل ُال رلت ُ()31ب ُة ب ُحستُ
ال وت ُة ل رااة ُلل رلتب ُعت ُمحمد ُةت ُخلف ُعت ُأةي ُيحيى ُالحم ني ُة ب ُحديق ُرقمُ:

(ُ)5048مت ربُاأللف مُُ.

 .2أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ(ُ )6(ُ )546/1كت ب ُ الة ُالمس فريت ُوق ره ب ُ(ُ )34ة بُ
استحة بُتحسيتُال وتُة ل رلتبُعت ُداودُةتُرشيدبُعتُيحيُةتُسعيدُعتُثلح ُعتُ

أةيُةردةُة بُحديقُرقم)793(ُ:بُةنحوه.

) (1سنتُالترمييُ(ُ .)60/4
) (2فت ُالة ريُشرحُ حي ُالةخ ريُ(ُ .)24/13
) (3م م ًراُ:شة ُحستُ وت ُوحالوةُنغمت ُة ورُالم م ربُوداودُهوُالنةيُ-علي ُالسالم-بُوالي ُالمنتهىُفيُحستُال وتُة ل رااةُ.
النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)312/2
) (4سنتُالترمييُ(ُ)46(ُ)693ُ/5كت بُ:المن قببُ(ُ)125ة بُ:من قبُأةيُموسىُاألشعريبُحديقُرقمُ .)3855(ُ:
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ثانيا -رجال السند:
ا
()1
 .1موسى بن عبد الرحمن بن سعيد المرزبان الكندي المسروقي .
ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُثم تُوخمسيتُ ُوم تيت(.)2

 .2أبو يحيى الحماني :عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني

()3

الكوفي(.)4

ق لُاةتُمعيتُ:ك تُث ُالُةياُة ُرجلُ دق()5بُوق لُأحمدُةتُحنةلُ:ك تُ دوقً ُفيُ

الحديقُإتُش اُاه()6بُوق لُاةتُسعدُ:ك تُضعيفً ()7بُوق لُالنس يُ:لياُة ل وي()8بُ ُ
وق لُاةتُحجر ُ:دوقُيخث ُورميُة إلرج ابُم تُسن ُاثنتيتُ ُوم تيت(.)9

ُقليالبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ:
 .3بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة األشعريُ:ث بُيخث
ً
(.)6

 .4أبو بردة عامر بن عبد اهلل بن قيسُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .5أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ.)1

الحكم على سند الحديثُ ُ:
التعليق:

الحديقُحستُةهياُاإلسن دُألتُعلت ُأتُعةدُالحميدُالحم نيُ دوقُ .
مدحُالنةيُ

ُأةوُموسىُاألشعريُ–رضيُاهُعن -نُلجم لُ وت ُفيُقرااةُال رلتُ

الكريمبُف دُشة ُستُ وت بُوحالوةُنغمت ُة وتُالم م رب ُوداوودُنةيُاهُوالي ُالمنتهىُفيُ
خة ُأحستُمتُ
حستُال وتُة ل رااةُق لُأةوُعثم تُالنهديُ:م ُسمعتُم م ًراُو
الُثنةوراُوالُ ً
ً
وتُأةوُموسىُاألشعريُإتُك تُلي لىُةن ُفنودُأن ُقرأُالة رةُمتُحستُ وت (ُ .)10
ُ 
) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()150/8ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()219/6ب ُالك شف ُ()305/2ب ُتهييب ُالكم ل ُ()98/29بُ
تهييبُالتهييبُ(ُ .)355/10
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)522/1
) (3الحم نيُ:ةكسرُالح اُالمهمل ُوتشديدُالميمُوفيُلخره ُنوتبُهيهُالنسة ُإلىُحم تُوهيُقةيل ُمتُةنيُتميمُن لواُالكوف بُاألنس بُ
للسمع نيُ(ُ .)386/1
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()399/6بُالت ريخُالكةيرُ()45/6بُالجرحُوالتعديلُ()16/6بُالك ملُفيُالضعف اُ()9/7بُ
الضعف ا ُوالمتروكوت ُالةت ُالجو ي ُ()86/2ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()542/2ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()121/7ب ُالك شف ُ()617/1ب ُتهييبُ
الكم لُ(ُ .)453/16
) (5ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُاةتُمحر ُ(ُ .)401/1
) (6سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)392/2
) (7الثة تُالكةرىُ(ُ .)399/6
) (8الك شفُ(ُ .)617/1
) (9ت ريبُالتهييبُ(ُ .)433/1
) (10سيرُأعالمُالنةالاُ(ُ .)392/2
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الحديث السادس والثالثونُ ُ:

تُ َّ
تُأَةِيُة ْرَدُةَُ
الش ْعةِ ِّيبُ َع ُْ
يدبُ َع ُْ
لُ ْة ُِ
ض ُِ
لَ ُ:ح َّدثََن ُ َعلِيُُ ْةتُُم ْس ِهربُ َع ُْ
َح َّدثََن ُ َهَّن بُدُقَ َُ
تُ َي ِ َ
تُالفَ ْ
قُ
تَ ُ:ع ْةبُدُأ ََّدىُ َح َُّ
َج َرهُْمُ َم َّرتَْي ُِ
"ُ:ثَ َالثَُبُي ْنتَ ْو َُ
لُ َرسولُُاللَّ ُُِ
لُ:قَ َُ
تُأَةِي ِ بُقَ َُ
وسىبُ َع ُْ
ْة ُِ
ت ُأ ْ
تُأَةِيُم َ
تُ ِع ْن َدهُُج ِري ُبُو ِ
تُأ ََد َةهَ بُ
َح َس َُ
لُ َك َن ُْ
َج َرهُُ َم َّرتَْي ِتبُ َوَرج بُ
قُ َم َوالِي ِ بُفَ َي َُ
اللَّ ُُِ َو َح َُّ
ضي َ ُبُفَي ََّد َةهَ بُفَي ْ
اتُي ْنتَىُأ ْ
َ َ َ
ب ُاأل ََّو ِلبُ
لكتَ ُِ
ت ُةِ ُِ
لم َُ
َج َرهُ ُ َم َّرتَْي ِتب ُ َوَرج بُ
ت ُ َو ْج َُُاللَّ ِ ب ُفَ َيِل َُ
َعتَ َهَ ب ُثَُّم ُتََ َّو َجهَ ُ َي ْةتَ ِغي ُةِ َيِل َُ
ت ُي ْنتَى ُأ ْ
ثَُّم ُأ ْ
لُ َ
ثَُّمُج ُاُ ِ
ت" (ُ .)1
َج َرهُُ َم َّرتَْي ُِ
تُةِ ِ بُفَ َيلِ َُ
آم َُ
الكتَ بُُ َ
تُي ْنتَىُأ ْ
َ َ
اآلخرُُفَ َ
أوالا -التخريج:
 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ(ُ)56(ُ)60/4كت بُالجه دُوالسيرُ(ُ)144ة بُفضلُمتُ
ل ُاةتُحيُ

أسلمُمتُأهلُالكت ةيتبُعت ُعليُةتُعةدُاهُعتُسفي تُةتُعيين ُعتُ

عتُالشعةيُة بُحديقُرقم)3011(ُ:بُج اُمتُالحديقبُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ()134/1ب ُ(ُ )1كت ب ُاإليم ت ُ(ُ )70ة ب ُوجوب ُاإليم تُ
ةرس ل ُنةين ُ

ُعتُيحيىُةتُيحيىُعتُهشيمُعتُ

ُوعتُأةيُةكرُةتُأةيُشية ُعتُعةدةُةتُسليم تُعتُ

ل ُةتُ

ل ُعتُالشعةيُة بُ

ل ُةتُأةيُ

ة بُحديقُرقم)154(ُ:بُج اُمتُالحديقُمت ربُاأللف مُ .

ل ُعتُالشعةيُ

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1هناد بن السريُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)24(ُ:
 .2علي بن مسهر القرشي ،أبو الحسن الكوفي(.)2

ق لُاةتُحجرُ:ث ُل ُر ار بُةعدُأتُأضربُم تُسن ُتسعُوثم نيتُوم (ُ .)3
 .3الفضل بن يزيد الثُّمالي ويقال البجلي الكوفي(.)4
ق لُأةوُ رع ُكوفيُث ()5بُ .

) (1سنتُالترمييُ(ُ)9(ُ)416ُ/3كت بُ:النك حبُ(ُ)25ة بُ:م ُج اُفيُالفضلُفيُيلتبُحديقُرقمُ .)1116(ُ:
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ :الثة تُالكةرى ُ()297/6بُالجرحُوالتعديل ُ()204/6ب ُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدُوري ُ()44/4بُالث تُ
للعجلي ُ()158/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()533/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()58/2ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()484/8ب ُت ريخ ُاإلسالمُ
()931/4بُالك شفُ()47/2بُالث تُالةتُحة تُ()214/7بُتهييبُالكم لُ()135/21بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)383/7
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)405/1
) (4انمر ُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()116/7بُالجرحُوالتعديل ُ()69/7ب ُالث تُالةتُحة تُ()318/7بُالك شفُ()132/2بُ
تهييبُالتهييبُ()288/8بُتهييبُالكم لُ(ُ .)260/23
) (5الجرحُوالتعديلُ(ُ .)69/7
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وقد ُيكره ُاةت ُحة ت ُفي ُالث ت()1ب ُوق ل ُاليهةي ُ دوق()2ب ُق ل ُالح كم ُأةو ُعةداهُ :ث ُ

يجمع ُحديث ُوقع ُإلى ُالج يرة ُوةه ُحديث ()3ب ُوق ل ُالترمييُ :روى ُعن ُرير ُواحد ُمتُ

األ م ()4بُوق لُاةتُحجر ُ:دوق(.)5

 .4عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو(.)6
ق لُاةتُحجرُ:ث ُمشهورُف ي ُف ضلُم تُةعدُالم ُول ُنحوُمتُثم نيت(.)7

 .5أبو بردة :عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ .)1

الحكم على سند الحديثُ ُ:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دبُألتُعلت ُريرُال دح ُأتُالفضلُ دوقُ.ق لُالترمييُ:

"حديقُأةيُموسىُحديقُحستُ حي "()8بُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ حيحيهم ُ .
ُ 
الحديث السابع والثالثونُ ُ:
تُ
ت ُمهَ ِجرب ُ َع ُْ
ت ُإةراهيم ُ ْة ُِ
يل ُ ْة ُِ
ت ُإِ ْس َم ِع َُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُا ْةتُ ُن َم ْيرب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُس ْف َي تُ ُ ْةتُ ُ َو ِكيعُ ُقَ َُ
ل ُاللَّ ُُ
"ُ:أ َْن َ َُ
ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لُ:قَ َُ
ت ُأَةِي ِ ب ُقَ َُ
وسىب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُة ْرَدُةَُ ْة ُِ
فبُ َع ُْ
َعَّة ُِد ُ ْة ُِ
ت ُيوس َ
ت ُأَةِي ُم َ
وت}ُ
ت ُاللَّ ُ ُم َع ِّي َةهُْم ُ َوهُْم ُ َي ْستَ ْغ ِفر َُ
ت ُ ِفي ِهُْم ُ َو َم ُ َك َُ
ت ُاللَّ ُ ُلِي َع ِّيَُةهُْم ُ َوأ َْن َُ
ت ُ ِأل َّمتِي ُ{ َو َم ُ َك َُ
َم َن ْي ُِ
َعلَ َُّ
ي ُأ َ
يبب ُ َوِا ْس َم ِعيلُُ
ض ْيتُ ُتََرْكتُ ُ ِفي ِهمُ ُ ِاال ْستِ ْغفَ َُر ُإِلَى ُ َي ْوُِم ُال ِ َي َم ُِ"ُ َه َيا ُ َحِد بُ
يق ُ َر ِر ب
[األنف لُ]33ُ:فَِن َيا ُ َم َ
تُمه ِجرُُيضعَّفُُ ِفيُاْلحُِد ِ
يق"(ُ .)9
َ
َ
ْةتُُإةراهيمُ ْة ُِ َ

أوالا -التخريجُ:انفردُة ُاإلم مُالترمييُ .

) (1الث تُالةتُحة تُ(ُ .)318/7
) (2الك شفُ(ُ .)132/2
) (3تهييبُالتهييبُ(ُ .)288/8
) (4المرجعُالس ةقُ .
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)447/1
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()246/6بُالت ريخُالكةيرُ()450/6بُالجرحُوالتعديلُ()322/6بُالث تُللعجليُ()12/2بُ
سيرُأعالمُالنةالاُ()294/4بُالث تُالةتُحة تُ()185/5بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()556/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()84/2بُت ريخُ
اإلسالمُ()70/3بُإكم لُتهييبُالكم لُ()128/7بُالك شفُ()522/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)128/2
) (7تهييبُالتهييبُ(ُ .)65/5
) (8سنتُالترمييُ(ُ .)416/3
) (9سنتُالترمييُ(ُ)44(ُ)270ُ/5كت بُ:تفسيرُال رلتبُ(ُ)9ة بُ:ومتُسورةُاألنف لبُحديقُرقمُ .)3082(ُ:
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ثانيا -رجال السند ُ
ا
()1
 .1سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي ،أبو محمد الكوفي .
ق لُأةوُ رع ُ:الُيشتغلُة ُقيلُل ُك تُيكيب()2بُوق لُاةتُأةيُح تمُ:كتبُعن ُأةيُ ُ

وأةوُ رع ُوترك ُالرواي ُعن ()3بُوق لُالنس يُ:لياُةشيا()4بُوق لُاليهةيُضعيف()5بُ

ضال ُ دوقً ب ُإال ُأن ُاةتلي ُةوراقُسواُك ت ُيدخلُعلي ُ
ُشيخ ُف ً
وق ل ُاةت ُحة تُ :ك ت ً
الحديقُوك تُيثقُة ()6بُق لُأحمدُةتُحنةلُ:م ُأعلمُعن ُإالُخي ُاًر()7بُوق لُاةتُحجرُ:

ك تُ دوقً ُإالُأن ُاةتليُةوراق ُفيدخلُعلي ُم ُلياُمتُحديث بُفن
حديث (.)8

 .2عبد اهلل بن نمير الهمدانيُ:ث ُ
ُ

ُفلم ُي ةلُفس ثُ

سةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)25
ُ
حبُحديقبُ

لي الكوفي(.)9
 .3إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البج ُّ
ق ل ُيحيى ُةت ُمعيتُ :ضعيف

()10

ب ُوق ل ُأةو ُح تمُ :ليا ُة وي ُيكتب ُحديث

ب ُوق لُ

()11

أحمد ُاةت ُحنةلُ :أةوه ُأقوى ُفي ُالحديق ُمن ()12ب ُوق ل ُالنس يُ :ضعيف()13ب ُوق لُ
الةخ ريُ:فيُحديث ُنمر()14بُوق لُالترمييُ:يضعفُفيُالحديق()15بُوق لُاةتُحة تُ:

ك تُف حشُالخثي(ُ ُ.)16

) (1انمرُإلى ُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()231/4بُعللُأحمدُ()47/2بُالمجروحيتُالةتُحة تُ()359/1بُالك ملُفيُالضعف اُ
()482/4بُسيرُأعالمُالنةالاُ()152/12بُت ريخُاإلسالمُ()1146/5بُالك شفُ()449/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ()420/5بُتهييبُ
الكم لُ()200/11بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)123/4
) (2الجرحُوالتعديلُ(ُ .)231/4
) (3المرجعُالس ةقُ .
) (4الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)55/1
) (5الك شفُ(ُ .)449/1
) (6المجروحيتُالةتُحة تُ(ُ .)359/1
) (7عللُأحمدُرواي ُاةن ُعةدُاهُ .
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)245/1
) (9انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()385/6بُالت ريخُالكةيرُ()342/1بُالجرحُوالتعديلُ()152/2بُعللُأحمدُ()341/2بُ
المجروحوت ُالةت ُحة ت ُ()122/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()150/2ب ُالك شف ُ()243/1ب ُتهييب ُالكم ل ُ()33/3ب ُتهييب ُالتهييبُ
(ُ .)279/1
) (10الجرحُوالتعديلُ(ُ .)152/2
) (11المرجعُالس ةقُ .
) (12عللُأحمدُرواي ُاةن ُعةداهُ(ُ .)341/2
) (13الك ملُفيُالضعف اُ(ُ .)465/1
) (14الت ريخُالكةيرُ(ُ .)342/1
) (15سنتُالترمييُ(ُ .)270/5
) (16المجروحوتُالةتُحة تُ(ُ .)122/1
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وق لُاليهةيُ:ضعف()1بُوق لُاةتُحجرُ:ضعيف(.)2

 .4عباد بن يوسف وقيل عبادة وهو الصحيح(.)3
ق لُاليهةيُلمُي

ُخةره()4بُوق لُاةتُحجرُ:مجهول(.)5

 .5أبو بردة :عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(ُ:

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ ُ.)1

الحكم على سند الحديث:

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دُألتُفي ُثالقُعللُق دح ُاألولىُأتُسفي تُةتُوكيعُس قثُ

الحديقُبُوُالث ني ُأتُإسم عيلُةتُمه جرُضعيفُبُوالث لث ُجه ل ُعة دُةتُيوسفُ .
ُ 
الحديث الثامن والثالثونُ ُ:
لُ:ح َّدثََن ُع ْةدُ ُالع ِ ي ُِ ُ ْةتُ ُع ْةُِد ُال َّمُِد ُأَةو ُع ْةُِد ُال ِ
الع ِّميبُ
َ
َ
َ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َة َّش رُ ُقَ َُ َ
َّمُد ُ َ
َ
َ
َ
ت ُ َّ
لُ:
ب ُقَ َُ
يُ
النةِ ُِّ
ت ُأَةِي ِ بُ َع ُِ
ت ُقَ ْياب ُ َع ُْ
ُة ُِ
ت ُأَةِي ُ َة ْك ُِر ُ ْة ُِ
الج ْونِ ِّيب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُ ِع ْم َر َُ
َع ُْ
ت ُ َع ْةُِد ُاللَّ ِ ْ
ات ُ َ
ِ
ت ُ ِف َّ
تُ
ت ُ َي َهبُ ُلنَِيته َم ُ َو َم ُ ِفي ِه َم ب ُ َو َم ُ َة ْي َُ
ت ُ ِم ُْ
ض ُ ُلنَِيته َم ُ َو َم ُ ِفي ِه َم بُ َو َجنَّتَْي ُِ
ت ُ ِم ُْ
الجَّن ُُِ َجنَّتَْي ُِ
"إِتَُّ ُفي ُ َ
ال ُ ِرَدااُ ُ ِ
الك ْة ِرَي ُِا ُ َعلَى ُو ْج ِه ُِ ُ ِفي ُ َجَّن ُِ ُ َع ْدت"بُوةِه َيا ُ ِ
تُ
اإل ْس َن ُِد ُ َع ُِ
َت ُ َي ْنمروا ُإِلَى ُ َرِّة ِهُْم ُإِ َُّ
ت ُأ ُْ
ال َ ْوُِم ُ َوَة ْي َُ
َ َ
َ
ِ
َّ
ل ُ َ ِاوَي ُ ُ ِم ْنهَ ُ
يالب ُ ِفي ُك ُِّ
ت ُد َّرةُ ُم َج َّوفَ ُ ُ َع ْرضهَ ُ ِست َُ
الجَّن ُِ ُلَ َخ ْي َم ًُ ُ ِم ُْ
ُقَ َُ
يُ
النةِ ُِّ
وت ُ ِم ً
ل"ُ:إِتَُّ ُفي ُ َ
يتُ َيثوفُُ َعلَ ْي ِهمُُالم ْن ِمتُ(ُ .")6
اآلخ ِر َُ
الُ َي َرْو َُ
لُ َُ
َه بُ
أ ُْ
تُ َ
أوالا -التخريج:
 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ(ُ )65(ُ )145/6كت ب ُتفسير ُال رلت ُ(ُ )304ة ب ُ(حورُ
م

وراتُفيُالخي م)ُالرحمتُ72بُعت ُمحمدُةتُالمثنىُعتُعةدُالع ي ُةتُعةدُال مدُ

ة بُحديقُرقم)4879(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ(ُ)1(ُ)163/1كت بُاإليم تُ(ُ)80ة بُإثة تُرني ُالمنمنيتُ
تُالمسمعيُواسح ق ُةتُ
ُ
فيُاآلخرةُرةهمُ-سةح ن ُوتع لى-بُعت ُن رُةتُعليُوأةيُرس

إةراهيمب ُجميعهمُعتُعةدُالع ي ُةتُعةدُال مدُة بُحديقُرقم)180(ُ:بُج اُمتُحديقُ

مت ربُاأللف مُ ُ.

) (1الك شفُ(ُ .)243/1
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)105/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الك شفُ()534/1بُتهييبُالتهييبُ()114/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)200/14
) (4الك شفُ(ُ .)534/1
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)291/1
) (6سنتُالترمييُ(673ُ/4بُُ)36(ُ)674كت ب ُ:ف ُالجن بُ(ُ)3ة بُ:م ُج اُفيُ ف ُررفُالجن بُحديقُرقمُ .)2528(ُ:
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ثانيا -رجال السندُ :
ا
()1
 .1محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي بندار .
ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُإثنتيتُوخمسيتُ ُوم تيتُول ُةضعُوثم نوتُسن (.)2

 .2عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الصمد البصري(.)3

ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُم تُسن ُسةعُوثم نيتُوم بُوقيلُةعدُيلت(.)4

 .3عبد الملك بن حبيب أبو عمر ابن الجوني

()5

الكندي البصري(.)6

ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُثم تُوعشريتُوم ُوقيلُةعده (.)7

 .4أبو بكر بن عبد اهلل بن قيس :ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)19(ُ:

 .5أبو موسى األشعريُ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

الحكم على سند الحديثُ ُ:

الحديق ُ حي ُةهيا ُاالسن د ُال ُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تب ُق لُالترميي"ُ :هيا ُحديقُ

حستُ حي "()8بُوالحديقُأخرج ُالةخ ريبُوأخرج ُمسلمُفيُ حيحيهم ُ .
ُ 
الحديث التاسع والثالثينُ ُ:
لُ:
ت ُ َه ْيرُ ُقَ َُ
ت ُقَ َس َم َُ ُ ْة ُِ
ت ُ َع ْوفب ُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُُأَةو ُ َ ْيدب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُ َع ْةدُ ُاللَّ ُِ ُ ْةتُ ُأَةِي ُ ِ َي دُ ُقَ َُ
ض ُعَ ُ َرسولُ ُاللَّ ُُِ
ت ُاألَ ْق َرةِ َُ
ل ُ{ َوأ َْنِي ُْر ُ َع ِش َيرتَ َُ
لُ :لَ َّم ُ َن َ َُ
َح َّدثََن ُاألَ ْش َع ِريب ُقَ َُ
يت} ُ[الشعرااَ ُ ]214ُ :و َ
ل"َ ُ:ي ُ َةُنِيُ َع ْةُِدُ َم َن فُُ َي ُ َ َة َح هُ(ُ ُ.)10(")9
تُ َ ْوتِ ُُِفَ َ َُ
ُأ ْ ة َع ْي ُُِ ِفيُأي َن ْي ُُِفَ َرفَ َُعُ ِم ُْ

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()49/1ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()214/7ب ُالث ت ُللعجلي ُ()232/2ب ُالث ت ُالةت ُحة تُ
()111/9بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()640/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()167/2بُت ريخُاإلسالمُ()165/6بُمي اتُاالعتدالُ()490/3بُ
سيرُأعالمُالنةالاُ()144/12بُالك شفُ()159/2بُتهييبُالكم لُ()511/24بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)286/12
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)469/1
) (3انمرُإلى ُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()26/6بُالجرحُوالتعديلُ()388/5ب ُثة تُخليف ُ()388/1بُالث تُللعجلي ُ()97/2بُ
رج ل ُ حي ُمسلم ُ()429/1ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()115/7ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()369/8ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()914/4ب ُالك شفُ
()656/1بُتهييبُالكم لُ()165/18بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)346/6
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)358/1
) (5الجونيُ:هيهُالنسة ُإلىُجوتُةثتُمتُاأل دُوهوُالجوتُةتُعوفُةتُخ يم ُةتُم لتُةتُاأل دُ.األنس بُللسمع نيُ(ُ .)420/3
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()238/7بُالت ريخُالكةيرُ()410/5بُالجرحُوالتعديلُ()346/5بُثة تُخليف ُ()368/1بُ
رج لُ حي ُالةخ ريُ()478/2بُالتعديلُوالتجري ُ()889/2بُالث ت ُالةت ُحة تُ()117/5بُسيرُأعالمُالنةالاُ()255/5ب ُت ريخُ
اإلسالمُ()456/3بُتهييبُالكم لُ()297/18بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)389/6
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)362/1
) (8سنتُالترمييُ(ُ .)674/4
) (9ي ُ ة ح هُ:هيهُكلم ُي وله ُالمس تغيقبُوأ له ُإياُ

حواُللغ رةُألنهمُأكثرُم ُك نواُيغيروتُعندُال ة حُويسموتُيومُالغ رةُيومُ

ال ة حُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)6/3
) (10سنتُالترميي(ُ)44(ُ)339/5كت بُ:تفسيرُال رلتبُ(ُ)27ة بُ:ومتُسورةُالشعراابُحديقُرقمُ .)3186(ُ:
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أوالا -التخريجُ:انفردُة ُاإلم مُالترمييُ .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1عبد اهلل بن الحكم بن أبي زياد القطواني أبو عبد الرحمن الكوفي(.)1

ق لُاليهةي ُ:دوقُمشهور()2بويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت(ُ)3وق لُاةتُأةيُح تمُك تُث

( ُ )4

ق لُاةتُحجر ُ:دوقُم تُسن ُخماُوخمسيتُ ُوم تيت(.)5

 .2سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد األنصاري(.)6

ق لُعةدُالرحمتُةتُأةيُح تمُ:سمعتُأةيُيجملُال ولُفي ُويرفعُشين ُ ُ

وي ولُ:وهوُ دوق()7بُ ُوق لُاةت ُمعيت ُ:دوق()8بُ ُويكرهُاةتُحة ت ُفيُالث ت()9بُوق لُ
اةتُحجر ُ:دوقُل ُأوه مُورميُة ل دربُم تُسن ُأرةعُعشرةُ ُوم تيتُول ُثالقُوتسعوتُ

سن (.)10

 .3عوف بن أبي جميلةبُث ُرميُة ل درُوالتشيعبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)3(ُ:
 .4قسامة بن زهير المازني التميميبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)3(ُ:

 .5أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(.)1

الحكم على سند الحديثُ ُ:

ةيتُالترمييُعل ُالحديقبُوأن ُرريب ُمت ُحديق ُأةيُموسىُاألشعريبُوأن ُياكر ُة ُ
أست يةُاإلم مُالةخ ريُفلمُيعرف ُمتُحديقُأةيُموسىبُوأتُم ُأرسل ُوقس م ُهوُاأل

بُحيقُ

ق لُاإلم مُالترميي"ُ:هياُحديقُرريبُمتُهياُالوج ُمتُحديقُأةيُموسىبُوقدُرواه ُةعضهمُ

عتُعوفُعتُقس م ُةتُ هيرُعتُالنةيُ
أ

مرسالبُولمُييكرواُفي ُعتُأةيُموسىبُوهوُ
ً ُ-

()11بُياكرتبُة ُمحمدُةتُإسم عيلُفلمُيعرف ُمتُحديقُأةيُموسى(ُ ُ.)12

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()38/5بُث تُاةتُحة تُ()364/8بُالك شفُ()609/1بُت ريخُاإلسالمُ()9/6بُتهييبُ
الكم لُ()427/14بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)190/5
) (2الك شفُ(ُ .)609/1
(ُ)3الث تُالةتُحة تُ(ُُ )ُ365ُ/ُ8
(ُ)4تهييبُالكم لُ(ُُ .)ُ429ُ/ُ14
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)300/1
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()5/4بُث تُاةتُحة تُ()351/6بُسيرُأعالمُالنةالاُ()494/9بُإكم لُتهييبُالكم لُ
()258/5بُالك شفُ()432/1بُتهييبُالكم لُ()330/140بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)3/4
) (7الجرحُوالتعديلُ(ُ .)5/4
) (8المرجعُالس ةقُ .
) (9ث تُاةتُحة تُ(ُ .)351/6
) (10ت ريبُالتهييبُ(ُ .)233/1
) (11ليستُعلىُة ةه بُوانم ُالم

ودُأتُالمرسلُأحستُح ًالُمتُمو ولُأةيُموسىبُمعُكوتُاإلرس لُعل ُق دح ُيردُةه ُالحديقُ .

) (12سنتُالترمييُ(ُ .)440-439/5
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الحديث األربعونُ ُ:

ت ُأَةِيُ
الج ْونِ ِّيب ُ َع ُْ
ت ُأَُةِي ُ ِع ْم َر َُ
ت ُالض َة ِعيب ُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُ َج ْعفَرُ ُ ْةتُ ُسلَ ْي َم َُ
َح َّدثََن ُقتَْي َة ُ ُقَ َُ
ات ُ َ
"ُ:إِتَُُّ
لُ َرسولُُاللَّ ُُِ
العد ُِّوُ َي ولُُ:قَ َُ
َة ْك ُِرُ ْة ُِ
وسىُاألَ ْش َع ِريِّبُقَ لَ ُ:س ِم ْعتُُأَةِيبُةِ َح ْ
ض َرُِةُ َ
تُأَةِيُم َ
ل ُالسي ِ
ولُ
ت ُ َرس ُِ
ت ُ َه َيا ُ ِم ُْ
ت ُ َس ِم ْع َُ
ت ُال َ ْوُِم ُ َرقُ ُالهَ ْي َ ُُُِ:أَأ َْن َُ
ل ُ ِم َُ
ل ُ َرج بُ
وف"ب ُفَ َ َُ
ت ُ ِم َال ُِ
الجَّن ُِ ُتَ ْح َُ
أ َْة َو َُ
اب ُ َ

ت ُ َس ْي ِف ِ بُ
َّال َمب ُ َو َك َس َُر ُ َج ْف َُ
لَ ُ :ن َع ْمب ُفَ َر َج َُع ُإِلَى ُأَ ْ َح ةِ ِ ب ُفَ َ َُ
ُ َي ْيكره ُقَ َُ
اللَّ ُِ ُ
لُ :أَ ْق َأُر ُ َعلَ ْيكمُ ُالس َ
ل(ُ .")1
بُةِ ُُِ َحتَّىُقتِ َُ
ض َر َُ
فَ َ
أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ(ُ )33(ُ )1511/3كت ب ُاإلم رة ُ(ُ )41ة ب ُثةوت ُالجن ُ

للشهيدبُعت ُيحيىُةيتُيحيىُوقتية ُةتُسعيدب ُكالهم ُعتُجعفرُةتُسليم تُعتُأةيُ
عمراتُالجونيُة بُحديقُرقم)1902(ُ:بُمت ربُاأللف مُ .

ثانيا -رجال السند:
ا
()2
 .1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي .

ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُم تُسن ُأرةعيتُ ُوم تيتُعتُتسعيتُسن (.)3

 .2جعفر سليمان الضبعي أو سليمان البصري(.)4

ُق لُاةتُسعدُ:ك تُث ُوة ُضعفُوك تُيتشيع()5بُوق لُاةتُمعيتُ:ث ُوك تُيحيىُةتُ
سعيد ُال ُيكتب ُحديث ()6ب ُوق ل ُالةخ ريُ :يخ لف ُفي ُةعم ُأح ديث ()7ب ُوق ل ُأحمد ُةت ُشية تُ

ال ث تُ:أن ُاستث لُحديث ()8بُوق لُعليُةتُالمدينيُ:أكثرُجعفرُعتُث ةتُوكتبُمراسيلُوفيه ُ
أح ديق ُمن كير ُعت ُث ةت ُعت ُالنةي ُ()9ب ُويكره ُاةت ُحة ت ُفي ُالث ت ُوق لُ :ك ت ُيةغمُ

) (1سنت ُالترميي ُ(ُ)20(ُ )186ُ/4كت بُ:فض لُالجه دبُ(ُ)23ة بُ:م ُيكرُأتُأةوابُالجن ُتحتُماللُالسيوفبُحديق ُرقمُ:
(ُ .)1659
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()379/7بُالجرحُوالتعديلُ()140/7بُالت ريخُالكةيرُ()195/7بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()625/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()151/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()13/11بُالتعديلُوالتجري ُ()1072/3بُالك شفُ()134/2بُتهييبُ
التهييبُ()354/12بُتهييبُالكم لُ(ُ .)523/23
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)454/1
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()288/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()192/2ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()481/2ب ُسير ُأعالم ُالنةالاُ
()198/8بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()130/4بُمتُتكلمُفي ُوهوُموثقُ()60/1بُالمغنيُفيُالضعف اُ()132/1بُالك ملُفيُ
الضعف ا ُ()379/2ب ُالضعف ا ُالع يلي ُ()188/1ب ُالث ت ُالةت ُحة ت ُ()140/6ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()218/3ب ُت ريخ ُاإلسالمُ
()593/4بُتهييبُالكم لُ()43/5بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)95/2
) (5الثة تُالكةرىُ(ُ .)288/7
) (6ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)130/4
) (7الت ريخُالكةيرُ(ُ .)192/2
) (8الجرحُوالتعديلُ(ُ .)481/2
) (9المرجعُالس ةقُ .
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الشيخيت()1ب ُوق ل ُاليهةي ُ :دوق ُ

ل ُث ُمشهور()2ب ُوق ل ُاةت ُحجر ُ :دوق ُ اهد ُك تُ

يتشيعبُم تُسن ُثم تُوسةعيتُوم (.)3

 .3عبد الملك ابن حبيب أبو عمران الجونيُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)38(ُ:
 .4أبو بكر عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ.)19(ُ:

 .5أبو موسى األشعريُ،عةداهُةتُقيا ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ(ُ .)1

الحكم على سند الحديثُ ُ:

ةعيبُ
الحديق ُحست ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُعلت ُرير ُال دح ُأت ُجعفر ُةت ُسليم ت ُالضُ َّ

قليالبُوقدُانفردُةهياُالحديقُكم ُق لُالترميي"ُ:هياُحديقُ حي ُرريبُ
دوقُخفُضةث ُ ً

الُنعرف ُإالُمتُحديقُجعفر(ُ )4ةتُسليم تُالضةعي(")5بُوكياُأخرج ُمسلمُفيُ حيح ُعتُ
جعفر(ُ .)6

ُ 

) (1الث تُالةتُحة تُ(ُ .)140/6
) (2المغنيُفيُالضعف اُ(ُ .)132/1
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)140/1
) (4وهوُممتُقةلُالمحدثوتُتفردهُ .
) (5سنتُالترمييُ(ُ .)186/4
)(6

حي ُمسلمُ(ُ .)1511/3
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الحديث الواحد واألربعونُ ُ:

تُ
تُأَةِيُأ َس َم َبُ َع ُْ
تُاْل َم ْسروِقيبُ َع ُْ
الر ْح َم ُِ
وسىُ ْةتُُ َع ْةُِدُ َّ
ق لُالنس يُ(رحم ُاه)ُ:أ ْ
َخ َة َرَن ُم َ

ت ُ َّ
الش ْماب ُفَ َ َُم ُ َّ
َتُ
ُفَ ِ ًع ُ َي ْخ َشى ُأ ُْ
النةِيُ ُ
سفَ ُِ
لَ ُ:خ َُ
وسىب ُقَ َُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ة َرْيدب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
ل ُ ِق َي مُُ َوركوعُُ َوسجودُ ُ َم ُ َأرَْيت ُ ُ َي ْف َعل ُ ُ ِفيُ
ث َو ُِ
تَك َُ
وت ُ َّ
الس َع ب ُفَ َ َُم ُ َحتَّى ُأَتَى ُاْل َم ْس ِج َدب ُفَ َ َُمُي َ لِّي ُةِيَ ْ
ال ُلِ َح َي تِ ِ ب ُ َولَ ِكتَُّ ُاللَّ َُُ
َحدُ ُ َوَُ
ال ُتَكوتُ ُلِ َم ْو ُِ
ت ُ ُالَّتِي ُي ْرِسلُ ُاللَّ ُ ُ َُ
ل"ُ:إِتَُّ ُ َهِيُِه ُ ْاآل َي ُِ
َ َالتِ ُِ ُقَثب ُثَُّم ُقَ َُ
ت ُأ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استِ ْغفَ ِرِه"(ُ .)1
ي ْرسلهَ ُي َخ ِّوفُُةِهَ ُع َة َدهبُفَِن َياُ َأرَْيتُْمُم ْنهَ ُ َش ْيً ُفَ ْف َعواُِإلَىُي ْك ِرُِهُ َود َع ُُ َو ْ
أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُالةخ ريُ()39/2بُ(ُ)16كت بُالكسوفُ(ُ)14ة بُاليكرُفيُالكسوفبُعت ُمحمدُ
ةتُالعالابُعتُأةيُأس م بُة بُحديقُرقم)1059(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلمُ()628/2بُ(ُ)10كتة ُالكسوفبُ(ُ)5ة بُيكرُالندااُة الةُالكسوفُال الةُ
ج مع بُعت ُعةدُاهُةتُةرادُومحمدُةتُالعالاُعتُأةيُأس م بُة بُحديقُرقم)912(ُ :بُ

مت ربُاأللف مُ .

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1موسىُةتُعةدُالرحمتُالمر ة تُالمسروقيبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)35(:

 .2أةو ُأس م ُحم د ُةت ُأس م ُال رشيب ُث ُثةت ُرةم ُدلاب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)7(:

ُقليالب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
 .3ةريد ُةت ُعةد ُاه ُةت ُأةي ُةردة ُاألشعريب ُث ُيخث
ً
رقم)6(:

 .4أةوُةردةُع مرُةتُعةدُاهُةتُقيابُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .5أةوُموسىُاألشعريُ:عةداهُةتُقيابُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديق(.)1

الحكم على سند الحديثُ ُ:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دنُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .
التعليقُ :

ك تُفريقُمتُالن اُيمنوتُأتُكسوفُالشماُأوُخسوفُال مرُيكوتُلموتُعميمُمتُ
بُتعميم ُل ُأوُح ًن ُعلي بُوهياُأثرُمتُلث رُالج هلي بُو دف ُأتُكسفتُ
العمم اُأوُلحي ت
ً
ُمتُتلتُالم ول بُوخشيُعلىُع يدةُأمت ُ
الشماُفيُاليومُالييُم تُفي ُإةراهيمُةتُالنةيُ
وق مُمسرًع ُإلىُالمسجدُفدخل ُودخلُمع ُأ ح ة ُف لىُةهمُ الةُالكسوفُودع ُاهُتع لىُ

) (1سنتُالنس يُ(ُ)16(ُ)153ُ/3كت بُ:الكسوفبُ(ُ)25ة بُ:األمرُة الستغف رُفيُالكسوفبُحديقُرقمُ .)1503(ُ:
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حتىُانجلتُالشمابُثمُخثبُالن اُوةيتُلهمُأتُالشماُوال مرُليت تُمتُلي تُاهُالدال ُعلىُ
وحدانيت بُوعميمُقدرت بُفلياُلهمُسلث تُعلىُأحدُولياُلهمُتيثيرُفيُشيابُق لُتع لى :ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) ُ[يونا]5:ب ُول دُ
ح ت ُرسول ُاه ُ

ُلموت ُاةن ُإةراهيم ُولكن ُلم ُيج ع ُولم ُيشغل ُح ن ُعت ُوعم ُأمت ُمتُ

تسربُالع دُالف سدةُإليهمُرحم ُةهمُوخوفً ُعليهمُ .

ق لُاةتُةث لُن ًالُعتُالمهلبُفيُقول "ُ:ق مُف ًع ُيخشىُأتُت ومُالس ع "ُيدلُعلىُأتُ

الكسوفُك تُة لشماُكله بُولمُيعهدُمثل ُقةلُيلتبُوك تُيلتُقةلُأتُيعلم ُاهُةيشراثُالس ع ُ
وم دم ته بُولمُيسرعُانجالنهُوليلتُأث لُال الةُفي "(ُ ُ.)1

الحديث الثاني واألربعون:
تُ
ت ُح َم ْيُِد ُ ْة ُِ
ح َّدثََن ُق َّرةُ ُ ْةتُ ُ َخ لِدب ُ َع ُْ
الَُ ُ:
وح َّدثَنِي ُ َح َّم دُ ُ ْةتُ ُ َم ْس َع َدُةَُقَ َُ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َة َّش رب ُ َ
ت ُأَةِي ِ ب ُأَتَُّ ُ َّ
ب ُ َة َعثَُ ُإِلَى ُاْل َي َم ِتب ُثَُّمُ
يُ
النةِ َُّ
وسى ُ ْاألَ ْش َع ِريِّب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُة ْرَدُةَ ُ ْة ُِ
ِه َاللب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
لُ:أَيهَ ُ َّ
ول ُاللَّ ُِ ُإِلَ ْيك ْمب ُفَيَْل َى ُلَ ُُ
الن اب ُإِِّني ُ َرسولُ ُ َرس ُِ
ت ُ َجَةلُ ُ َة ْعَُد ُ َيِل َتب ُ َفلَ َّم ُ َقِدَُم ُقَ َُ
ل ُم َع َُي ُ ْة َُ
أ َْر َس َُ
ت ُ َيه ِ
َجلِاُُ
ل ُم َع بُيَُ ُ:
َسلَ َمب ُثَُّم ُ َكفَ َرب ُفَ َ َُ
ي ُةِ َرجلُ ُ َك َُ
ا ُ َعلَْيهَ ب ُفَيتِ َُ
وسى ُ ِو َس َدُةً ُلِ َي ْجلِ َُ
"ال ُأ ْ
ودًّي ُفَي ْ
أَةو ُم َ
لُقَ َعَُد(ُ .)2
قُ َم َّراتبُ َفلَ َّم ُقتِ َُ
ال َُ
ض اُُاللَّ ُُِ َوَرسولِ ِ "ُثَ َُ
َحتَّىُي ْتَ َُ
لُقَ َ
أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُأحمد ُفي ُمسنده ُ()440/32ب ُعت ُيحيى ُةت ُسعيد ُعت ُقرة ُةت ُخ لدب ُة ب ُحديقُ
()19666بُج اُمتُحديقبُمت ربُاأللف مُ .

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1محمد بن بشار بنداربُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)38(:
 .2حماد بن مسعدة التميمي أبو سعيد البصري(ُ.)3

ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُاثنتيتُ ُوم تيت(ُ .)4

ُ

) (1شرحُ حي ُالةخ ريُالةتُةث لُ(ُ .)47/3
) (2سنتُالنس يُ(ُ)37(ُ)105ُ/7كت بُ:تحريمُالدمبُ(ُ)13ة بُ:الحكمُعلىُالمرتدبُحديقُرقمُ .)4066(ُ:
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرى()249/7بُالت ريخُالكةير()26/3بُالجرحُوالتعديل()148/3بُثة تُخليف ()391/1بُث تُ
اةتُحة تُ()22/6بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()201/1بُرج ل ُ حي ُمسلم()159/1بُالتعديلُوالتجري ُحديقُرقم)148/3(:بُسيرُ
أعالمُالنةالا()356/9بُت ريخُاإلسالمُ()63/5بُتهييبُالكم ل()283/7بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)19/3
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)78/1
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 .3قرة بن خالد السدوسي أبو محمد البصري(.)1
ق لُاةتُحجرُ:ث ُض ةثُم تُسن ُخماُوخمسيتُوم (.)2

 .4حميد بن هالل العدويُث ُع لمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)4(:

 .5أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أبو موسى األشعريُ:عةداهُةتُقيابُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

ُالحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تُ .

التعليق:

متُارتدُعتُديتُاإلسالمُوهوُمكلفُة ل ُع قلُمخت رُريرُمكروهبُوجبُفيُح ُحدُ
ل ُِد َين ُ ُفَ ْقتلوهُ"(ُ )3ف لحكم ُهن ُللرج لُ
ت ُ َة َّد َُ
ُ" َم ُْ

ُيكر ُأو ُأنثىن ُل ول ُالنةي ُ
الردة ُسواا ُك ت ًا

والنس ا ُعلى ُحد ُسوااب ُوعلى ُولي ُاألمر ُات ُيثلب ُمن ُاالستت ة ب ُوهي ُالرجوع ُعت ُالكفربُ

لسيفُحداُ .
ويدعوهُإلىُاإلسالمُمرةُأخرىُفيُمدةُثالث ُأي مبُفنتُلمُيسلمُةعدُالثالث ُأي مُقتلُة
ً

ق لُاةتُحجرُفيُترجي ُالرواي ُالتيُيكرُفيه ُاالستت ة ُللمرتدُ"فالُحج ُفي ُلمتُق لُ

ي تلُالمرتدُةالُاستت ة ُألتُمع ًياُيكوتُاكتفىُةم ُت دمُمتُاستت ة ُأةوُموسىُوقدُيكرتُقر ًية ُ

أتُمع ًياُروىُاألمرُاستت ة ُالمرتدُوالمرتدة"(ُ .)4

الحديث الثالث واألربعون:

َخ َة َرنِي ُ ْاةتُُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُش ْع َة ب ُقَ َُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُ َخ لِ بدب ُقَ َُ
َعلَىب ُقَ َُ
لُ:أ ْ
أْ
َخ َة َرنِي ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َع ْةُِد ُ ْاأل ْ
ت ُ َّ
ل ُم ْسلِمُُ
"علَى ُك ُِّ
ُقَ َُ
يُ
النةِ ُِّ
وسىب ُ َع ُِ
لَ ُ :س ِم ْعتُ ُأَةِي ُي َح ِّدقب ُ َع ُْ
أَةِي ُة ْرَدةَب ُقَ َُ
لَ ُ :
ت ُأَةِي ُم َ
ل"ُ:يعتَ ِملُ ُةِيِد ِهب ُفَي ْنفَعُ ُ َن ْفس ب ُويتَ َّدق ِ
ت ُلَُْمُ
ت ُإِ ُْ
َرَْي َُ
يلُ:أ َأ
"ُق َُ
ت ُإِ ُْ
َرَْي َُ
يلُ:أ َأ
َ َدقَ ب" ُ ِق َُ
َ
َ
ت ُلَُْم ُ َي ِج ْد َه ُقَ َُ َ ْ
َ ََ َ
تُ
ت ُإِ ُْ
َرَْي َُ
لُ:أ َأ
ل"َ ُ:ييْمرُ ُةِ ْل َخُْي ِر" ُ ِقي َُ
ت ُلَُْم ُ َي ْف َع ْل ُقَ َُ
يلُ:فَِن ُْ
وف(ِ ُ ")5ق َُ
ل"ُ:ي ِعيتُ ُ َيا ُاْل َح َج ُِ ُاْل َمْله َُ
َي ْف َع ْل ُقَ َُ
تُ َّ
الشِّربُفَِنَّنهَ ُ َ َدقَ ُب"(.)6
ل"ُ:ي ْم ِستُُ َع ُِ
لَُْمُ َي ْف َع ْل ُقَ َُ

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()275/7بُالت ريخُالكةير ُ()183/7ب ُالجرحُوالتعديل()130/7بُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()622/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()142/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()95/7بُت ريخُاإلسالمُ()186/4بُتهييبُالكم لُ()577/23بُتهييبُ
التهييبُ(ُ .)371/8
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)455/1
)(3

حي ُالةخ ريُ()61/4بُحديقُرقمُ .)3017(ُ:

) (4فت ُالة ريبُاةتُحجرُ(ُ .)275/12
) (5الملهوفُ:هوُالمكروبنُالنه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)282/4
) (6سنتُالنس يُ(ُ)23(ُ)64ُ/5كت بُ:ال ك ةبُ(ُ)56ة ب ُ:دق ُالعةدبُحديقُرقمُ .)2538(ُ:
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أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ريُ(ُ)24(ُ)115/2كت بُال ك ةبُ(ُ)30ة بُعلىُكلُمسلمُ دق ُفمتُلمُ

يجدُفيعملُة لمعروفبُعت ُمسلمُةتُإةراهيم ُعتُشعة بُة بُحديقُ()1445بُمت ربُ

األلف م.

 .2أخرج ُمسلمُ()12(ُ)699/2بُكت بُال ك ةُ(ُ)16ة بُةي تُاسمُال دق ُي عُعلىُكلُ
نوعُمتُالمعروفبُعت ُأةي ُةكرُةت ُأةيُشية ُعتُأةي ُأس م ُعتُشعة بُة بُحديقُ

()1008بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()1
 .1محمد بن عبد األعلى الصنعاني القيسي .
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُخماُوأرةعيتُ ُوم تيت(ُ .)2

 .2خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان الهجيمي ،أبو عثمان البصري(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُسن ُستُوثم نيتُوم (.)4

 .3شعبة بن الحجاج الواسطيُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)29(:

 .4سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى األشعريُ:ث ُثةتبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)12(:
 .5أبو بردة عامر بن عبد اهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أبو موسى األشعريُ:عةدُاهُةتُقيابُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .

التعليقُ :

يةيتُالنةيُ

ُأتُمتُالحقُالمنكدُلكلُمسلمُأتُيت دقُةشياُمتُم ل ُت رًة ُإلىُ

لىبُوشكراُعلىُنعم ُالكثيرةبُومتُلمُيجدُم ُيت دقُة ُفعلي ُأتُيسعىُويعملبُفينفعُ
اهُتع
ً
تُمملوم ُ
نفس ُويحستُإلىُريرهبُفنتُلمُيستثعُالعملُأع تُ حبُالح ج ُالمستغيقُفنتُك
ً
ع ون ُعلىُرفعُالملمُعن بُفنتُلمُي درُعلىُاإلع ن ُأمرُة لمعروفُمتُ الةُو ي مُوأخالقُ

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()16/8ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()104/9ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()193/2ب ُت ريخ ُاإلسالمُ
()1233/5بُالك شفُ()191/2بُتهييبُالكم لُ()181/25بُتهييبُالتهييب(ُ .)289/9
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)491/1
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى()291/7ب ُالت ريخ ُالكةير()145/3ب ُالجرح ُوالتعديل()141/1ب ُثة ت ُخليف ()788/1بُ
ث تُاةتُحة تُ()267/6بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()223/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()188/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ()126/9بُت ريخُ
اإلسالمُ()841/4بُالك شفُ()362/1بُتهييبُالكم لُ()35/8بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)82/3
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)187/1
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كريم ب ُونهى ُعت ُالمنكر ُمت ُسوا ُالمع شرة ُوأكل ُأموال ُالن ا ُة لة ثلب ُومت ُس ر ُاألخالقُ
السي ب ُفنت ُلم ُيستثع ُمت ُيلت ُكل ُامتنع ُمت ُإيياا ُالن ا ُوكف ُشره ُعنهمب ُاةتغ ا ُوج ُاهُ

تع لىن ُفنن ُةيلتُقدُشمل ُمعنىُال دق ُمتُكلُجوانةه ب ُحيقُاشتملتُال دق ُفيُالحديقُ

لكلُخيرُمتُاألقوالُواألفع لُ .

ق ل ُاةت ُةث ل"ُ :محمل ُهيا ُالحديق ُعند ُالف ه ا ُعلى ُالحم ُوالندب ُعلى ُال دق ُ
وأفع ل ُالخير ُكله ب ُوهو ُمثل ُقول ُ

ُ"ُ :على ُكل ُسالمي ُمت ُالن ا ُ دق "ب ُأي ُأنهمُ

مندوةوتُإلىُيلتُفنتُقيلُ:كيفُيكوتُإمس ك ُعتُالشرُ دق ُقيلُ:إياُأمستُشرهُعتُريرهُ

فكين ُقد ُت دق ُعلي ُة لسالم ُمن ب ُوات ُك ت ُشره ُال ُيعدو ُنفس ب ُف د ُت دق ُعلى ُنفس ُةيتُ
منعه ُمتُاإلثم"(ُ .)1

الحديث الرابع واألربعون:

ُ 

تُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُع َمرُُ ْةتُُ َعلِيبُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُسلَ ْي َم تُُ ْةتُُ َح ْرببُقَ َُ
َخ َة َرَن ُ َع ْمروُ ْةتُُ َم ْن ُوربُقَ َُ
أْ
ِّيتُ
ت ُ ْاألَ ْش َع ِري َُ
ا ُ ِم َُ
لُ:أَتَ نِي ُ َن بُ
وسى ُقَ َُ
ت ُأَةِي ِ ب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
يد ُ ْة ُِ
ت ُ َس ِع ُِ
أَةِي ُع َم ْياب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
ول ُاللَّ ِ بُ
ُفَِنتَُّ ُلََن ُ َح َج ًب ُفَ َي َه ْةتُ ُ َم َعهُْم ُفَ َ لواَ ُ :ي ُ َرس َُ
ل ُاللَّ ُِ ُ
ب ُ َم َع َن ُإِلَى ُ َرس ُو ُِ
فَ َ لواُ :ا ْي َه ُْ
ال ُأ َْد ِري ُ َم ُ َح َجته ْمبُ
َخ َة ْرتُ ُأَِّني ُ َُ
ت ُةَِن ُ ِفي ُ َع َمِل َت ُقَ َُ
استَ ِع ُْ
وسىُ :فَ ْعتَ َي ْرتُ ُ ِم َّم ُقَ لواب ُ َوأ ْ
ْ
ل ُأَةو ُم َ
()2
تُ َسيَلََن " ُ .
الُ َن ْستَ ِعيتُُ ِفيُ َع َملِ َن ُةِ َم ُْ
ل"ُ:إُِنَّ ُ َُ
فَ َ َّدقَنِيبُ َو َع َي َرنِيبُفَ َ َُ
أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()518/32بُعتُسليم تُةتُحربُعتُعمرُةتُعليُاةتُم دمبُ
عتُأةيُعميشُعتُسعيدُةتُأةيُةردةُعتُأةي ُأةيُةردةبُة بُحديقُرقم)19741(ُ:بُ

ج اُمتُحديقُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند
ا
()3
 .1عمرو بن منصور النسائي أبو سعيد .
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةت(.)4

 .2سليمان بن حرب األزدي الواشحيبُث ُإم مُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)15(:

) (1شرحُ حي ُالةخ ريُالةتُةث لُ(ُ .)443/3
) (2سنتُالنس يُ(ُ)49(ُ)224ُ/8كت بُ:لدابُال ض ةبُ(ُ)4ة بُ:ترتُاستعم لُمتُيحرلُعلىُال ض ابُحديقُرقمُ .)5382(ُ:
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :مشيخ ُالنس ي ُ()60/1ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()382/13ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()289/3ب ُتهييب ُالتهييبُ
()107/8بُتهييبُالكم لُ()250/22بُالك شفُ()89/2بُت ريخُاإلسالمُ(ُ .)1199/5
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)427/1
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 .3عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي( ،)1أبو حفص البصري(.)2
تُيدلاُشديداُم تُسن ُتسعيتُوم ُوقيلُةعده (.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث ُوك
ً

 .4عتبة بن عبداهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود الهذلي ،أبو عميس(.)4

ق لُاةتُحجرُ:ث بُتوفىُسن ُخماُوم (ُ .)5

 .5سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى األشعريبُث ُثةتبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)12(:
 .6أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .7أبو موسى األشعري عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُعمرُةتُعليُالم دميُمدلاُمتُ

الراةع ب ُولم ُي رح ُة لسم ع ُعت ُأةي ُعمياب ُوقد ُثةت ُل ُرواي ُ رح ُفيه ُة لسم ع ُعت ُأةيُ

عمياُفيُمسندُأحمد()6بُوةيلتُت ولُعل ُالتدلياُ .

التعليق:

استغالالُللمن ببُوانم ُهيُتكليفُالُتشريفبُ
إتُالسلث ُوتوليُاإلم رةُليستُتج رةبُو
ً

ل ُلمه مُجس مبُيكوتُفيه ُالمراُمسنوًال ُعتُنفس ُوريرهبُفعلىُمتُحمله ُأتُ
يلُوحم بُ
وعباُث
َ

يت ي ُاه ُفيه ب ُويراعي ُح وق ُالعة د ُورب ُالعة د ُل ول ُ :

َرِعيَّتِ ُِ"()7ب ُول د ُنهى ُرسول ُاه ُ

تُ
ل ُ َع ُْ
ُ"كلكُْم ُ َراعُ ُ َوكلكُْم ُ َم ْس و بُ

ُسم َرة ُمت ُثلب ُاإلم رةب ُوررة ُفي ُعدمُ
ُعةدالرحمت ُةت َ

َلُ ِْ
تُ َم ْسيَلَ ُُ
تُأوتِيتَ ُهَ ُ َع ُْ
تُإِ ُْ
اإل َم َرُةَُفَِنَّن َُ
الُتَ ْسي ُْ
تُ َسم َرُةَُ َُ
تُ ْة َُ
الر ْح َم ُِ
الحرلُعليه ُل ول ُ:
ُ" َي ُ َع ْةَُدُ َّ
ت ُ َعلَ ْيهَ "()8بُف دُةيتُالحديقُعل ُالنهيُعتُسنالُ
ت ُ َر ْي ُِر ُ َم ْسيَلَ ُ ُأ ِع ْن َُ
ت ُأوتِيتَهَ ُ ِم ُْ
ت ُإِلَ ْيهَ ُ َوِا ُْ
و ِكْل َُ
) (1يكرهُاةتُحجرُفيُالمرتة ُالراةع ُمتُمراتبُالتدليابُوق ل(ُ:ك تُشديدُالغلوُفيُالتدليا)بُقلتُ:والُيحتجُةحديث ُإالُإياُ رحُ
ة لسم عُلكثرةُتدليس ُعتُالضعف انُثة تُالمدلسيت(ُ .)50
) (2انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()291/7ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُالدوري()202/4ب ُثة ت ُخليف ُ()387/1ب ُالت ريخُ

الكةير ُ()180/6ب ُالضعف ا ُالكةير ُ()179/3ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()188/7ب ُالك مل ُفي ُالضعف ا ُ()90/6ب ُرج ل ُ حي ُمسلمُ
()40/2ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()513/8ب ُالك شف ُ()67/2ب ُمت ُتكلم ُفي ُوهو ُموثق ُ()144/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()935/4ب ُتهييبُ
الكم لُ(ُ/)470/21تهييبُالتهييبُ(ُ .)485/7
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)416/1
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()366/6بُالت ريخُالكةير ُ()527/6بُالجرحُوالتعديلُ()342/6بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()591/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()122/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()20/7بُالتعديلُوالتجري ُ()1033/2بُث تُاةتُحة تُ()269/7بُ
ت ريخُاإلسالمُ()1022/3بُث تُالعجليُ()126/2بُالك شفُ()696/1بُتهييبُالكم لُ()309/19بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)97/7
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)381/1
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:مسندُأحمدُ()518/32بُحديقُرقمُ .)741(ُ:
)(7

حي ُالةخ ريُ()5/2بُحديقُرقمُ .)893(ُ:

)(8

حي ُالةخ ريُ()127/8بُحديقُرقمُ .)2622(ُ:
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اإلم رةُة ول "ُ :وكلتُإليه "ب ُأيُتركتُلنفستُدوتُمعون ُمتُاهُم ُثلةت بُكم ُةيتُفضلُعدمُ

الحرلُعليه ُويلتُة ُول "ُ:أعنتُعليه "بُأيُألهمتُالسدادُور قتُالمعون ُمتُاهُتع لىُ .
ق ل ُالعيني ُن ًال ُعت ُال رثةي"ُ :هيا ُنهيب ُوم هره ُالتحريم ُكم ُق ل ُ

ُ(ال ُتسيلُ

ُهياُأحداُيسيل ُويحرلُعلي )ُفلم ُأعرمُعنه ُولمُيوليه ُ
اإلم رةبُوان ُواهُالُنوليُعلىُعملن
ً
لحر هم ب ُولى ُأة ُموسى ُاليي ُال ُيحرل ُعليه ب ُوالس ل ُالحريل ُعليه ُوالس ل ُالحريلُ
يوكلُإليه ُوالُيع تُعليه "(ُ .)1

الحديث الخامس واألربعونُ :

ُ 

لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةو ُع َم ْيابُ
لُ:أ َْن َةي ََن ُ َج ْعفَرُ ُ ْةتُ ُ َع ْوتب ُقَ َُ
ت ُ َح ِكيمب ُقَ َُ
ت ُ ْة ُِ
َح َمدُ ُ ْةتُ ُعثْ َم َُ
أْ
َخ َة َرَن ُأ ْ
ام َأرَت ُُ
وسى ُأَ ْقَةلَ ُِ
الُ :لَ َّم ُثَ َُ
يدب ُ َوأَةِي ُة ْرَدةَب ُقَ َُ
ت ُ ْة ُِ
الر ْح َم ُِ
ت ُأَةِي ُ َ ْخ َرةَب ُ َع ُْ
َع ُْ
ت ُ َعُْةُِد ُ َّ
ت ُ َي ِ َ
ل ُأَةو ُم َ
تُ ْ
تُ
الَ ُ:و َك َُ
ب ُقَ َُ
أَ ُ ِم ْن ُ ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
ت ُ َة ِر ُ
يا ُ ِم َّم ُْ
ت ُأَِّني ُ َة ِر بُ
لُ:أَلَُْم ُأ ْخةِ ْرُِ
قب ُفَ َ َُ
تَ ِ ي ب ُقَ َُ
الُ :فَيَفَ َ
ولُاللَّ ُُِ
ي َح ِّدثهَ ُأَتَُُّ َرسُ َُ

أوالا -التخريجُ :

ق(ُ .)4(")3
ق()2بُ َو َسلَ َُ
قبُ َو َخ َر َُ
ياُ ِم َّم ُْ
ل"ُ:أ ََن ُ َة ِر بُ
ُقَ َُ
تُ َحلَ َ

 .1أخرج ُمسلم ُ()1(ُ )100/1ب ُكت ب ُاإليم ت ُ(ُ )44ة ب ُتحريم ُضرب ُالخدود ُوشقُ
ميدبُواسح قُةتُمن ورُعتُجعفرُةتُ
ُ
الجيوبُوالدع اُةدعوىُالج هلي ُعتُعةدُةتُح

عوتبُة بُحديقُرقم)104(ُ:بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند
ا
()5
 .1أحمد بن عثمان بن حكيم األودي أبو عبد اهلل الكوفي .
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُإحدىُوستيتُ ُوم تيتُوقيلُقةله (ُ .)6

ُ

) (1عمدةُال رأُشرحُ حي ُالةخ ريُ(ُ .)79/12
) (2حرقُ:الخرقُ:الشقبُالنه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)26/2
) (3سلقُ:أيُرفعُ وت ُعندُالم ية بُالنه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)391/2
) (4سنتُالنس يُ(ُ)21(ُ)20ُ/4كت بُ:الجن بُ(ُ)20ة بُ:الحلقبُحديقُرقمُ .)1863(ُ:
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()332/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()40/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()35/1بُالتعديلُوالتجري ُ
(ُ )332/1ث ت ُاةت ُحة ت ُ()42/8ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل()86/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ(ُ )29/6الك شف ُ()199/1ب ُتهييب ُالكم لُ
()404/1بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)61/1
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)82/1
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 .2جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث(.)1
ق لُاةتُحجر ُ:دوقُم تُسن ُُستُوقيلُسةعُ ُوم تيت(.)2

 .3أبو عميس عتبة بن عبداهلل بن عتبةُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)44(:
 .4جامع بن شداد أبو صخرة المحاربي(.)3

ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُسةعُوي لُسن ُثم تُوعشريتُوم (.)4
 .5عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي(.)5

ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُثالقُوثم نيت(.)6

 .6أبو موسى األشعريُ:عةداهُةتُقيابُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديق ُحست ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُعلت ُرير ُال دح ُأت ُجعفر ُةت ُعوت ُ دوق ُخفُ

الًُوقدُأخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ .
ضةث ُقلي ُ

التعليقُ :

يتفه ه وتُالنه ه اُعن ههدُنه ه ولُال ههةالاُوالمح ههتُعل ههىُحس ههبُإيمه ه نهمبُفه ه لمنمتُال ههويُيتل ه ه هُ

ة ل ةرُوالرض ُة ض اُاهُوقدرهبُوالُيدفع ُح ن ُإلىُالسخثُوالحلقُوالشقُوالني ح ُُواالعتهرامُ
علىُحكمُاهُتع لىُفهيُقضه ُوقهدرهبُيهلُيجهبُعلهىُالمهنمتُح ًه ُأتُيكهوتُكمه ُكه تُرسهولُاهُ
ح لُوف ةُولدهُإةراهيمُحيقُق ل"ُ:إتُالعيتُتدمعُوال لبُيح تُوالُن هولُإالُمه ُيرضهيُرةنه ُ

وان ُةفراقتُي ُإةراهيمُلمح ونوت"بُوقدُوعدُاهُال
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ) [ال مر.]10:

أجراُف لُسةح ن (ُ:ﰒ ﰓ ﰔ
ااُو ً
ةريتُج ً
افي ُو ً

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()396/6بُالت ُريخُالكةيرُ()197/2بُالجرحُوالتعديلُ()485/2بُثة تُخليف ُ()672/1بُ
ث تُالعجليُ()270/1بُالتعديلُوالتجري ُ()454/1بُث تُاةتُحة تُ()141/6بُسيرُأعالمُالنةالاُ()439/9بُالك شفُ()295/1بُ
تهييبُالكم لُ()70/5بُتهييبُالتهييبُ()101/2بُرج لُ حي ُالةخ ريُ(ُ .)140/1
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)141/1
) (3انمرُالترجم ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()318/6بُالت ريخُالكةيرُ()240/2بُالجرحُوالتعديلُ()529/2بُثة تُخليف ُ()672/1بُ
ث تُالعجليُ()256/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ()156/3بُث تُاةتُحة تُ()107/4بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()150/1بُرج لُ حي ُ
مسلم ُ()125/1بُالتعديلُوالتجري ُ(ُ )465/1سيرُأعالمُالنةالا ُ()205/5بُت ريخُاإلسالم ُ()216/3ب ُالك شفُ()288/1بُتهييبُ
الكم لُ()486/4بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)56/2
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)137/1
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()363/5ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري()458/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()425/1ب ُالتعديلُ
والتجري ُ()880/2ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()86/5ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()78/2ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()254/8ب ُت ريخ ُاإلسالمُ
()968/2بُتهييبُالتهييبُ()299/6بُالك شفُ()649/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)12/18
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)353/1
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ف ههدُةههرأُأةههوُموسههىُُممه ُةههرأُمنه ُرسههولُاهُ

ُفههيُالحههديقُمههتُالحلههقُوالخههرقُوالسههلقبُ

وقدُةيتُاهُ-سهةح ن ُوتعه لىُ-الثريهقُال هوابُعنهدُالم هية بُوههوُاسهترج عُالعةهدُأمهرهُهُف هدُ

قه ه ه ه ه ه لُتع ه ه ه ه ه ه لى(ُ:ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ) [الة رةُ .]157:
هياُالحديقُأ لُعميمُفيُالنهيُعتُالمنكهربُوالخهرو ُمهتُتةعه ُالوقهوعُفيه بُواياُكه تُ
الخ ههالفُة ههيتُالعلمه ه اُق ههدُةله ه ُح ههدهُف ههيُت ههيثرُالمي ههتُةةكه ه اُأهله ه بُوتعيةه ه ُة ه هراخهمُةنه ه اُعل ههىُ
األح ديههقُال هواردةُفههيُيلههتبُفنن ه ُمم ه ُالُشههتُفي ه ُأتُواجههبُالمههنمتُتحههييرُأهل ه ُمههتُالوقههوعُفههيُ

المنكرُالييُيتوقعُمنهمُأتُي عواُفي بُواالُك تُعلي ُتةعه ُالت
عتُالمنكر(ُ .)1

الحديث السادس واألربعونُ ُ:

هيرُفهيُاألمهرُةه لمعروفُوالنههيُ

ُ 

لُ َح َّهدثََن ُ
لُ َح َّدثََن ُ َح ِريشُُ ْةهتُُسهلَ ْيمُُقَه َُ
لُ َح َّدثََن ُأَةوُ َداوَُدُقَ َُ
وسىُاْلَةْل ِخيُُقَ َُ
أْ
َخ َة َرَن ُ َي ْح َيىُ ْةتُُم َ

لُ َرسولُُاللَّ ُُِ
وسىُقَ َلُ:قَ َُ
تُأَةِيُة ْرَدُةَُ َع ُْ
ثْل َح ُُ ْاأل ََي ِميُُ َع ُْ
َ
تُأَةِيُم َ

أوالا -التخريجُ :

"ُ:كلُُم ْس ِكرُُ َح َربام"(.)2

 .1أخرج ُأحمد ُفي ُمسنده ُ()503/32ب ُعت ُسليم ت ُةت ُداود ُعت ُحريش ُةت ُسليم ُعتُ
ثلح ُاألي ميبُة بُحديقُرقم19728ُ:بُةلفم .

ثانيا -رجال السند
ا
()3
 .1يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحمداني ،أبو زكريا البلخي .
ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُأرةعيتُ ُوم تيت(.)4

 .2سليمان بن داود الجارود أبو داود الطيالسي البصري صاحب المسند المشهور(.)5

ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُرلثُفيُأح ديقبُم تُسن ُأرةعُ ُوم تيت(ُ .)6

) (1انمرُ:فت ُالمنعمُشرحُ حي ُمسلمُ(ُ .)338/1
) (2السنتُال غرىُ(ُ)51(ُ)299/8كت بُاألشرة بُ(ُ)23ة بُتحريمُكلُشرابُأسكربُحديقُرقمُ .)5597(ُ:
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:التعديلُوالتجري ُ()1210/3بُإكم لُتهييبُالكم لُ()369/12بُسيرُأعالمُالنةالاُ()293/15بُتيكرةُ
الحف مُ()48/2بُالك شفُ()377/2بُتهييبُالكم لُ()6/32بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)289/11
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)597/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()298/7بُالت ريخُالكةيرُ()10/4بُت ريخُخليف ُ()472/1بُالجرحُوالتعديلُ()111/4بُ
ث ت ُالعجلي ُ()427/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()269/1ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()378/9ب ُمت ُتكلم ُفي ُوهو ُموثق ُ()92/1ب ُتيكرةُ
الحف مُ()257/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ()51/6بُتهييبُالتهييبُ()182/4بُت ريخُاإلسالمُ()84/5بُالك شفُ()458/1بُث تُاةتُ
حة تُ()275/8بُتهييبُالكم لُ(ُ .)401/11
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)250/1
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 .3حريش بن سليم الجعفي الثقفي أبو سعيد الكوفي(.)1
ق لُاةت ُمعيتُ:ليا ُةشيا()2ب ُويكره ُاةت ُحة تُفي ُالث ت()3ب ُوق ل ُاليهةي ُ :دوق()4ب ُوق لُ

مرةُ:وثق()5بُ ُوق لُاةتُحجرُ:م ةول(.)6

 .4طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الهمداني األيامي(.)7

ق لُاةتُحجرُ:ث ُق رأُف ضلُم تُسن ُإثنتيُعشرةُوم ُأوُةعده (.)8

 .5أبو بردة :عامر بن عبد اهلل بن قيسبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُحريشُةتُسليمُم ةولُ .

الحديث السابع واألربعون:
َخ َة َرَن ُ َهنَّ دُُ ْةتُُالس ِ
تُأَةِيُ
تُ َع ِمربُ َع ُْ
تُمثَِّرفبُ َع ُْ
تُأَةِيُ َة ْيدُُ َع ْةثَرُُ ْةتُُاْل َ ِسِمبُ َع ُْ
َّريِّبُ َع ُْ
أْ
َّ ِ
َج َر ِ
ات"(ُ .)9
َعتَ َُ
"م ُْ
لُ:قَ َُ
وسىبُقَ َُ
ة ْرَدةَبُ َع ُْ
قُ َج ِرَيتَ بُثَُّمُتََ َّو َجهَ ُ َفلَ ُُأ ْ
تُأ ْ
تُأَةِيُم َ
لُ َرسولُُالل َُ ُ:

أوالا -التخريج ُ

 .1أخرج ُالةخ ريُ(ُ)49(ُ)149/3كت بُالعتقُ()14بُة بُفضلُمتُأدبُج ريت ُوعلمه ُ

عت ُإسح ق ُةتُإةراهيم ُعتُمحمدُةت ُفضيل ُعتُمثرفُعندُالشعةيبُة ب ُحديقُرقمُ:

()2544بُج اُمتُحديقُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلم ُ()16(ُ )1045/2ب ُكت ب ُالنك ح ُ()14ب ُة ب ُفضيل ُإعت ق ُأمت ُثمُ

يت وجه بُعت ُيحيىُةتُيحيىُعتُخ لدُةتُعةداهبُعتُمثرف ُعتُع مرُة بُحديقُ

(ُُ)154مت ربُاأللف مُ.
ُوالتعديل ُ()292/3ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()47/4ب ُث ت ُاةت ُحة تُ
) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()113/3ب ُالجرح ُ
()245/6بُالمغنيُفيُالضعف اُ()155/1بُالك شفُ()319/1بُتهييبُالكم لُ()585/5بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)242/2
) (2الجرحُوالتعديلُ(ُ .)292/3
) (3ث تُاةتُحة تُ(ُ .)245/6
) (4المغنيُفيُالضعف اُ(ُ .)155/1
) (5الك شفُ(ُ .)319/1
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)157/1
) (7انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()308/6بُالجرحُوالتعديلُ()473/4بُثة تُخليف ُ()689/1بُالت ريخُالكةيرُ()346/4بُ
ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()30/3بُث تُالعجليُ()479/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()373/1بُالتعديلُوالتجري ُ()602/2بُث تُ
اةتُحة تُ()393/4بُسيرُأعالمُالنةالاُ()191/5بُإكم لُتهييبُالكم لُ()82/7بُالك شفُ()514/1بُتهييبُالكم لُ()433/13بُ
تهييبُالتهييبُ(ُ .)25/5
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)283/1
) (9سنتُالنس يُ(ُ)26(ُ)115ُ/6كت بُ:النك حبُ(ُ)65ة بُ:عتقُالرجلُج ريت ُثمُيت وجه بُحديقُرقمُ .)3345(ُ:
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ثانيا -رجال اإلسنادُ :
ا
 .1هناد بن السري التميمي الكوفيُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)24(:
 .2عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زبيد الكوفي(.)1

ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُتسعُوتسعيتُوم (.)2

 .3مطرف بن طريف الحارثي الكوفي(.)3

ق لُاةتُحجرُ:ث ُف ضلُم تُسن ُإحدىُوأرةعيتُوم ُأوُةعدُيلت(.)4

 .4عامر بن شرحبيل الشعبي أبو عمروُ:ث ُف ي بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)36(:
 .5أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تب ُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .

التعليق:

إت ُتعدد ُاألجور ُليا ُةكثرة ُاألفع لب ُوانم ُةنخالل ُالني ُوالعة دة ُه ُولو ُك ت ُالعملُ
قليالن ُ ف د ُينجر ُاإلنس ت ُعلى ُفعل ُقد ُفعل ُأجريت ُوقد ُينجر ُريره ُمرة ُواحدةب ُف د ُحق ُالنةيُ
ًُ
ُفيُهياُالحديقُعلىُاإلحس تُللملوتبُوفي ُدلي بل ُعلىُحرلُالشريع ُاإلسالمي ُعلىُ

العتقُوالترريبُفي بُوهياُالحديقُُدليلُعلىُفضلُمتُأعتقُج ريت ُوت وجه بُفنتُل ُأجريتبُ
األولُ:ةم ُل ُعليه ُمتُفضلُالعتقبُوالث نيُةفضلُالت و ُةه بُوفيُيلتُاألجرُالكةيرُلهياُ

اإلنس تن ُألن ُترت ُ
لسن ُنةين ُ

حة ُالم ل ُوالحسب ُوالنسب ُوت و ُالتيُأعت ه ُاةتغ اُوج ُاه ُوتثةي ً ُ


) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()382/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()94/7ب ُالجرح ُوالتعديل()43/7ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
(ُ/)598/2رج لُ حي ُمسلم()126/2بُالتعديلُوالتجري ُ()1043/3بُث تُاةتُحة تُ()307/7بُسيرُأعالمُالنةالاُ()227/8بُ
ت ريخ ُاإلسالم ُ()659/4ب ُالك شف ُ()537/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()226/7ب ُتيكرة ُالحف م()190/1ب ُتهييب ُالكم ل ُ()136/5بُ
تهييبُالتهييبُ(ُ .)136/5
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)294/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()345/6بُالت ريخُالكةيرُ()397/7بُالجرحُوالتعديلُ()313/8بُثة تُخليف ()280/1بُ
ث ت ُالعجلي()282/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري()719/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلم()347/2ب ُالتعديل ُوالتجري ُحديق ُرقم)733/2(ُ :بُ
إكم ل ُتهييب ُالكم ل()227/11ب ُسير ُأعالم ُالنةالا()127/6ب ُت ريخ ُاإلسالم()981/3ب ُث ت ُاةت ُحة ت(ُ /)493/7تهييبُ
الم ل()62/28بُتهييبُالتهييب()172/10بُالك شفُ(ُ .)269/2
) (4ت ريبُالتهييب(ُ .)534/1
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الحديث الثامن واألربعون:

ت ُأَةِيُ
يلب ُ َع ُْ
الر ْح َم ِتب ُ َع ُْ
ت ُ َعلِيب ُقَ َُ
َح َمدُ ُ ْةتُ ُ َع ْةُِد ُاللَّ ُِ ُ ْة ُِ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ َع ْةدُ ُ َّ
ت ُإِ ْس َارِ َ
أْ
َخ َة َرَن ُأ ْ
ل ُم َع بُيُ:
ُأ ََن ُ َوم َع بُي ُإِلَى ُاْل َي َم ِتب ُفَ َ َُ
ل"َ ُ:ة َعثَنِي ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
ت ُأَةِي ُِ ُقَ َُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدُةَب ُ َع ُْ
قب ُ َع ُْ
إِ ْس َح َ

بُم ْس ِك ًرا"(.)1
الُتَ ْش َر ُْ
ببُ َوَُ
َهلِهَ بُفَ َم ُأَ ْش َرب ُقَ َُ
تُتَْة َعث َن ُإِلَىُأ َْرمُُ َكثِ بُ
إَِّن َُ
يرُ َش َرابُُأ ْ
ل"ُ:ا ْش َر ْ
أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالنس يُفيُالسنتُالكةرىُ()78/5بُ(ُ)19كت بُاألشرة بُ()25بُة بُتحريمُكلُ
شرابُأسكرُعت ُأحمدُةتُعةداهُةتُعلي ُعتُعةدالرحمت ُةتُمهديبُعتُإس ار يلُعتُ

أةيُإسح قُة بُحديقُرقم)5086(ُ:بُةلفم .

 .2أخرج ُالدارمي ُفي ُسنن ُ()1332/2ب ُ(ُ )9كت ب ُاألشرة ُ()8ب ُة ب ُم ُقيل ُفيُ
المسكربُعت ُمحمدُةتُيوسفُعتُإس ار يلُةتُيونابُة بُحديقُ()2143بُج اُمتُ

الحديقُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند ُ
ا
()2
 .1أحمد بن عبداهلل بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي .
ق لُالنس يُ

ل ()3بُ ُويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت()4بُ ُوق لُاةتُحجرُ دوقُم تُسن ُ

اثنتيتُوخمسيتُ ُوم تيت(.)5

 .2عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري(.)6
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُح فمُع رفُة لرج لُوالحديقبُوتوفىُسن ُثم تُوتسعيتُوم ُ
وهوُاةتُثالقُوتسعيتُسن (.)7

 .3إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيُ :ث ُتكلم ُفي ب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)14(:

) (1سنتُالنس يُ(ُ)51(ُ)298ُ/8كت بُ:األشرة بُ(ُ)23ة بُ:تحريمُكلُشرابُأسكرُحديقُرقمُ .)5596(ُ:
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()58/2بُمشيخ ُالنس يُ()80/1بُالتعديلُوالتجري ُ()330/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()38/1بُث تُاةتُحة تُ()30/8بُالك شفُ()197/1بُتهييبُالكم لُ()365/1بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)48/1
) (3مشيخ ُالنس يُ(ُ .)80/1
) (4ث تُاةتُحة تُ(ُ .)30/8
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)81/1
) (6انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()297/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()354/5ب ُث ت ُالعجلي ُ()88/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
(ُ/)454/1رج لُ حي ُمسلمُ()420/1بُالتعديلُوالتجري ُ()865/2بُث تُاةتُحة ت()373/8بُإكم لُتهييبُالكم ل()235/8بُ
سيرُأعالمُالنةالا(ُ)192/9تيكرةُالحف م()241/1بُت ريخُاإلسالم()1152/4بُالك شف()645/1بُتهييبُالكم ل()430/17بُتهييبُ
التهييب(ُ .)279/6
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)351/1
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 .4عمرو بن عبداهلل بن عبيد أبو إسحاق السبيعيُ:ث ُع ةدُاختلثُةآخرةُسةقُترجمت ُ
فيُحديقُرقم.)14(ُ:

 .5أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسب ُ ح ةيب ُجليلب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :
الحديقُحستُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُريرُال دح ُأتُأحمدُةتُعةداهُةتُعليُ دوقُ

ُقليالبُوة قيُرواةُالحديقُث تُ .
ًُ
خفُضةث

الحديث التاسع واألربعون:
ِ
وسىبُ
َجلَ ِ ب ُقَ َُ
لُ:أ َْن َةي ََن ُ َع ْةدُ ُاللَّ ِ ب ُ َع ُْ
َخ َة َرَن ُس َوْي بدب ُقَ َُ
أْ
ت ُ ْاأل ْ
لَ ُ:ح َّدثَني ُأَةو ُ َة ْك ُِر ُ ْةتُ ُأَةِي ُم َ
ول ُاللَّ ِ ب ُإِتَُّ ُةِهَ ُأَ ْش ِرَة ًب ُفَ َم ُ
ُِإلَى ُاْل َي َم ِتب ُ َف ْلتَُ ُ :ي ُ َرس َُ
لَ ُ :ة َعثَنِي ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
ت ُأَُةِي ِ ب ُقَ َُ
َع ُْ
َم ُ
ل"َ ُ :و َم ُ ِه َي " ُقْلتُُ :اْلةِتْعب ُ َواْل ِم ْ رب ُقَ َُ
أَ ْش َربب ُ َو َم ُأ ََدع ُقَ َُ
ل"َ ُ :و َم ُاْلةِتْعب ُ َواْل ِم ْ ر " ُقْلتُُ :أ َّ
ب ُم ْس ِك ًراب ُفَِنِّنيُ
"ال ُتَ ْش َر ُْ
ُ َُ
ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
َم ُاْل ِم ْ رُُ :فََنةِييُ ُالي َرِةب ُفَ َ َُ
اْلةُِتْعُُ :فََنةِييُ ُاْل َع َس ِلب ُ َوأ َّ
لُم ْس ِكر"(ُ .)1
َح َّرْمتُُك َُّ

أوالا -التخريجُ :

 .1أخرج ُالنس يُفيُالسنتُالكةرى ُ()284/6بُ()38بُكت بُالوليم ُ)(ُ)14ة بُتحريمُ
كلُشرابُأسكربُة بُحديقُرقم)6786(ُ:بُةلفم .

 .2أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()416/32بُعت ُم عبُةتُسالمبُعتُاألجل ُعتُأةيُةكرُ
ةتُأةيُموسىبُة بُحديقُرقمُ(.)19598

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1سويد بن نصر بن سويد المروزيُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)27(:
 .2عبداهلل بن المبارك المروزيُ:ث بُثةتُف ي بُسةقُترجمت ُفيُحديق(.)27
 .3أجلح بن عبداهلل بن حجية أبو حجية الكوفي واألجلح لقب(.)2
ُ

) (1سنتُالنس يُ()299/8بُ(ُ)51كت بُاألشرة بُ(ُ)24ة بُتفسيرُالتة ُوالمر بُحديقُرقمُ(ُ .)5603
) (2انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()35/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()68/2ب ُأحوال ُالرج ل()95/1ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُ
الدوري()269/3بُث تُالعجليُ()212/1بُتهييبُالكم ل ُ()275/2بُالضعف اُالكةيرُ()122/1بُالضعف اُوالمتروكوتُالةتُالجو يُ
(ُ .)64/1
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ق لُ:أةوُح تمُليتُلياُة ل ويُيكتبُحديث ُوالُيحتجُة ()1بُ ُوق لُاةت ُمعيتُ:ث ()2بُوق لُمرةُ:

لياُة ُةيا()3بُوق لُمرةُ:

ُ:روىُأجل ُ
ل ()4بُوق لُالسعديُ:مفترى()5بُوق لُأحمدُةتُحنةل ُ

ريرُحديقُمنكر()6بُويكرهُاةتُحة تُفيُالمجروحيت()7بُوق لُاةتُسعدُ:ضعيفُجدُاً()8بُوق لُ
العجليُ:ث بُوق لُفيُموضعُلخرُ:ج

ُالحديقُولياُة ل ويُفيُعدادُالشيوخ()9بُ ُوق لُاةتُ

ُمنكراب ُوأرجو ُأت ُال ُةيا ُة ُإال ُأن ُيعد ُفي ُشيع ُالكوف ب ُوهو ُعنديُ
عديُ :لم ُأجد ُل ُشيً
ً
مست يم ُالحديق ُ دوق()10ب ُوق ل ُالس جيُ :ضعيف ُوهو ُ دوق()11ب ُوق ل ُاليهةيُ :شيعيُ

مشهورُ دوق()12بُ ُوق لُاةتُحجر ُ:دوقُشيعيبُم تُسن ُخماُوأرةعيتُوم (.)13

 .4عمرو بن عبداهلل بن قيس أبو بكر بن أبي موسىُ :ث ب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)19(:

 .5أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

ُالحديقُحست ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُعلت ُريرُال دح ُأت ُأجل ُةت ُعةداه ُ دوقُخفُ
قليالُ .
ضةث ُ ًُ
الحديث الخمسونُ ُ:



لَ ُ:ح َّدثََُن ُأَةِي ُ َوأ َْن َةي ََن ُإةراهيم ُ ْةتُُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُع َمرُ ُ ْةتُ ُ َح ْفلُ ُقَ َُ
وب ُقَ َُ
َخ َة َرَن ُإةراهيم ُ ْةتُ ُ َي ْع َُ
أْ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ
ل ُ َوأ َْن َةي ََن ُ َع ْمرو ُ ْةتُ ُ َم ْن ورب ُقَ َُ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ َح ْف بُ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ َي ْح َيى ُ ْةتُ ُ َم ِعيتب ُقَ َُ
وب ُقَ َُ
َي ْع َُ
تُ
يدُا ْة ُِ
تُ َي ِ َُ
تُإةراهيمبُ َع ُْ
اللَّ ِ بُ َع ُْ
تُع َة ْيُِدُ ُ
تُ ْة ُِ
تُاْل َح َس ُِ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةِيبُ َع ُِ
تُ ِر َي قبُقَ َُ
لُ ْة ُِ
ع َمرُُ ْةتُُ َح ْف ُِ

) (1الجرحُوالتعديلُ(ُ .)347/2
) (2ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)269/3
) (3المرجعُالس ةقُ .
) (4الجرحُوالتعديلُ(ُ .)347/2
) (5الضعف اُوالمتروكوتُالةتُالجو يُ(ُ .)64/1
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)347/2
) (7المجروحوتُالةتُحة تُ(ُ .)175/1
) (8الثة تُالكةرىُ(ُ .)350/6
) (9ث تُالعجليُ(ُ .)212/1
) (10الك ملُفيُالضعف اُ(ُ .)140-136/2
) (11إكم لُتهييبُالكم لُ(ُ .)13/2
) (12متُتكلمُفي ُوهوُموثقُ(ُ ..)34/1
) (13ت ريبُالتهييبُ(ُ )96/1
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تُاْل َحُِّرُ
وتُ ِم َُ
ل"ُ:أ َْة ِردواُةِ لم ْه ِربُفَِنتَُُّالَِّييُتَ ِجد َُ
وسىُ َي ْرفَع ُُقَ َُ
تُقَ ْيابُ َع ُْ
تُ ْة ُِ
تُثَ ةِ ُِ
أ َْوابُ َع ُْ
تُأَةِيُم َ
تُفَ ْي ُِ(َ ُ)1جهََّنَُم"(ُ ُ.)2
ِم ُْ
أوالا -التخريج:
 .1أخرج ُالنس يُفيُالسنتُالكةرى ُ()192/2بُ(ُ)2كت بُال الةبُقي مُالليلُوتثوعُالنه ربُ
()85بُة بُاإلةرادُة لمهربُإياُاشتدُالحربُعتُأةيُ رع ُةتُعمروُعتُث ةتُةتُقياُعتُ
أةيُموسىُيرفع بُحديقُرقم)1502(ُ:بُةلفم .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي( )3الجوزجاني(.)4
ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمبُرميُة لن ببُم تُسن ُتسعُوخمسيتُ ُوم تيت(.)5

 .2عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي(.)6

ق لُاةتُحجرُ:ث بُرةم ُوهمُم تُسن ُاثنتيتُوعشريتُ ُوم تيت(.)7

 .3حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي(.)8

ق لُاةتُحجرُ:ث ُف ي ُتغيرُحفم ُقليلُفيُاآلخربُم تُسن ُأرةعُأوُخماُوتسعيتُ
وم ُوقدُق ربُالثم نيت(ُ .)9

) (1في ُ:الفي ُ:سثوعُالحرُوفوران ُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)484/3
) (2سنتُالنس يُ(ُ)6()249ُ/1كت بُ:المواقيتبُ(ُ)4ة بُ:اإلةرادُة لمهرُإياُاشتدُالحربُحديقُرقمُ .)501(ُ:
) (3الجو ج نيُ :هيه ُالنسة ُإلى ُمدين ُةخراس ت ُمم ُيلي ُةلخ ُي ل ُله ُالجو ج ن ت ُوالنسة ُاليه ُجو ج نيُ .األنس ب ُالسمع نيُ
(ُ .)400/3
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()148/2ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()324/1ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ(ُ )81/1ت ريخ ُاإلسالمُ
()43/6ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()75/1ب ُالك شف ُ()227/1ب ُتهييب ُالكم ل ُ()244/2ب ُتهييب ُالتهييب ُ()181/1ب ُمشيخ ُالنس يُ
()60/1بُت ريخُدمشقُ()287/7بُسلمُالو ُولُإلىُثة تُالفحولُ(ُ .)66/1
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)95/1
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()413/6بُالت ريخُالكةيرُ()150/6بُالجرحُوالتعديلُ()103/6بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()508/2بُث ت ُالعجلي ُ()164/2بُإكم لُتهييبُالكم لُ()37/10بُسيرُأعالمُالنةالاُ()639/10ب ُث تُاةت ُحة تُ()445/8بُ
ت ريخُاإلسالمُ()642/5بُرج لُ حي ُمسلمُ()34/2بُالتعديلُوالتجري ُ()936/3بُالك شفُ()57/2بُتهييبُالكم لُ(ُ .)304/21
) (7ت ريبُالتهييبُ ُ
) (8انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()389/6بُالت ريخُالكةيرُ()370/2بُثة تُخليف ُ()290/1بُالجرحُوالتعديلُ()185/3بُ
ث ت ُالعجلي ُ()310/1ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()181/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()154/1ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()200/6ب ُالتعديلُ
والتجري ُ()511/2بُت ريخُاإلسالمُ()1094/4بُمي اتُاالعتدالُ()567/1بُلس تُالمي اتُ()238/3بُت ريخُةغدادُ()94/9بُالك شفُ
()343/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)56/7
) (9ت ريبُالتهييبُ(ُ .)173/1
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 .4يحيى بن معين بن زياد بن بسطام بن عبدالرحمن ،وقيل يحيى بن معين بن غياث بن
زياد بن عون بن بسطام ،وقيل يحيى بن معين بن عون بن زياد بن نهار بن خيار

بن بسطام المزي الغطفاني أبو زكريا البغدادي(.)1

ق لُاةت ُحجرُ:ث ُح فمُمشهورُإم مُالجرحُوالتعديلُم تُسن ُثالقُوثالثيتُ ُوم تيتُ
فيُالمدين ُالمنورةُول ُةضعُوسةعوتُسن (.)2

 .5الحسن بن عبيد اهلل بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث ُف ضلُم تُسن ُتسعُوثالثيتُوم ُوقيلُةعده (.)4

 .6يزيد بن أوس

()5

ق لُاةتُالمدينيُمجهول()6بُ ُوق لُاةتُحجرُم ةول(.)7

 .7ثابت بن قيس النخعي أبو المنقع الكوفي(.)8

يكرهُاةتُحة تُفيُالث ت()9بُ ُوق لُاةتُحجرُم ةول()10ب ُ

 .8أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

ُالحديق ُضعيف ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُعلت ُال دح ُأت ُي يد ُةت ُأوا ُم ةولب ُوث ةت ُةتُ

ةولُأيض بُول ُش هدُعندُالةخ ريُومسلمُمتُحديقُأةيُهريرةُبُمتُحديقُمت ربُ
قياُم
ً
األلف مبُقدُأخرج هُفيُ حيحيهم (ُ .)11
ُ

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()354/7بُالت ريخُالكةيرُ()307/8بُالجرحُوالتعديلُ()12/9بُث تُالعجليُ()357/2بُ
رج لُ حي ُالة ريُ()779/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()350/2بُإكم لُتهييبُالكم لُ()365/12بُث تُاةتُحة تُ()262/9بُسيرُ
أعالمُالنةالاُ()71/11بُالك شفُ(ُ)367/2تهييبُالكم لُ()544/31بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)280/11
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)97/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()348/6بُالت ريخُالكةيرُ()297/2بُالجرحُوالتعديلُ()23/3بُث تُالعجليُ()296/1بُ
رج ل ُ حي ُمسلم ُ()131/1ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()160/6ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()145/6ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()632/3ب ُالك شفُ
()327/1بُتهييبُالكم لُ()199/6بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)292/2
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)162/1
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()913/8ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()252/9ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()540/5ب ُالتكميل ُفي ُالجرحُ
والتعديلُ()316/2بُاإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ()508/6بُتهييبُالتهييبُ()315/11بُتهييبُالكم لُ(ُ .)90/32

) (6التكميلُفيُالجرحُوالتعديلُ(ُ .)317/2
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)599/1
) (8انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()168/2بُت ريخُدمشقُ()139/11بُث تُاةتُحة تُ()89/4بُالك شفُ()282/1بُتهييبُ
الكم لُ()371/4بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)13/2
) (9ث تُاةتُحة تُ(ُ .)89/4
) (10ت ريبُالتهييبُ(ُ .)133/1
)(11

حي ُالةخ ريُ()430/1بُحديقُ()615بُ حي ُمسلمُ()113/1بُحديقُرقمُ .)539(ُ:
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التعليق:
إتُال الةُعلىُوقته ُمتُأحبُاألعم لُإلىُاهُتع لىُكم ُسيلُعتُيلتُالنةيُ

بُ

أت ُنُنخرُ

ُودفع ُللمش ُالن تج ُعت ُشدة ُالحر ُفي ُال يف ُأمرن ُ
ولكت ُتخفيفً ُعت ُأمت
ً
ب ُحيق ُإت ُالن ر ُله ُنفس ت ُنفا ُفيُ
ال الة ُوهيا ُمت ُة ب ُرفع ُالحر ُعت ُأم ُمحمد ُ
ت ُ َّ
لُ
ت ُ َي ُ َربُِّ ُأَ َك َُ
الن رُ ُإِلَى ُ َرةِّهَ ُفَ َ لَ ُْ
بُ" َوا ْشتَ َك ُْ
ال يفُونفاُفيُالشت ابُكم ُج اُفيُقول ُ
ِ
تُ َنفَاُ ُ ِفي ُ ِّ
ت ُاْل َحُِّرُ
وت ُ ِم ُْ
ف ُفَه َُو ُأَ َشدُ ُ َم ُتَ ِجد َُ
َّي ُِ
ت ُلَهَ ُةَِنفَ َس ْي ُِ
ض ُفَيَِي َُ
الشتَ ُِاُ َوَنفَاُ ُ ِفي ُال ْ
َة ْعضيُ َة ْع ً
تُال َّ ْمهَ ِرير"(ُ .)1
وتُ ِم ُْ
َوأَ َشدُُ َم ُتَ ِجد َُ
ق لُاةتُحجر"ُ:قولُقول "ُ:في ُجهنم"ُأيُمتُسع ُانتش ره ُوتنفسه ُوفي ُمك تُأفي ُأيُ
متسعب ُوهيا ُكن ي ُعت ُشدة ُاستع ره ُوم هره ُأت ُمث ر ُوهج ُالحر ُفي ُاألرم ُمت ُفي ُجهنمُ
ح ي بُوقيلُهيُمج ُالتشةي ُأيُكين ُن رُجهنم"(ُ .)2


) (1السنتُالكةرىُ(ُ)8()47/4كت بُُ:المن ست(ُُ)51ة بُُ:التمتعُحديقُرقمُ(ُ .)3701
) (2فت ُالة ريُشرحُ حي ُالةخ ريُ.اةتُحجرُ(ُ .)17/2
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رملبحثهرا ربع

خت جهأحاا ثهأبيهمو ىهر شع يههيفهراسننه
راكربى،هوب انهع ها،هوراتع قهع هاهباختصاا ه
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الحديث الواحد والخمسونُ ُ:

لَ ُ :ح َّدثََن ُ
لَ ُ :ح َّدثََن ُم َح َّمبُد ُقَ َُ
َخ َة َرَن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُاْلمثَنَّىب ُ َوم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َة َّش رب ُ َواللَّ ْفمُ ُلَ ُ ُقَ َُ
أْ
تُ
وسى ُأََّن ُ ُ َك َُ
وسىب ُ َع ُْ
ت ُإةراهيم ُ ْة ُِ
ت ُع َم ْيرب ُ َع ُْ
ت ُع َم َرُةَ ُ ْة ُِ
ت ُاْل َح َكِمب ُ َع ُْ
ش ْع َة ب ُ َع ُِ
ت ُأَةِي ُم َ
ت ُأَةِي ُم َ
ق ُأ ِ
يت ُ ِفيُ
َميرُ ُاْلم ْن ِمنِ َُ
َح َد َُ
ت ُ َُ
ت ُفَِننَّ َُ
م ُفتَْي َُ
ت ُةَِة ْع ُِ
لُ:رَوْي َد َُ
ل ُلَ ُ ُ َرج بُ
يُْفتِي ُةِ ْلمتْ َع ُِ()1ب ُفَ َ َُ
ال ُتَ ْد ِري ُ َم ُأ ْ
ت ُ َك ِرْهتُُ
ُقَُْد ُفَ َعلَ ب ُ َولَ ُِك ُْ
اه ُ
ول ُ ُِ
ل ُع َمر"ُ :قَُْد ُ َعلِ ْمتُ ُأَتَُّ ُ َرس َُ
ت ُ َة ْعدب ُ َحتَّى ُلَِيت ُ ُفَ َسيَْلت ُ ُفَ َ َُ
النس ُِ
جُتَ ْثرُُراوسه ْم"(ُ .)3
اتُثَُّمُ َيروحواُ ِفيُاْل َح ُِّ
يت(ُ)2ةِ ِهتَُُّ ِفيُ ْاأل ََر ُِ
ملواُم َعِّرِس َُ
أ ُْ
َتُ َي َ
أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُمسلم ُ()896/2بُ()15ب ُكت ب ُالحجبُ(ُ)22ة بُفي ُنسخُالتحللُمتُاإلحرامُ
واألمرُة لتم مبُة بُحديقُرقمُ()1222بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال اإلسنادُ :
ا
 .1محمد بن المثنى بن عبيد بن دينار العنزيُ :ث ب ُثةتب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)18(:

 .2محمد بن بشار بندارُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)38(:

 .3شعبة بن الحجاج الواسطيُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)29(:
 .4الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي(.)4

ق لُاةتُحجر ُ:ث ُثةتُف ي بُإالُأن ُرةم ُدلاُم تبُسن ُثالقُعشرةُوم بُأوُةعده ُ
ول ُنيفُوستوتُسن (.)5

 .5عمارة بن عمير التيمي تيم اهلل بن ثعلبة الكوفي(.)6
) (1المتع ُ:وهوُنوعُمتُأنواعُاإلحرامُة لحجُ"وهوُأتُيكوتُقدُأهمُفيُأشهرُالحجُةعمرةُفنياُو لُإلىُالةيتُوأرادُأتُي ِحلُم ُحرمُ
علي بُفسةيل ُأتُيثوفُويسعىُوي َّ
ُجديداُفيكوتُقدُتمتعُة لعمرةُفيُأي مُ
ام
حلبُوي
ً
ً
يمُحالالُإلىُيومُالحجبُثمُيُحرمُمتُمك ُة لحجُإحر ً
الحجُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)292/4

) (2معرسيتُ:عراُمتُأعراُة مرأت ُإياُةنيُعليه ُكرهُأتُيحلُالرجلُمتُعمرت ُثمُييتيُإمرأت ُثمُيهلُة لحجُ .الف قُفيُرريبُ
الحديقُ(ُ .)416/2
) (3السنتُالكةرىُ(ُُ)ُ8ُ(ُ)ُ47/4كت بُالمن ستُ(ُُ)ُ51ة بُُ:التمتعُحديقُرقمُ(ُُ .)ُ3701
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()331/6بُالت ريخُالكةيرُ()332/2بُالجرحُوالتعديلُ()123/3بُث تُالعجليُ()312/1بُ
التعديلُوالتجري ُ()528/2بُإكم لُتهييبُالكم لُ()99/4بُسيرُأعالمُالنةالاُ()208/5بُت ريخُاإلسالمُ()224/4بُموسوع ُأقوالُ
أحمدُةتُحنةلُفيُالرج لُ()284/1بُتيكرةُالحف مُ()88/1بُالك شفُ()344/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()196/1بُرج لُ حي ُ
مسلمُ()139/1بُتهييبُالكم لُ()114/7بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)432/2
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)175/1
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ(288ب)6بُالت ريخُالكةيرُ()499/6بُالجرحُوالتعديلُ()366/6بُث تُالعجليُ()163/2بُ
إكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()22/10ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()1026/3ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()585/2ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()243/5بُ
موسوع ُأقوالُأحمدُةتُحنةلُفيُرج لُالحديقُوعلل ُ()61/3بُرج لُ حي ُمسلمُ()585/2بُت ريخُاإلسالمُ()1150/2بُالك شفُ
()54/2بُتهييبُالكم لُ(ُ .)256/21
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ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُةعدُالم ُوقيلُقةله ُةسنتيت(.)1

 .6إبراهيم بن عبداهلل بن قيس أبي موسى األشعري(.)2

ق ل ُالعجليُ :ث ()3ب ُ ُوق ل ُاةت ُحة تُ:ث ()4ب ُ ُوق لُاةتُحجرُ:ل ُرني ُولم ُيثةتُعن ُ
سم عُإالُمتُةعمُال ح ة ُووث ُالعجليبُم تُفيُحدودُالسةعيت(ُ .)5

 .7أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

ُالحديق ُ حي ُةهيا ُاإلسن د ُال ُعل ُفي ن ُألت ُروات ُث تب ُوقد ُأخرج ُمسلم ُفيُ
حيح ُ .
الحديث الثاني والخمسون:

ُ 

تُ
ت ُاْل َح َس ِتب ُ َع ُْ
ت ُالتَّْي ِم ِّيب ُ َع ُْ
تُسلَ ْي َم َُ
يدب ُ َع ُْ
ت ُإةراهيمب ُ َع ُْ
يلُ ْة ُِ
َخ َة َرنِي ُم َح َّمدُُ ْةتُ ُإِ ْس َم ِع َُ
أْ
تُ َي ِ َ

ت ُ َّ
َحده َم ُ َ ِح َة ُ ُفَه َم ُ ِفيُ
ت ُةِ َس ْيفَْي ِه َم ُفَ َتَ َُ
اج َُ ُاْلم ْسلِ َم ُِ
ُقَ َُ
يُ
النةِ ُِّ
وسىب ُ َع ُِ
ل ُأ َ
ل"ُ:إِ َيا ُتََُو َ
أَةِي ُم َ
اهُ َه َياُاْل َ تِلُُفَم ُ َة لُُاْلم ْت ِ
َّ
لُ َ ِحةِ ِ " (ُ.)6
ادُقَ ْت َُ
ل"ُ:أ ََرَُ
ول ُقَ َُ
ولُ ُِ
يلَ ُ:ي ُ َرس َُ
الن ِر"ُ ِق َُ
َ
َ

أوالا -التخريجُ :

 .1أخرج ُالنس يُفيُالسنتُال غرىُ()37(ُ/)124/7بُكت بُتحريمُالدمبُ()28بُة بُ
تحريمُال تلبُحديقُرقم)4118(ُ:بُة بُةلفم .

 .2أخرج ُاةتُم ج ُ()1311/2بُ()36بُكت بُالفتتبُ(ُ)11ة بُإياُالت ىُةسيفهم بُعتُ
أحمدُةتُسن تُعتُي يدُةتُه روتبُة ُحديقُرقم)3964(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .3أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()452/32بُعتُي يدُةتُه روتُعتُسليم تُالتيميُة بُحديقُ
رقم)19676(ُ:بُةلفم .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()7
 .1محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي .

ُ

) (1ت ريبُالتهييبُ(ُ .)409/1
) (2انمرُإلىُترجمت ُيُ:اإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ()333/1بُمعرف ُالرج لُ()208/1بُث تُالعجليُ()207/1بُإكم لُتهييبُ

الكم لُ()234/1بُالك شفُ()216/1بُتهييبُالكم لُ()127/2بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)135/1
) (3ث تُالعجليُ(ُ .)207/1
) (4ث تُاةتُحة تُ(ُ .)243/5
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)91/1
) (6السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)7()463ُ/3كت بُ:المح رة بُ(ُ)29تحريمُال تلبُحديقُرقمُ .)3570(ُ:
) (7انمرُإلىُترجمت ُفيُ:سيرُأعالمُالنةالا ُ()294/12بُت ريخُاإلسالمُ()395/6بُالك شف()157/2بُتهييبُالكم ل()469/24بُ
تهييبُالتهييبُ(ُ .)55/9
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ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُأرةعُوستيتُ ُوم تيت(.)1

السلمي موالهم الواسطي(.)2
 .2يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت ُّ

ق لُاةتُحجرُ:ث ُمت تُع ةدبُم تُسن ُستُوم تيتبُوقدُق ربُالتسعيت(ُ .)3

 .3سليمان بن طرخان التميمي أبو المعتمر القيسي البصري(.)4

ق لُاةتُحجرُ:ث ُع ةدبُم تُسن ُثالقُوأرةعيتُوم ُوهوُاةتُسةعُوتسعيت(.)5

 .4الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ،أبو سعيد مولى زيد بن ثابت(.)6

تُيرسلُكثيراُويدلا()7بُم تُسن ُعشرُ
ق لُاةتُحجرُ:ث ُف ي ُف ضلُمشهوربُوك
ً
وم ُوقدُق ربُالتسعيت(ُ .)8

 .5أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:
التعليق:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تُ .
هههياُالحههديقُدليههلُعلههىُعمههمُجريمه ُال تههلبُوعلههىُإشههه رُالمسههلمُالسههالحُفههيُوجه ُأخيه ُ

المسلمبُوانم ُيكرُالسهيفُعلهىُسهةيلُالتمثيهلبُفهنياُالت هىُالمسهلم تُةهييُأداةُتسه عدُوتعهيتُعلهىُ
ال تههلبُف تههلُأحههدهم ُاآلخههربُفهم ه ُفههيُالن ه رُوالعي ه يُة ه هنُألتُال تههلُوالم تههولُكههلُمنهم ه ُك ه تُ
حري هًُُعلههىُقتههلُ ه حة بُوهههياُإتُكه تُفههيُال تههلُالعمههدُالمحههمبُل ههولُتعه لى(ُ:ﮓﮔ
) (1ت ريبُالتهييبُ(ُ .)468/1
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()252/7بُالت ريخُالكةيرُ()368/8بُالجرحُوالتعديلُ()295/9بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()810/2بُث تُالعجلي ُ()368/2ب ُسيرُأعالمُالنةالا ُ()358/9بُت ريخ ُةغدادُ()493/16ب ُت ريخُاإلسالم ُ()228/5بالتكميلُفيُ
الجرح ُوالتعديل ُ()380/2ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()632/7ب ُرج ل ُمسلمب ُ()365/2ب ُالتعديل ُوالتجري ُحديق ُرقم)1234/3(ُ :ب ُتهييبُ
الكم لُ()261/32بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)366/11
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)606/1
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()252/7بُالت ريخُالكةيرُ()20/4بُالجرحُوالتعديلُ()124/4بُث تُالعجليُ()1430بُ
ث تُاةتُحة تُ()3000/4بُاألنس بُللسمع نيُ()124/3بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()310/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()263/1بُسيرُ
أعالم ُالنةالا ُ()195/6ب ُتيكرة ُالحف م ُ()113/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()70/6ب ُالك شف ُ()461/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()879/3بُ
مي اتُاالعتدالُ()212/2بُلس تُالمي اتُ()317/9بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)201/4
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)252/1
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()156/7بُالجرحُوالتعديلُ()40/3بُث تُاةتُحة تُ()122/4بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()165/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()129/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ()563/4بُت ريخُاإلسالمُ()25/3بُالك شفُ()322/1بُإكم لُتهييبُ
الكم لُ()78/4بُتهييبُالكم لُ(ُ ُ.)95/6
) (7يكرهُاةتُحجرُفيُالثة ُالث ني ُمتُالمدلسيتُممتُاحتملُاأل م ُتدليس بُوأخرجواُل ُفيُال حي ُإلم مت ُوقل ُتدليس بُأوُك تُالُ
يدلاُإالُعتُث ُفتدليس ُالُيضرُفيُالحديقبُثة تُالمدلسيتُلُ .13
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)160/1
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ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ).
[النس اُ .]93:
قه لُال ه ري"ُ:مجمههلُهههياُالحههديقُإياُكه تُهههياُال ته لُةههيتُالمسههلميتُعلههىُجهه ُالع ههةي ُ
عُكثيراُفيم ُةيتُأهلُح رةُوحه رةبُوقريه ُوقريه ُوث فه ُوث فه بُمهتُريهرُ
والحمي ُالج هلي ُكم ُي
ً

أتُيكههوتُهن ه تُة عههقُشههرعيُألحههدهم بُوالُي ه ُحمههلُالحههديقُعلههىُإثالق ه ُالش ه ملُل ضههي ُ
ههفيتُونحوه ه بُل ه الُين ه فيُقول ه ُتع ه لىُ–جههلُشههين (ُ-ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)ُُ
[الحجراتُ .)1(]9:
الحديث الثالث والخمسون:



تُاْلهَ ِّدبُ
تُ ْاة ُِ
َخ َة َرَن ُاللَّْيقبُ َع ُِ
تُش َع ْيببُقَ َُ
تُ َع ْةُِدُاْل َح َكِمبُ َع ُْ
اهُ ْة ُِ
َخ َة َرَن ُم َح َّمدُُ ْةتُُ َع ْةُِدُ ُِ
لُ:أ ْ
أْ
اهُ
ول ُ ُِ
ي ُأََّن ُ ُ َس ِمع ُ َرس َُ
وسى ُ ْاألَ ْش َع ِر ُِّ
ت ُاْل َة ْ ِريِّب ُ َع ُْ
ت ُاْل َح َس ُِ
ت ُأَةِي ُ ِه َش مب ُ َع ُِ
يد ُ ْة ُِ
ت ُاْل َولِ ُِ
َع ُِ
ت ُأَةِي ُم َ
ول ُ ِ
اهبُ
وت ُ َعلَ ْي ِ "ُقَ لوا َُةلَى ُ َي ُ َرس َُ
ال ُأَدلكُْم ُ َعلَى ُ َم ُُتَ َح ة َُ
ت ُت ْن ِمنوا ُ َحتَّى ُتَ َح ةوا ُأَفَ َُّ
ُ َي ولُ"ُ:لَ ُْ
ول ُ ِ
اهبُ
احموا» ُقَ لواَ ُ:ي ُ َرس َُ
َّالَُم ُ َة ْي َنك ْمب ُفَ َوالَِّيي ُ َن ْف ِسي ُةَِيِد ِهب ُ َُ
قَ َُ
ل"ُ:أَ ْفشوا ُالس َ
ال ُتَ ْدخلوا ُاْل َجَّن َُُ َحتَّىُتََر َ
ِ
تُ َر ْح َم ُُاْل َع َّم ِ "(ُ ُ.)2
َحُِدكُْمُ َخ َّتَ َبُ َولَ ِك ُْ
ل"ُ:إَِّن ُُلَ ْي َُ
كل َن ُ َرِح بمبُقَ َُ
اُةِ َر ْح َم ُُأ َ

أوالا -التخريج:

ُانفردُة ُالنس يُفيُالسنتُالكةرىُ .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1محمد بن عبداهلل بن عبدالحكم بن أعين بن ليث المصري(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُثم تُوستيتُ ُوم تيتبُول ُستُوثم نوت(.)4

 .2شعيب بن الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي(.)5

ق لُاةتُحجرُ:ث ُنةيلُف ي بُم تُسن ُتسعُوتسعيتُوم ُول ُأرةعُوستوت(ُ .)6
ُ

) (1مرق ةُالمف تي ُشرحُمشك ةُالم

ةي ُ(ُ .)3397/8

) (2السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)29(ُ)414ُ/5كت بُ:ال ض ابُ(ُ)25ة بُ:حكمُالح كمُفيُدارهبُحديقُرقمُ .)5928(ُ:
) (3الجرح ُوالتعديل ُ()300/7ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()132/9ب ُت ريخ ُدمشق ُ()354/53ب ُتيكرة ُالحف م ُ()98/2ب ُسير ُأعالم ُالنةالاُ
()497/12بُت ريخُاإلسالمُ()410/6بُتهييبُالكم لُ()497/25بُتهييبُالتهييب(ُ .)260/9
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)488/1
) (5انمرُإلى ُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()224/4بُالجرحُوالتعديلُ()351/4بُث تُاةتُحة ت ُ()309/8ب ُإكم لُتهييبُالكم لُ
()280/6بُرج لُ حي ُمسلمُ()302/1بُالك شفُ()488/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)532/12
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)267/1
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 .3الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي(.)1
ق ل ُاةت ُحجرُ :ث ُثةت ُف ي ُإم م ُمشهورب ُم ت ُفي ُشعة ت ُسن ُخما ُوسةعيتُ
وم (ُ ُ.)2

 .4يزيد بن عبداهلل بن أسامة بن الهاد الليثي(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث ُمكثرُم تُسن ُتسعُوثالثيتُوم (.)4

 .5الوليد بن أبي هشام زياد القرشي األموى(.)5

ق لُأةوُح تمُ:ث ُلياُة ُةياُأوثقُمتُأخي ُهش م()6بُوق لُاةتُمعيتُث ()7بُوق لُ
ُفيُالحديقُجدا()8بُوق لُأةوُداودُث ()9بُ ُوق لُاةت ُحة تُث ()10بُ
أحمدُةتُحنةل ُث
ً
ُوق لُاةتُحجرُ دوق(.)11

 .6الحسن بن أبي الحسن يسار البصريبُث ُف ي بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم)52(:

الحكم على سند الحديث:

ُالحديقُحستُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُريرُال دح ُأتُالوليدُةتُأةيُهش مُ دوقُخفُ
ُقليالُ .
ًُ
ضةث

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()517/7بُالجرحُوالتعديلُ()179/7بُج معُالتح يلُ()260/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()633/2بُسلمُالو ولُإلىُثة تُالفحولُ()42/3بُرج لُ حي ُمسلمُ()159/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()136/8بُموسوع ُأقوالُ
أحمدُةتُحنةلُفيُرج لُالحديقُ()205/3بُت ريخُاإلسالمُ()710/4بُتهييبُالكم لُ()255/24بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)459/8
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)464/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()344/4بُالجرحُوالتعديلُ()275/9بُثة تُخليف ُ()724/1بُث تُالعجليُ()365/2بُ
ج مع ُالتح يل ُ()301/1ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()1232/3ب ُالتكميل ُفي ُالجرح ُوالتعديل ُ()346/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُب ُرج لُ
حي ُمسلمُ()361/2بُث تُاةتُحة تُ()617/7بُسيرُأعالمُالنةالاُ()189/6بُ()755/3بُالك شفُ()385/2بُتهييبُالكم لُ
()169/32بُتهييبُالتهييبُ()339/11بُتهييبُالكم لُ()169/32بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)339/11
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)602/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ :الت ريخُالكةيرُ()157/8بُالجرحُوالتعديلُ(ُ)5/9ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()233/4بُالتكميلُفيُ
الجرح ُوالتعديل ُ()124/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()303/2ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()550/7ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()750/3ب ُثة ت ُخليف ُ
()722/1بُالك شفُ()355/2بُتهييبُالكم لُ()105/31بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)156/11
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)5/9
) (7ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)233/4
) (8التكميلُفيُالجرحُوالتعديلُ(ُ .)124/2
) (9المرجعُالس ةقُ ُ
) (10ث تُاةتُحة تُ(ُ )550/7
) (11ت ريبُالتهييبُ(ُ .)584/1
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التعليق:
السالمُشع رُاإلسالمبُوتحي ُاإلسالمب ُووسيل ُإلىُالمودةُواإلين اُوأم رةُعلىُاهتم مُ

المسلم ُةيخي ُواحترام ُل ب ُوفي ُدليل ُعلى ُالتراحم ُةيت ُالن ان ُألت ُة ُتتيلف ُقلوب ُالمسلميتُ
وتسودُالمحة ُةينهمبُومتُلداة ُأتُيسلمُال غيرُعلىُالكةيربُوالم رُعلىُال عدبُوال ليلُعلىُ
الكثيربُكم ُثةتُعتُرسولُاهُ

ُ

اُالسالمُسةة ُللمحة بُوالمحة ُ
"ُ:واعلمُأتُاهُتع لىُجعلُإفش
ق لُالثيةيُ(رحم ُاه) ُ
ً
سةة ُلكم ل ُاأليم تب ُألت ُإفش ا ُالسالم ُسةب ُللتح ب ُوالتوادب ُوهو ُسةب ُاأللف ُوالجمعي ُةيتُ
ً
()1
المسلميتُالمسةبُلكم لُالديتُواعالاُكلم ُاإلسالم" ُ .
ُ 
الحديث الرابع والخمسون:
تُ
يد ُ ْة ُِ
ت ُ َس ِع ُِ
ت ُأَةِي ُةِ ْشرب ُ َع ُْ
ت ُش ْع َة َب ُ َع ُْ
َعلَىب ُ َح َّدثََن ُ َخ ِل بدب ُ َع ُْ
أْ
َخَُة َرَن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َع ْةُِد ُ ْاأل ْ
َو ُ َيه ِ
َوُ
وديب ُأ ُْ
ت ُأ َّمتِيب ُأ ُْ
َحبُد ُ ِم ُْ
َُ ُ :
اه ُ
ل ُ َرسولُ ُ ُِ
لُ:قَ َُ
وسىب ُقَ َُ
ج َة ْيرب ُ َع ُْ
"ال ُ َي ْس َمعُ ُةِي ُأ َ
ت ُأَةِي ُم َ
لُ َّ
الن َر"(ُ .)2
الُ َد َخ َُ
الُي ْن ِمتُُةِيُإِ َُّ
َن ْ َرانِيبُثَُّمُ َُ
أوالا -التخريج:
 .1أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()305/32بُعت ُمحمدُةتُجعفربُعتُشعة ُةتُالحج ُة بُ
حديقُ()19536بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1محمد بن عبد األعلى الصنعانيُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)43(:

 .2خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن الواسطيبُث ُثةتبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)11(:
 .3شعبة بن الحجاج الواسطيُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)29(:
 .4بيان بشر األحمسي البجلي أبو بشر الكوفي(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةت(ُ .)4

ُ

) (1شرحُالمشك ةُللثيةيُ(ُ .)3038/10
) (2السنت ُالكةرى ُللنس ي ُ(ُ)54(ُ)126ُ/10كت بُ:التفسيربُتفسير ُسورة ُهودبُ(ُ)2ة بُ:قول ُتع لىُ :ومت ُيكفر ُة ُمت ُاألح ابُ
ف لن رُموعدهبُحديقُرقمُ .)11177(ُ:
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ(ُ)331/6بُالجرحُوالتعديلُ()424/2بُث تُالعجليُ()256/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()119/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()98/1ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()79/4ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل()43/3ب ُلس ت ُالمي ات ُ()373/2ب ُج معُ
التح يلُ()151/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ()124/6بُت ريخُاإلسالم()624/3بُتهييبُالكم لُ()303/4بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)506/1
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)129/1
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 .5سعيد بن جبير بن هشام األسدي الوالبي موالهم الكوفي(.)1
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتُف ي بُم تُسن ُخماُوتسعيتُولمُيكملُالخمسيت(.)2

 .6أبو موسى األشعري :عبد بن قيسُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

ُالحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث ت.

الحديث الخامس والخمسون:
لَ ُ:ح َّدثََن ُ
تُ َم ْهِديُُقَ َُ
تُ َي ْعنِيُ ْاة َُ
الر ْح َم ُِ
وسىُال َّ ِمتبُ َع ُْ
تُ َع ْةُِدُ َّ
أْ
َخ َة َرَن ُم َح َّمدُُ ْةتُُاْلمثََّنىُأَةوُم َ
ولُ
لُ:قَِد ْمتُُ َعلَىُ َرس ُِ
وسىُقَ َُ
تُ ِشهَ ببُ َع ُْ
قُ ْة ُِ
ث ِر ُِ
تُقَ ْيابُ َع ُْ
تُ َس ِعيدبُ َع ُْ
س ْف َي تُُ َي ْعنِيُ ْاة َُ
تُ َ
تُأَةِيُم َ
تُ
ل ُس ْ َُ
"ه ُْ
ُفَ َ َُ
يُ
ل ُالنَّةِ ُِّ
َهلَْلتُ ُةِِن ْه َال ُِ
ث َح ُِا(ُ )3فَ َ َُ
اه ُ
ُِ
ُ َوه َُوُةِ ْل َة ْ
ت " ُقْلتُُ:أ ْ
ل"ُ:ةَُِم ُأ ْ
َهلَْل َ
لَ ُ:
ت ُ َوةِ ل َّفَ ُ
ت ُ َوةِ ل َّفَ ُ َواْل َم ْرَوُِة ُثَُّم ُ ِح َّل" ُفَث ْفتُ ُةِ ْل َة ْي ُِ
ف ُةِ ْل َة ْي ُِ
ل"ُ :ث ُْ
ال ُقَ َُ
ت ُ َه ْديُ(ُ " )4قْلتَُُ ُ :
ِم ُْ
تُ أر ِ
ِ
ام أرَُةًُ ِم ُْ ِ
ِ
ْسيبُفَك ْنتُُأ ْفتِيُ َّ
تُ ِفيُإِ َم َ ِرُةُأَةِيُ
اُةِ َيلِ َُ
الن َُ
تُقَ ْوميُفَ َم َشثَتْنيُ َو َر َسلَ ُْ َ
َواْل َم ْرَوةبُثَُّمُأَتَْيتُُ ُْ َ
ق ُأ ِ
َميرُُ
َح َد َُ
ت ُ َُ
لُ :إَِّن َُ
َة ْكرب ُ َوِا َم َ ِرُة ُع َم َرب ُ َوِاِّني ُلَ َ ِبُم ُةِ ْل َم ْو ِسُِم ُإُِْي ُ َج َانِي ُ َرج بلب ُفَ َ َُ
ال ُتَ ْد ِري ُ َم ُأ ْ
ت ُكنَّ ُأَ ْفتَْي َن هُ ُةِ َشياُ ُ َفْليتَُِّْد ُفَِنتَُّ ُأ ِ
ْت ُالنس ِتب ُقْلتَُ ُ:ي ُأَيهَ ُ َّ
يتُ
ير ُاْلم ْن ِمنِ َُ
َم َُ
الن اب ُ َم ُْ
يت ُ ِفي ُ َشي ُِ
اْلم ْن ِمنِ َُ
ْ َ
قَ ِدُم ُعلَ ْيكُم ُفَ ْ تَموا ُةِ ِ ب ُ َفلَ َّم ُقَِدُم ُقْلتُُ :ي ُأ ِ
ْت ُالنس ِت ُ
ت ُ ِفي ُ َشي ُِ
َح َدثْ َُ
ير ُاْلم ْن ِمنِ َُ
َم َُ
يت ُ َم ُ َه َيا ُالَِّيي ُأ ْ
َ
ب َ ْ
َ
ت ُ َنيْخُْي ُةِسَّن ُُِ
ج ُ َواْلع ْم َرُةَ ُِللَّ ُِ[ُ الة رةَ ُ]196ُ:وِا ُْ
لَ ُ:وأَتِموا ُاْل َح َُّ
اهَ ُقَ َُ
اه ُفَِنتَُّ ُ ُ
ب ُ ُِ
ت ُ َنيْخُْي ُةِ ِكتَ ُِ
لُ:إِ ُْ
قَ َُ
ي(ُ .)5
لُ َحتَّىُ َن َح َُرُاْلهَ ْد َُ
ُلَُْمُ َي ِح َُّ
يُ
ُفَِنتَُُّالنَّةِ َُّ
َنةِي َِّن ُ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ()140/2ب ُ()25ب ُكت ب ُالحج ُ(ُ )32ة ب ُمت ُأهل ُفيُ
مت ُالنةي ُ

عت ُمحمد ُةت ُيوسف ُعت ُسفي ت ُعت ُقيا ُةتُ

ُكنهالل ُالنةي ُ

مسلمُعتُث رقُةتُشه ببُة بُحديقُ()1559بُج اُمتُالحديقُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()895/2بُ(ُ)15كت بُالحجُ()22بُة بُفيُنسخ ُالتحللُ
متُاإلحرامُواألمرُة لتم مبُعت ُمحمدُةتُالمثنىُواةتُةش رُعتُمحمدُةتُجعفرُعتُ

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرى ُ()256/6بُالجرحُوالتعديل ُ(ُ.)9/4ث تُاةتُحة ت ُ()275/4بُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()282/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()238/1ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()321/4ب ُسلم ُالو ول ُإلى ُثة ت ُالفحول ُ()130/2ب ُالك شفُ
()433/1بُتهييبُالكم لُ()358/10بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)11/4
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)234/1
) (3الةثح اُ:والةثيح ُكلُمك تُمنفس ُمتسعُة ُمواضعُواأل لُيلتُتفسيرُرريبُم ُفيُال حيحيتُ(ُ .)174/1
) (4الهديُ:هيُالواحدةُمتُالهدي بُوهيُكلُم ُيهديُويس قُإلىُالةيتُالحرامُمتُاإلةلُوالة رُوالغنمُلينحرُويية ُهن تُويت دقُ
ةلحوم بُأوُم ُيل مُالن ستُيةح ُفيُا لحرمُألمرُقدُوقعُفيُةعمُشنوتُالنستُأوُل تلُ يدُ.معجمُتفسيرُكلم تُال رلتُ(ُ .)151/5
) (5السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)8(ُ)48ُ/4كت بُ:المن ستبُ(ُ)51ة بُ:التمتعبُحديقُرقمُ .)3704ُ(ُ:
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ُوعتُ
ُوعت ُعةيد ُاه ُةت ُمع ي ُعت ُأةي ُعت ُشعة ب ُة ب ُ
شعة ُعت ُقيا ُةت ُسليمب ُة ب ُ

محمدُةتُالمثنىُعتُعةدالرحمتُةتُمهديبُعتُسفي تبُة بُحديقُ()1221بُمت ربُ

األلف مُ.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1محمد بن المثنى بن عبيد بن دينار العنزيُ :ث ُثةتب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)18(:

 .2عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن العنبريبُث ُثةتُح فمبُسةقُترجمت ُ
فيُحديقُرقم.)48(:

 .3سفيان بن سعيد الثوريُ:ث ُح فمُف ي بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:
 .4قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبو عمرو الكوفي(.)1

ق لُاةتُحجرُ:ث ُرميُة إلرج ابُم تُسن ُم ُوعشريت(ُ .)2

 .5طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي األحمسي(.)3

ق لُعةدالرحمتُةتُأةيُح تمُعتُأةي ُ:ليستُل ُ حة ()4بُق لُاةتُمعيتُ:ث ()5بُوق لُ
العجليُ:ث ()6بُ ُوق لُاةتُحة تُ:ث ()7بُ ُوق لُاةتُحجرُ:ق لُأةوُداودُ أرىُالنةيُ
ولمُيسمعُمن بُم تُسن ُاثنتيتُأوُثالقُوثم نيت(.)8

 .6أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دب ُالُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ
فيُ حيحيهم ُ .

ُ 

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ( ُ)317/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()154/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()103/7ب ُثة ت ُخليف ُ
()709/1بُث تُالعجليُ()222/2بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()615/2بُرج لُ حي ُمسلمُ()146/2بُث تُاةتُحة تُ()309/5بُ
سيرُأعالمُالنةالاُ()164/5بُت ريخُاإلسالمُ()304/3بُالك شفُ()141/2بُتهييبُالكم لُ()81/24بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)403/8
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)458/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ(ُ)66/6بُالجرحُوالتعديلُ()485/4بُث تُاةتُحة تُ()201/3بُاالستيع بُفيُمعرف ُ
األ ح بُ()755/2بُالتعديلُوالتجري ُ()606/2بُاإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ()413/3بُث تُالعجليُ()475/1بُإكم لُتهييبُ

الكم ل ُ(ُ )44/7رج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()375/1ب ُت ريخ ُدمشق ُ()420/24ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()486/3ب ُج مع ُالتح يلُ
()200/1بُت ريخُاإلسالمُ()948/2بُتهييبُالكم لُ()341/13بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)3/5
) (4إكم لُتهييبُالكم لُ(ُ .)45/7
) (5الجرحُوالتعديلُ(ُ .)485/4
) (6ث تُالعجليُ(ُ .)475/1
) (7ث تُاةتُحة تُ(ُ .)201/3
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)201/3
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الحديث السادس والخمسون:

ت ُم ْسلِمبُ
ا ُ ْة ُِ
ت ُقَْي ُِ
ت ُأَةِي ُع َم ْياب ُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةو ُأ َس َم َب ُ َع ُْ
َخ َة َرَن ُاْلح َس ْيتُ ُ ْةتُ ُح َرْيقب ُقَ َُ
أْ
يدابُ
ور َُ
لَ ُ:ك َُ
وسىبُقَ َُ
تُ ِشهَ ببُ َع ُْ
قُ ْة ُِ
ث ِر ُِ
َع ُْ
تُ َ
ااُ َي ْو ًم ُتَ وم ُُاْل َيهودُُ َوتَتَّ ِخيهُُ ِع ً
تُأَةِيُم َ
تُ َي ْومُُ َع ش َ
ل«ُ:فَ وموهُُأ َْنتُْم»ُ َخ لَفَ ُُ َرقََة "(ُ ُ.)1
ُاْل َمِد َين َُُأ ْخةِ َُرُةِ َيلِ َتبُقَ َُ
اهُ
َفلَ َّم ُقَِدَُمُ َرسولُُ ُِ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ()44/3ب ُ(ُ )30كت ب ُال وم ُ(ُ )68ة ب ُ ي م ُيومُ

ع شوراا ُعت ُعلي ُةت ُعةداه ُعت ُأةي ُأس م ب ُة ب ُحديق()2005ب ُج ا ُمت ُالحديقُ

مت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ()796/2ب ُ(ُ )13كت ب ُال ي م ُ(ُ )19ة ب ُ وم ُيومُ
ع شورااُعتُأةيُةكرُةتُأةيُشية ُواةتُنميربُكالهم ُعتُأةيُأس م بُة بُحديقُرقمُ:

()1131بُج اُمتُالحديقُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()2
 .1الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قبطة .
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُأرةعُوأرةعيتُ ُوم تيت(.)3

 .2حماد بن أسامة القرشيبُث ُثةتُرةم ُدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(:

 .3أبو عميس :عتبة بن عبداهلل بن عتبة الهذليبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)44(:
 .4قيس بن مسلم الجدلي العدوانيُ:ث ُرميُة إلرج ابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)55(:
 .5طارق بن شهاب البجلي األحمسيُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)55(:

 .6أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دنُالُعل ُفي ُألتُروات ُث تُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُفيُ

حيحيهم ُ .

ُ 

) (1السنت ُالكةرى ُللنس ي ُ(ُ)5(ُ)234ُ/3كت بُ:ال ي مبُ(ُ)107ة بُ:يكر ُاالختالف ُعلى ُعم رة ُةت ُعمير ُفي ُخةر ُعةداه ُةتُ
مسعودُفيُ ومُيومُع شوراابُحديقُرقمُ .)2861(ُ:
) (2انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()50/3ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ُري ُ()174/1ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()136/1ب ُالتعديلُ
والتجري ُ()492/2بُمشيخ ُالنس يُ()73/1بُت ريخُةغدادُ()564/8بُت ريخُاإلسالمُ()1121/5بُسيرُأعالمُالنةالاُ()400/11بُ
تهييبُالكم لُ()360/6بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)333/2
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)166/1
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الحديث السابع والخمسونُ ُ:

الن ْي َس ة ِ
َخ َة َرَن ُح َس ْيتُ ُ ْةتُ ُ َم ْن ورُ ُ َّ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ َس ِعيدُ ُ ْةتُ ُأَةِيُ
لب ُقَ َُ
وريب ُقَ َُ
أْ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ َح ْف ب
الُ
الُفَ ْلتَُ ُ:ه َُّ
وسىُ َوه َُوُ َي ْحتَ ِجمُُلَ ْي ًُ
يدةَبُقَ َُ
تُأَةِيُ َم لِتبُ َع ُْ
وة َبُ َع ُْ
تُاةتُةر َ
َعر َ
لَ ُ:د َخُْلتُُ َعَلىُأَةِيُم َ
ُ َي ولُُ:
اه ُ
ول ُ ُِ
يق ُ َد ِمي ُ َوأ ََن ُ َ ِ بمب ُ َوقَُْد ُ َس ِم ْعتُ ُ َرس َُ
َت ُأ َه ِر َُ
لُ :تَيْمرنِي ُأ ُْ
ت ُ َه َيا ُ َنهَ ًار ُفَ َ َُ
َك َُ
ث َُرُاْل َح ِجمُُ َواْل َم ْحجوم"(ُ .)1
"أَ ْف َ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالنس ي ُفي ُالسنت ُالكةرى ُ()338/3ب ُ(ُ )5كت ب ُال ي مب ُ()179ب ُة ب ُيكرُ
اختالفُالن قليتُلخةرُأةيُموسىُعةداهُةتُقياُفيُالحج م ُلل
األ هر ُعت ُسعيد ُةت ُع مر ُعت ُ

مبُعت ُأحمدُةتُ

حب ُل ُعت ُعةداه ُةت ُةريدة ُة ب ُحديق ُرقمُ:

()3198بُج اُمتُالحديقُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1الحسين بن منصور بن جعفر السلمي ،أبو علي النيسابوري(.)2
ق لُاةتُحجرُ:ث ُف ي بُم تُسن ُثم تُوثالثيتُ ُوم تيت(.)3

 .2حفص بن عبدالرحمن بن عمر بن فروخ البلخي النيسابوري(.)4
ق ل ُأةو ُح تم ُ :دوق ُوهو ُمضثرب ُالحديق()5ب ُوق ل ُالنس ي ُ :دوق()6ب ُوق لُ
اليهةي ُ:دوق()7بُ ُوق لُاةتُحة تُ:ث ()8بُ ُوق لُاةتُحجر ُ:دوقُع ةدُرميُ ُ
ة إلرج ابُم تُسن ُتسعُوتسعيتُوم (.)9

 .3سعيد بن أبي عروبة مهران ،ث ُثةتبُاختلثُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)12(:

) (1السنت ُالكةرى ُللنس ي ُ(ُ)5(ُ)339ُ /3كت بُ:ال ي مبُة بُ:يكر ُاختالف ُالن قليت ُلخةر ُأةي ُموسى ُعةداه ُةت ُقيا ُفي ُالحج م ُ
لل

مبُحديقُرقمُ .)3199(ُ:

) (2انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :التعديل ُوالتجري ُ()496/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()173/1ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()383/11ب ُت ريخُ
اإلسالمُ()813/5بُت ريخُةغدادُ()687/8بُتهييبُالكم لُ()482/6بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)370/2
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)168/1
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ( ُ)371/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()367/2ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()176/3ب ُمي ات ُاالعتدالُ
()560/1بُسيرُأعالمُالنةالا ُ()310/9بُت ريخُاإلسالمُ()1093/4ب ُالك شفُ()341/1بُالمغني ُفيُالضعف ا ُ()180/1ب ُتهييبُ
الكم لُ(ُ .)23/7
) (5الجرحُوالتعديلُ(ُ .)176/3
) (6تهييبُالكم لُ(ُ .)23/7
) (7المغنيُفيُالضعف اُ(ُ .)180/1
) (8ث تُاةتُحة تُ(ُ .)199/8
) (9ت ريبُالتهييبُ(ُ .)172/1
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 .4عبداهلل بن األخنس النخعي أبو مالك الكوفي الخزار(.)1
ُ

ق لُاةت ُمعيتُ:ث

()2

بُوق لُمرةُ:لياُة ُةيا بُوق لُأحمدُةتُحنةلُ:شيخُث
()3

وق لُالنس يُ:ث ()5بُ ُوق لُاةتُحجرُ دوق(ُ .)6

بُ

()4

 .5عبداهلل بن بريدة بن الحصيب األسلمي(.)7

ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُخماُوم ُوقيلُخماُعشرةُول ُم ُسن (.)8

 .6أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديق ُحست ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُعلت ُرير ُال دح ُأت ُحفل ُةت ُعةدالرحمت ُالةلخيُ

ُقليالُ .
دوقُخفُضةث
ً
الحديث الثامن والخمسون:

ُ 

األَ ْع َم ِ
شبُ
ت ُ ُْ
ت ُالثَّْوِريِّب ُ َع ُِ
ت ُس ْف َي َُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُ َي ْح َيى ُ ْةتُ ُ َس ِعيدب ُ َع ُْ
َخ َة َرَن ُ َع ْمرو ُ ْةتُ ُ َعلِيب ُقَ َُ
أْ
اهُ
ل ُ َرسولُ ُ ُِ
لُ :قَ َُ
وسى ُ ْاألَ ْش َع ِريِّب ُقَ َُ
الر ْح َم ِتب ُ َع ُْ
ت ُج َة ْيرب ُ َع ُْ
يد ُ ْة ُِ
ت ُ َس ِع ُِ
َع ُْ
ت ُأَةِي ُ َع ْةُِد ُ َّ
ت ُأَةِي ُم َ
وتُلَ ُُ َولَ ًداُ َوِاَّن ُُي َع ِفي ِهُْمُ َوَي ْر قهُْم"(ُ ُ.)9
اهُ َي َّدع َُ
تُ ُِ
َحبُدُأَ ْ َة َُرُ َعلَىُأَ ًيىُ َي ْس َمع ُُ ِم َُ
"ُ:لَ ْي َُ
اُأ َ
أوالا -التخريجُ :
 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ()115/9ب ُ()97ب ُكت ب ُالتوحيد ُ(ُ )3ة ب ُقول ُتع لىُ:
إتُاهُهوُالر اقُيوُال وةُالمتيت[ُالياري ت]58ُ:بُعتُعةداتُعتُأةيُحم ةُالسكريُ
عتُاألعمشُة بُحديقُرقم)7378(ُ:بُمت ربُاأللف م.

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()307/5بُالت ريخُالكةيرُ()373/5بُالتعديلُوالتجري ُ()885/2بُرج لُ حي ُالةخ ريُ
()463/1بُسناالتُأةيُداودُلفم مُأحمدُ()332/1بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()218/4بُإكم لُتهييبُالكم لُ()5/9بُث تُ
اةتُحة تُ()147/7بُتهييبُالكم لُ()5/19بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)2/7
) (2الجرحُوالتعديلُ(ُ .)307/5
) (3ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)218/4
) (4سناالتُأةيُداودُاإلم مُأحمدُةتُحنةلُ(ُ .)332/1
) (5تهييبُالتهييبُ(ُ )2/7
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)369/1
) (7انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ(ُ)221/7بُالت ريخُالكةيرُ()51/5بُالجرحُوالتعديلُ()13/5بُت ريخُدمشقُ()125/27بُ
ج معُالتح يلُ()207/1بُث تُالعجليُ()21/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()50/5بُت ريخُاإلسالمُ()256/3بُثة تُخليف ُ()694/1بُ
إكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()256/7ب ُلس ت ُالمي ات ُ()336/9ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()16/5ب ُتهييب ُالكم ل ُ()329/13ب ُتهييب ُالتهييبُ
(ُ .)157/5
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)157/5
) (9السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)44(ُ)145ُ/7كت بُ:النعوتبُ(ُ)32ة بُ:قولُاهُع ُوجلُ:هوُالر اقبُحديقُرقمُ .)7661(ُ:
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 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()2160/4بُ()51بُكت بُ ف ُال ي م ُوالجن ُوالن ربُ(ُ)9
ة بُالُأحدُأ ةرُعلىُأيىُمتُاهُع ُوجلبُعت ُأةي ُةكرُةتُأةيُشية ُعتُأةيُ

ُ

مع وي ُوأةيُأس م ُعتُاألعمشُة بُحديقُرقم)2804(ُ:بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1عمرو بن علي بن بحر بن كنيز أبو حفص الفالس الصيرفي الباهلي(.)1
ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمبُم تُسن ُتسعُوأرةعيتُ ُوم تيت(.)2

 .2عبداهلل بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث ُثةتبُم تُةعدُالسةعيت(.)4

 .3يحيى بن سعيد بن فروخ القطانُ:ث ُمت تُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(:
 .4سفيان بن سعيد الثوريُ:ث بُح فمُف ي بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:
 .5سليمان بن مهران األعمشُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)26(:

 .6سعيد بن جبير بن هشام األسديُ:ث ُثةتُف ي بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)54(:
 .7أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .

الحديث التاسع والخمسون:

ُ 

َع َم ِ
تُ
شب ُ َع ُْ
ث َة َب ُ َع ُِ
لدَُم ُقَ َُ
َخ َة َرَن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َرِافعُ ُقَ َُ
لَ ُ :ح َّدثََن ُق ْ
أْ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ َي ْح َيى ُ ْةتُ ُ َ
ت ُ ْاأل ْ
ب ُ َّ
يُ
النةِ ُِّ
ت ُأَ ْ َح ُِ
وسى ُ ِفي ُ َنفَرُ ُ ِم ُْ
لُ:كَّن ُ ِفي ُ َد ُِ
ل ُقَ َُ
َح َو ُِ
ت ُاْل َح ِر ِقب ُ َع ُْ
ت ُ ْة ُِ
َم لِ ُِ
ت ُأَةِي ُ ْاأل ْ
ار ُأَةِي ُم َ
َعلَمُُ َّ
تُ َة ْع َدهُُ
ُتََر َُ
يُ
النةِ َُّ
اهُفَ َ َُ
وتُ ِفيُم ْ َحفبُفَ َ َُمُ َع ْةدُُ ُِ
ُ َوهُْمُ َي ْنمر َُ
"م ُأ ْ
لُأَةوُ َم ْسعودَُ ُ:

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()355/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()249/6ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()249/6ب ُث ت ُاةت ُحة تُ
()487/8ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()470/11ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()546/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()73/2ب ُالك شف ُ()84/2بُ
مشيخ ُالنس ي ُ()60/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()432/10ب ُت ريخ ُةغداد ُ()117/14ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()1197/5ب ُتهييب ُالكم لُ
()162/22بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)80/8
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)424/1
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ( ُ)172/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()37/5ب ُج مع ُالتح يل ُ()208/1ب ُالتعديل ُوالتجري ُ
()816/2بُث تُاةتُحة تُ()9/5بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()401/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ()267/4بُت ريخُاإلسالمُ()897/2بُت ريخُ
ةغدادُ(ُُُ)88/بُإكم لُتهييبُالكم لُ()299/7بُالك شفُ()544/1بُتهييبُالكم لُ()408/14بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)183/5
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)299/1
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ت ُ َي ْشهَدُ ُإِ َيا ُ ِر ْة َن بُ
ات ُلَ َُْد ُ َك َُ
ت ُ َي َُ
ت ُقْل َُ
وسى"ُ:لَ ِ ُْ
ت ُ َه َيا ُاْل َ ِِم" ُفَ َ َُ
ل ُاهُ ُ ِم ُْ
َعلََُم ُةِ َم ُأ َْن َ َُ
َرج ًُ
ال ُأ ْ
ل ُأَةو ُم َ
َوي ْنَيتُُلَ ُُإِ َياُح ِج ْة َن "(ُ .)1

أوالا -التخريجُ :

 -1أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ()1912/4ب ُ()43ب ُكت ب ُالفض ل ُ()22ب ُة ب ُفض لُ
عةداهُةتُمسعودُوأم ُ-رضيُاهُتع لىُعنهم -بُعتُأةيُكريبُمحمدُةتُالعالاُعتُ

يحيىُةتُلدمُة ُحديقُرقمُ(ُُ)ُ2461مت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1محمد بن رافع القشيري النيسابوري(.)2

ق لُاةتُحجرُ:ث ُع ةدبُم تُسن ُخماُوأرةعيتُ ُوم تيت(.)3

 .2يحيى بن آدم بن سليمان األموي موالهم(.)4

ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُف ضلبُم تُسن ُثالقُ ُوم تيت(.)5

 .3قطبة بن عبدالعزيز بن سياه األسدي الحماني(.)6

ق لُعةدالرحمتُةتُأةيُح تمُ:سيلتُأةيُعتُقثة ُةتُعةدُالع ي ُوي يدُةتُعةدُالع ي ُ

ةتُسي هبُف لُ:قثة ُأحلى()7بُ ُوق لُاةتُمعيتُ:ث ()8بُوق لُعةداهُةتُأحمدُاةتُحنةلُ
عتُأةي ُ:شيخُث ()9بُ ُوق لُالترمييُ:هوُث ُعندُأهلُالحديق()10بُ ُويكرهُاةتُحة تُفيُ

الث ت()11بُوق لُالعجليُ:ث (ُ ُ.)12
) (1السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)48(ُ)353ُ/7كت بُ:المن قببُ(ُ)37ة بُ:من قبُعةداهُةتُمسعودبُحديقُرقم.)8203(ُ:

) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()254/7بُالتعديلُوالتجري ُ()633/2بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()647/2بُرج لُ حي ُ
مسلمُ()167/2بُث تُاةتُحة تُ()102/9بُمشيخ ُالنس يُ()49/1بُسيرُأعالمُالنةالاُ()214/12بُت ريخُاإلسالمُ()1224/5بُ
الك شفُ()170/2بُالكم لُ()192/25بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)160/9
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)478/1
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ( ُ)402/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()128/9ب ُالتكميل ُفي ُالجرح ُوالتعديل ُ()154/2ب ُرج لُ
حي ُالةخ ري ُ()787/2ب ُج مع ُالتح يل ُ()296/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()276/12ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()1203/3ب ُث تُ
العجليُ()347/2بُت ريخُاإلسالمُ()216/5بُث تُاةتُحة ت ُ()252/9بُالك شفُ()360/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()522/9بُتهييبُ
الكم لُ()188/31بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)175/11
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)587/1
) (6انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()191/7ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()348/7ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()143/2ب ُث ت ُالعجليُ
()218/2بُت ريخُاإلسالمُ()482/4بُالك شفُ()137/2بُتهييبُالكم لُ()607/23بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)378/8
) (7الجرحُوالتعديلُ ُ
) (8ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)272/3
) (9الجرحُوالتعديلُ(ُ .)141/7
) (10تهييبُالتهييبُ(ُ .)379/8
) (11ث تُاةتُحة تُ(ُ .)348/7
) (12ث تُالعجليُ(ُ .)218/2
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ُوق لُاةتُحجر ُ:دوق(ُ .)1

 .4مالك بن الحارث السلمي الرقي(.)3()2
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُأرةعُوتسعيت(ُ .)4

 .5عوف بن مالك بن نخلة الجشمي

()5

أبو األحوص الكوفي(.)6

ق لُاةتُحجرُ:ث بُقتلُقةلُالم ُفيُوالي ُالحج ُعلىُالعراق(ُ .)7

 .6أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُحستُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُريرُال دح ُأتُقثة ُةتُعةدالع ي ُ دوقُخفُ

ُقليالبُوقدُأخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ .
ًُ
ضةث

الحديث الستون:

تُ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ َح َّم دُ ُ ْةتُ ُ َسلَ َم َب ُ َع ُْ
لَ ُ :ح َّدثََن ُأَةو ُالن ْع َم ِتب ُقَ َُ
وبب ُقَ َُ
أْ
َخ َة َرَن ُإةراهيم ُ ْةتُ ُ َي ْع َ
ِ
تُ َم َّك ََُُُواْل َمِد َين ُُِفَ َ لَّىُاْل ِع َش َُاُ َرْك َعتَْي ِتبُثَُّمُ
تُ َة ْي َُ
وسىبُ َك َُ
َح َو ِلبُ َع ُْ
َع ِ مُُ ْاأل ْ
تُأَةِيُم ْجلَ بُأَتَُُّأ ََة ُم َ
تُ ِّ
يُ َح ْيقُُ
َض ُعَُقَ َد َم َُّ
"م ُأَلَ ْوتُُأ ُْ
الن َس ِابُثَُّمُقَ َُ
قَ َُمُفَ َ لَّىُ َرْك َع ًُُأ َْوتََُرُةِهَ بُفَ َ َُأَرُ ِفيهَ ُ ِم َ َُُ َلي ُُ ِم َُ
َتُأ َ
لَ ُ:
"(ُ .)8
اهُ
َتُأَ ْق َأُرُةِ َم ُُقَ َُأَرُةِ ُُِ َرسولُُ ُِ
ُقَ َد َم ْي ِ بُ َوأ ُْ
اهُ
ض َُعُ َرسولُُ ُِ
َو َ
أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالنس يُفيُالسنتُال غرىُ()20(ُ)243/3بُكت بُقي مُالليلُوتثوعُالنه رُ(ُ)4
ة بُال رااةُفيُالوتربُة بُةلفم .

 .2أخرج ُأحمدُ()532/32بُحديقُرقم)19760(ُ:بُعتُعةدال مدُعتُث ةتُعتُع
األحولبُة بُمت ربُاأللف م.

مُ

) (1ت ريبُالتهييبُ(ُ .)455/1
) (2الرقيُ:ةفت ُالرااُوتشديدُال فُهيهُالنسة ُإلىُالرق ُوهيُمدين ُعلىُثرفُالفراتُ.اللة بُفيُتهييبُاألنس بُ(ُ .)34/2
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ( ُ)394/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()307/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()207/8ب ُث ت ُالعجليُ
()259/2بُج معُالتح يلُ()272/1بُث تُاةتُحة تُ()460/7بُإكم لُتهييبُالكم لُ()37/11بُرج لُ حي ُمسلمُ()220/2بُ
مي اتُاالعتدالُ()425/3بُت ريخُاإلسالمُ()1163/2بُالك شفُ()234/2بُتهييبُالكم لُ()130/27بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)12/10
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)516/1
) (5الجشميُ:ةضمُالجيمُوفت ُالشيتُ ُوفيُلخره ُالميمبُهيهُالنسة ُإلىُقة لُمنه ُجشمُةتُالخ ر بُاألنس بُللسمع نيُ(ُ .)278/3
) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ(ُ)181/6بُالجرحُوالتعديلُ()14/7بُاإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ()240/5بُث تُاةتُ

حة ت ُ()274/5ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()98/2ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()1019/2ب ُت ريخ ُةغداد ُ()231/14ب ُالك شف ُ()101/2ب ُتهييبُ
ُُ

الكم لُ()445/22بُتهييبُالتهييبُ(.)169/8
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)433/1

) (8السنت ُالكةرى ُللنس ي ُ(ُ)2(ُ)164ُ/2كت بُ:ال الةبُقي م ُالليلبُة بُ:ال رااة ُفي ُالوتر ُويكر ُاالختالف ُفي ُيلتبُحديقُرقمُ:
ُُ

(.)1428
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ثان ايا -رجال السند
 .1إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق السعدي الجوزجانيب ُث ُح فم ُرمي ُة لن بب ُسةقُ
ترجمت ُفيُحديقُرقم.)50(:

 .2محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري(.)1
ق ل ُاةت ُحجرُ :ث ُثةت ُتغير ُفي ُلخر ُعمرهب ُم ت ُسن ُثالق ُأو ُأرةع ُوعشريتُ
ُوم تيت(.)2

 .3عاصم بن سليمان األحول أبو عبدالرحمن البصري(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُةعدُسن ُأرةعيتُوم (.)4

 .4الحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز(.)5
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُستُوقيلُتسعُوم ُوقيلُقةلُيلت(.)6

 .5أبوُموسى األشعري :عبداهلل بن قيسُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تُ .
ُ 
الحديث الواحد والستون :
تُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُة َرْيدب ُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةو ُأ َس َم َب ُ َع ُْ
الر ْح َم ِتب ُقَ َُ
وسى ُ ْةتُ ُ َع ْةُِد ُ َّ
أْ
َخ َة َرنِي ُم َ
ت ُ َّ
بُ
ل ُفَ َي َه َُ
"رَْيتُ ُ ِفي ُاْل َم َن ُِم ُأَِّني ُأ َه ِجرُ ُِإلَى ُأ َْرمُ ُةِهَ ُ َن ْخ بُ
لَ ُ :أ
ُُقَ َُ
يُ
النةِ ُِّ
وسىب ُ َع ُِ
أَةِي ُم َ
ي ُ َهِيُِه ُأَِّني ُ َه َ ْ تُ ُ َس ْيفً ُ
ي ُاْل َمِد َين ُ ُ َيثْ ِربُ ُ َوَأرَْيتُ ُ ِفي ُرْنَي َُ
َو ُ َه َجرُ()8ب ُفَِن َيا ُ ِه َُ
َو َهلِي(ُ )7أََّنهَ ُاْل َي َم َم َُ ُأ ُْ
) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ( ُ)305/7ب ُالت ريخ ُ()208/1ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()58/8ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()674/2ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()675/2ب ُاالعتة ث ُةمت ُرمي ُمت ُالرواة ُة الختالث ُ()335/1ب ُمت ُتكلم ُفي ُوهو ُموثق ُ()167/1بُ
المختلثوت ُللعال ي ُ()116/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()311/10ب ُث ت ُالعجليب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()562/10ب ُت ريخ ُاإلسالمُ
()685/5بُالك شفُ()210/2بُمي اتُاالعتدالُ()7/4بُتهييبُالكم لُ()287/26بُتهييبُالتهييبُ(.)402/9

ُُ

) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)502/1
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()119/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()343/6ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()237/5ب ُج مع ُالتح يلُ
()203/1ب ُالك مل ُفي ُضعف ا ُالرج ل ُ()409/6ب ُالمغني ُفي ُالضعف ا ُ()320/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()902/3ب ُالتعديل ُوالتجري ُ
()996/3بُت ريخُةغدادُ()165/14بُتهييبُالكم لُ()485/13بُتهييبُالتهييبُ(ُ ُ .)42/5
ُُ

) (4ت ريبُالتهييبُ(.)285/1

) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ( ُ)216/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()258/8ب ُث ت ُالعجلي ُ()230/2ب ُالتكميل ُفي ُالجرحُ
والتعديل ُ()2102/3ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()785/2ب ُج مع ُالتح يل ُ()296/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()271/12ب ُمي اتُ
ُُ

االعتدالُ()356/4بُالك شفُ(.)359/2
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)586/1

) (7وهليُ:وهلُإلىُالشياُ:إياُيهبُوهم ُإلي ُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)233/5
) (8هجرُ:ةلدُفيُاليمتُةين ُوةيتُعسترُيومُوليل ُمتُجه ُاليمتُ.معجمُالةلداتُ(ُ .)393/5
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تُ
ت ُ َم ُ َك َُ
َح َس َُ
ت ُاْلم ْن ِمنِ َُ
يب ُ ِم َُ
فَ ْن َثَ ُعَ ُ َ ْدرهب ُفَِن َيا ُه َُو ُ َم ُأ ِ َُ
يت ُ َي ْوَُم ُأحدب ُثَُّم ُ َه َ ْ ت ُ ُةِي ْخ َرى ُفَ َع َُد ُأ ْ
يت ُ َوَأرَْيتُ ُ ِفيهَ ُ َة ًَراب ُ َواهُ ُ َخ ْيبُر ُفَِن َيا ُهمُ ُ َّ
تُ
النفَرُ ُ ِم َُ
ع ُاْلم ْن ِمنِ َُ
اجتِ َم ُِ
فَِن َيا ُه َُو ُ َم ُ َج َُا ُاهُ ُةِ ُِ ُ ِم َُ
ت ُاْلفَتْ ُِ ُ َو ْ
ت ُ َة ْعَُد ُ َي ْوُِمُ
ق ُالَِّيي ُ َك َُ
ِّد ُِ
يت ُ َي ْوَُم ُأحدب ُ َوِا َيا ُاْل َخ ْيرُ ُ َم ُ َج َا َن ُاهُ ُةِ ُِ ُ ِم َُ
اْلم ُْن ِمنِ َُ
ت ُاْل َخ ْي ُِر ُ َة ْعدُ ُ َوثََوابُ ُال ْ
َة ْدر"(ُ .)1

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ()203/4ب ُ(ُ )61كت ب ُالمن قب ُ()25ب ُة ب ُعالم تُ
النةوةُفيُاإلسالمبُعتُمحمدُةتُالعالاُعتُحم دُةتُأس م بُة بحديقُرقمُ(ُُ)ُ3622
ةلفم .

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()1779/4بُ(ُ)42كت بُالرني بُ(ُ)4ة بُرني ُالنةيُ

عتُعةداهُةتُةرادُاألشعريبُوأةوُكريبُمحمدُةتُالعالاُعتُحم دُةتُأس م ُة ُحديقُ

رقمُ(ُُ)ُ2272مت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1موسى بن عبدالرحمن المرزبان المسروقيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)35(:

 .2أبو أسامة حماد بن أسامة القرشيب ُث ُثةتب ُرةم ُدلاب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)7(:

 .3بريد بن عبداهلل بن أبي بردة األشعريب ُث ب ُيخث ُقليالًب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)7(:

 .4أبو بريدة عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .5أةوُموسىُاألشعريُ:عةداهُةتُقيابُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث ُ

الحديق ُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تب ُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .

ُ 

الحديث الثاني والستونُ ُ:
لَ ُ:ح َّدثَنِيُة َرْيدُُ ْةتُُ َع ْةُِدُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُ َح َّم دُُ ْةتُُأ َس َم َبُقَ َُ
تُ ِد َين ربُقَ َُ
َخ َة َرَُن ُاْل َ ِسمُُ ْةتُُ َ َك ِرَّي ُ ْة ُِ
أْ
ِ
تُ
ل ُ َم ُ َة َعثَنِي ُاهُ ُةِ ُِ ُ ِم َُ
ل"ُ:إِتَُّ ُ َمثَ َُ
ُقَ َُ
يُ
ت ُالنَّةِ ُِّ
وسىب ُ َع ُِ
ت ُ َج ِّدُِه ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
اهب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
ألَ()2بُ
ت ُاْل َك َُ
ت ُاْل َم َاب ُفَي َْن َةتَ ُِ
ت ُ ِم ْنهَ ُثَ ِفَ ُب ُقَةِلَ ُِ
مب ُفَ َك َن ُْ
ل ُ َر ْيقُ ُأَ َ َُ
اْلهُ َدى ُ َواْل ِعْلِمب ُ َك َمثَ ُِ
ب ُ ْاأل َْر َ
) (1السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)43(ُ)116ُ/7كت بُ:التعةيربُ(ُ)20ة بُ:ه ُالسيفبُحديقُرقم.)7603(ُ:
) (2الكألُ:النة تُوالعشبُوسوااُرثة ُوي ةس ُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ ُ .)194/4
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ُُ

ب ُاْل َكثِيرب ُو َك َن ُْ ِ
ت ُاْل َم َاب ُفَ َنفَ َُع ُاهُ ُةِهَ ُ َّ
الن َاب ُفَ َش ِرةوا ُ ِم ْنهَ ب ُ َوَُرَع ْواُ
َج ِدبُ(ُ )1أ َْم َس َك ُِ
َواْلع ْش َُ
ت ُم ْنهَ ُأ َ
َ َ
ث ِفَ ُبُ ِم ْنه ُأ ْخرى ُإَِّنم ُ ِه ُ ِ
تُ
ت ُ َمثَلُ ُ َم ُْ
ال ُت ْنةِتُ ُ َك َألًب ُفَ َيِل َُ
ال ُت ْم ِستُ ُ َم ًاب ُ َوَُ
ت(َُ ُ )2
يع بُ
َو َس َ ْواب ُ َوأَ َ َُ
بُ َ
ي ُق َ
َ َ
َ َ
يت ُ ِ
ْس ُ َولَُْمُ
ت ُلَُْم ُ َي ْرفَ ُْع ُةِ َيلِ َُ
اهب ُفََنفَ َع ُ ُ َم ُ َة َعثَنِي ُاهُ ُةِ ِ ب ُ َوَنفَ ُعَ ُةِ ُِ ُفَ َعلَُِم ُ َو َعلَّ َمب ُ َو َمثَلُ ُ َم ُْ
فَ َُ ُ ِفي ُ ِد ُِ
ت ُ َأر ً
اهُالَِّييُأ ْرِسْلتُُةِ ِ "(ُ .)3
لُه َدىُ ُِ
َي َْة ُْ

أوالا -التخريج:

بُفضلُمتُعلمُوعلمُعتُ:محمدُةتُ
 .1أخرج ُالةخ ريُ(ُ)3(ُ)27/1كت بُالعلمُ(ُ)20ة
َ
العالاُأةيُكريبُعتُحم دُةتُأس م بُة بُحديقُرقم)79(ُ:بُمت ربُاأللف م.

 .2أخرج ُمسلم ُ(ُ)43(ُ)1787/4كت بُالفض لُ(ُ)5ة ب ُةي ت ُمثل ُم ُةعق ُة ُالنةيُ
متُالهدىُوالعلمبُعتبُأةي ُةكرُةيتُأةيُشية ُوأةي ُع مرُاألشعريُومحمدُةتُ

العالاُعتُأةيُأس م بُة بُحديقُ()2282بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
()4
 .1القاسم بن زكريا بن دينار القرشي الطحان .

ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُفيُحدودُالخمسيتُ ُوم تيت(.)5

 .2حماد بن أسامة القرشيُ:ث ُثةتبُرةم ُدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(:
 .3بريد بن عبداهلل بن أبي بردة األشعريُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:
 .4أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .5أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .

التعليقُ :

شة ُالنةيُ

ُم ُج ا ُة ُمت ُالديتُة لغيق ُالييُيعم ُجميع ُالخال قُوقت ُح جتهمُ

إلي ب ُفكم ُأت ُالغيق ُيحيي ُاألرم ُومت ُعليه ُمت ُمخلوق تب ُفكيا ُعلوم ُالديت ُتحيي ُال لوبُ
يع ُوقيلُهيُاألرمُالتيُالُنة تُفيه ُميخويُمتُالجدبُ.
) (1أج دبُ:األج دبُهيُ البُاألرمُالتيُتمستُالم اُفالُتشرة ُسر ً

المرجعُالس ةقُ(ُ .)242/1

) (2قيع تُ:ال يع تُجم عُق عُوال عُأرمُمرةُالُرملُفيه بُوالُيثةتُفيه ُالم اُالستوا ه ُوالُرورُفيه ُتمستُالم اُفهيُالُتنةقُالكألُ
والُتمستُالم اُ.رريبُالحديقُالةتُالجو يُ(ُ .)274/2
) (3السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)28(ُ)359ُ/5كت بُ:العلمبُ(ُ)4ة بُ:مثلُمتُف ُفيُديتُاهُتع لىبُحديقُرقمُ ُ .)5812(ُ:
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()110/7ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()18/9ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()1026/5ب ُرج ل ُ حي ُمسلمُ
()138/2بُالك شفُ()128/2بُتهييبُالكم لُ()351/23بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)313/8
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)313/8
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الميت بُثمُشة ُ

ُالس معيتُإلي ُة ألراضيُالمختلف ُالتيُين لُفيه ُالغيقبُف دُةيتُفضلُ

الع لمُالع ملُالمعلمُوأن ُك ألرمُالثية ُالتيُانتفعتُونفعتُريره بُوالع لمُالمعلمُالييُلمُيعملُ
ة علم ُأو ُيتف ُفي ُمثل ُاألرم ُالتي ُنفعتب ُولم ُتنتفعب ُواليي ُال ُينتفع ُة لعلم ُوال ُيحفم ُلنفعُ
ريرهبُمثلُاألرمُالتيُلمُتنتفعُولمُتنتفعبُومتُيلتُكل ُيةيتُلن ُ

وجوا ُضربُاألمث لُلت ريبُالمع نيُإلىُاأليه تُ .

ُفضلُالعلمُوالعملُة بُ

ُضربُاألمث لُفيُالديتُوالعلمُوالتعليمبُوفي ُ:أتُ
ُ
ق لُاةتُةث لُن ًالُعتُالمهلبُ"ُ:في

الُي ةلُم ُأن لُاهُمتُالهدىُوالديتُإالُمتُك تُقلة ُن ًي ُمتُاإلشراتُوالشت"(ُ .)1
ُ 
الحديث الثالث والستون:
تُةُريُِدُوه ُوُاةتُُعةُِدُ ِ
اهبُ
تُاْلكوِفيُُقَ َُ
الر ْح َم ُِ
وسىُ ْةتُُ َع ْةُِدُ َّ
أْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةوُأ َس َم َبُ َع ُْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َخ َة َرَن ُم َ
لُ :لَ َّم ُ َج َُا ُ َّ
ق ُأ ََة ُ َع ِمرُ ُ َعلَى ُ َج ْيشُ ُإِلَىُ
ت ُح َن ْيتُ ُ َة َع َُ
ُ ِم ُْ
النةِيُ ُ
ت ُأَةِي ُِ ُقَ َُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
َع ُْ
ي ُأَةو ُ َع ِمرُ ُ ِفي ُرْك َةتِ ُُِ
وسىُ:فَرِم َُ
ت ُال ِّ َّم ُِ ُفَ تِ َلب ُ َو َه َ َُم ُاهُ ُأَ ْ َح َة ُ ُقَ َُ
ي ُ ْاة َُ
أ َْوثَ اُ(َ ُ )2فلَِ َُ
ل ُأَةو ُم َ
ت ُ َرَم َت ب ُفَيَ َش َُرُ
ت ُ َةنِي ُج َشمُ ُةِ َس ْهمُ ُفَيَثَْةتَُ ُ ِفي ُرْك َةتِ ِ ب ُفَ ْنتَهَ ْيتُ ُإِلَ ْي ُِ ُفَ ْلتَُ ُ:ي ُ َعمُ ُ" َم ُْ
ل ُ ِم ُْ
َرَم هُ ُ َرج بُ
ِ
وسى"ُ:فَ َ َ ْدتُُ
تُ ُالَِّييُ َرَم نِي"ُقَ َُ
اتُقَ تِلِيبُتََراهُُ َيلِ َُ
لِ"ُ:إتَُُّ َي َُ
وسى"ُفَ َ َُ
لُأَةوُم َ
أَةوُ َع مرُُِإلَىُأَةِيُم َ
إِلَ ْي ُِ ُفَ ْعتَم ْدت ُ ُ َفلَ ِح ْت ب ُ َفلَ َّم ُرلنِي ُولَّى ُع َنى ُ َي ِ
تُ
َال ُتَ ْستَ ْح ِي ُأَلَ ْس َُ
اهًة ب ُفَ تََّة ْعت ُ" ُ َو َج َعْلتُ ُأَقولُ ُلَ ُ"ُ:أ َُ
َ
َ
َ
َ
ت ُفَضرْةت ُ ُةِ لس َّْي ِ
فب ُفَ َتَْلت ب ُثَُّم ُ َر َج ْعتُ ُإِلَىُ
َع َرةِيًّ ُأ َُ
َال ُتَثْةت ُفَ َك َُّر ُفَ ْلتَ َ ْيتُ ُأ ََن ُ َوه َُو ُفَ ْختَلَ ْف َن ُ َ
ض ْرَةتَْي ُِ َ َ
لَ ُ:ي ُ
َّهَُم ُفََن َ ْعت ُ ُفََن َا(ِ ُ )3م ْن ُ ُاْل َم اُ" ُفَ َ َُ
ل"ُ:فَ ْن ِ ُْ
ت ُقَ َُ
ل ُاهُ ُ َ ِح َة َُ
أَةِي ُ َع ِمرُ" ُفَ ْلتُُ:قَُْد ُقَتَ َُ
ع ُ َه َيا ُالس ْ
ت ُأ ِ
لُ:
استَ ْغ ِف ُْرُلِيُقَ َُ
ولُلَ َُ
لُلَ ُُِ:إَّن ُُ َي َُ
َّالَُمُ َوق ُْ
اهُ
ولُ ُِ
قُِإُلَىُ َرس ُِ
َخيبُ ْانثَلِ ُْ
ْاة َُ
ُفَيَ ْق ِرْ ُُ ِمِّنيُالس َ
تْ ُ:
استَ ْخلَفَنِي ُأَةو ُ َع ِمرُ ُ َعلَى ُ َّ
ُ
اه ُ
ول ُ ُِ
تب ُ َفلَ َّم ُ َر َج ْعتُ ُِإلَى ُ َرس ُِ
ا ُفَ َم َك َُ
الن ُِ
ق ُ َي ِس ًيراب ُثَُّم ُإَِّن ُ ُ َم َ
َو ْ
اش ُ َوقَُْد ُأَثََُّر ُ ِرَم لُ ُالس ِ
ولُ
م ْه ُِر ُ َرس ُِ
َّر ُِ
َد َخْلتُ ُ َعلَ ْي ِ ب ُ َوهُ َُو ُ ِفي ُ َة ْيتُ ُ َعلَى ُ َس ِريرُ ُم َرَّملُ()4ب ُ َو َعلَْي ُِ ُ ِف َر بُ
ير ُةِ َ
استَ ْغ ِف ُْر ُلِي ُفَ َد َع ُ
ل ُلِي"ُ:ق ُْ
َخ َة ْرت ُ ُةِ َخ َة ِرَن ب ُ َو َخ َة ُِر ُأَةِي ُ َع ِمرُ ُفَ ْلتُُ:قَ َُ
اه ُ
ُِ
ب ُ َو َج ْن َة ْي ِ ب ُفَي ْ
ل ُلَ ُ ُ ْ
ُةِ َم اب ُفَتََو َّ
ار ِف ُْر ُلِع ْةيدُ ُأَةِي ُ َع ِمرب ُ َحتَّى ُ َأرَْيتُُ
ضيَب ُثَُّم ُ َرفَ َُع ُ َي َد ْي ُِ" ُفَ َ َُ
اه ُ
َرسولُ ُ ُِ
لُ :اللهَُّم ُ ْ
تُ َّ
ا"ُفَ ْلتَُ ُ:ولِيُ َي ُ
الن ُِ
َوُ ِم َُ
تُ َخْل ِ َتبُأ ُْ
قُ َكثِيرُُ ِم ُْ
اج َعْل ُُ َي ْوَُمُاْل ِ َي َم ُُِفَ ْو َُ
مُإِ ْةثَ ْي ُُِثَُّمُقَ َُ
َة َي َُ
ل"ُ:اللهَُّمُ ْ
) (1انمرُشرحُ حي ُالةخ ريُالةتُةث لُ(ُ .)163/1
) (2أوث اُ:وادُفيُدي رُهوا تُفي ُك نتُوقع ُحنيتُللنةيُ
الحربُوهوُ

بُةةنيُهو اتُويوم يُق لُالنةيُ

ُحمىُالوثياُحيتُإستعرتُ

ُأولُمتُق ل ُ.معجمُالةلداتُ(ُ )281/1

ُرجال ُأ
) (3ن ا"ُ :إت ً

ةت ُجراح ُفن ى ُمنه ُحتى ُم تب ُي ل ُن ف ُون ىب ُإيا ُجرى ُولم ُين ثعُ .النه ي ُفي ُرريب ُالحديق ُواألثرُ

(ُ .)43/5

) (4مرملُ:المرادُأن ُك تُالسريرُقدُنسجُوجه ُة لعسفبُولمُيكتُعلىُالسريرُوث اُسوىُالح يرُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُوُ
األثرُ(ُُ .)ُ265ُ/ُ2
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ول ُ ِ
ل ُ َّ
ت ُقَ ْياُ ُ َي ْن َة ب ُ َوأ َْد ِخْل ُ ُ َي ْوَُم ُاْل ِ َي َم ُُِ
اه ُ ْة ُِ
ار ِف ُْر ُلِ َع ْةُِد ُ ُِ
النةِيُ ُ
اهب ُفَ ْستَ ْغ ِف ُْر ُفَ َ َُ
َرس َُ
"ُ:اللهَُّم ُ ْ
ِ
ِ
ِ
وسى(ُ .)1
يم "ُقَ َُ
م ْد َخ ًُ
لُأَةوُة ْرَدُةَُ:إِ ْح َداه َم ُألَةِيُ َع مرُُ َو ْاأل ْخ َرىُألَةِيُم َ
الُ َك ِر ً

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()155/5بُ(ُ)64كت بُالمغ يُ(ُ)57ة بُر وةُأوث ابُ
عت ُمحمد ُةت ُالعالا ُأةي ُكريب ُعت ُأةي ُأس م ُة ُحديق ُرقم)4323(ُ :ب ُمت ربُ

األلف م.

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()1943/4بُ(ُ)44كت بُفض لُال ح ة ُ-رضيُاهُتع لىُ
مرُاألشعرييتُ-رضيُاهُعنهم -بُ
ُ
لُأةيُموسىُوأةيُع
ُ
عنهم)38(ُ-بُة بُمتُفض

عتُعةداهُةتُةرادُأةيُع مرُاألشعريبُوأةيُكريبُمحمدُةتُالعالاُعتُأةيُأس م ُة ُ

حديقُرقم)2498(ُ:بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1موسى بن عبدالرحمن المرزبان المسروقيُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)35(:

 .2أبو أسامة حماد بن أسامة القرشيب ُث ُثةتب ُةم ُدلاب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)7(:

ُقليالب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
 .3بريد بن عبداهلل بن أبي بردة األشعريُ :ث ُيخث
ً
رقم.)6(:

 .4أبو بردة :عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .5أبو موسى األشعري :عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث ُ

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تب ُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .

الحديث الرابع والستونُ ُ:

ُ 

تُأَةِيُ
اهُ ْة ُِ
لَ ُ:ح َّدُثََن ُة َرْيدُُ ْةتُُ َع ْةُِدُ ُِ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةوُأ َس َم َُُقَ َُ
تُقَ َُ
الر ْح َم ُِ
وسىُ ْةتُُ َع ْةُِدُ َّ
أْ
َخ َة َرَن ُم َ

ِّيتُإِ َياُأ َْرَملوا(ُ)2
"ُ:إِتَُُّ ْاألَ ْش َع ِري َُ
اهُ
لُ َرسولُُ ُِ
لُ:قَ َُ
وسىُقَ َُ
تُ َج ِّدُِهُأَةِيُة ْرَدةَبُ َع ُْ
ة ْرَدةَبُ َع ُْ
تُأَةِيُم َ
تُ ِع ْنَُدهُمُ ِفيُثَوبُُو ِ
احدبُثَُّمُا ْقتَ َسموهُُ َة ْي َنهُْمُ ِفيُ
ث َع مُُ ِع َي لِ ِهُْمُةِ ْل َمِد َين ِ بُ َج َمعواُ َم ُ َك َُ
ِفيُاْل َغ ْ وُ َوَق َُّ
لُ َ
ْ
ْ َ
إِ َن اُُو ِ
احدُُةِ لس ِ
َّوَّي ِ بُفَهُْمُ ِمِّنيبُ َوأ ََن ُ ِم ْنه ْم"(ُ .)3
َ
) (1السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)50(ُ)96ُ/8كت بُ:السيربُة بُ:استخالفُ

حبُالجيشبُحديقُرقمُ .)8730(ُ:

) (2أرملواُ:أيُقدُنفيُ ادهمبُي لُأرملُالرجلُإياُيهبُ ادهُ.رريبُالحديقُالةتُالجو يُ()415/1

ُُ

) (3السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)50(ُ)104ُ/8كت بُ:السيربُُ128ة بُ:الترريبُفيُالمس واةبُحديقُرقمُ .)8747(ُ:
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أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ري ُفي ُ حيح ُ()138/3ب ُ(ُ )47كت ب ُالشرك ُ(ُ )1ة بُ :الشرك ُفيُ
الثع م ُوالشهد ُوالعروم ُعت ُمحمد ُةت ُالعالا ُأةي ُكريب ُعت ُحم د ُةت ُأس م ب ُة بُ

حديقُرقم)2486(ُ:بُةلفم .

 .2أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ()1944/4ب ُ()44ب ُكت ب ُفض ل ُال ح ة ُ-رضي ُاهُ
تع لىُعنهم)39(ُ -بُة بُمتُفض لُاألشعرييتُ-رضيُاهُعنهم-ب ُعت ُأةي ُع مرُ

األشعريُوأةيُكريبُعتُأةيُأس م ُة بُحديقُرقم)2500(ُ:بُةلفم .

ثانيا -رجال السند
ا
 .1موسى بن عبدالرحمن المرزبان المسروقيُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)35(:

 .2أبو أسامة :حماد بن أسامة القرشيُ :ث ب ُثةت ُرةم ُدلاب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)7(:

ُقليالب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
 .3بريد بن عبداهلل بن أبي بردة األشعريُ :ث ب ُيخث
ً
رقم.)6(:

 .4أبو بردة :عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .

التعليق:

ل د ُس َّر ُ

ُةم ُك ت ُيفعل ُاألشعريوتب ُإيا ُأ

ةهم ُقل ُال اد ُف ل ُ(فهم ُمني ُوأن ُ

منهم)ب ُوهيا ُدليل ُعلى ُالتك فل ُاالجتم عي ُاليي ُحرل ُعلي ُاإلسالمن ُألت ُاه ُ-سةح ن ُ

وتع لىُ -قدُجعلُمن ُمتُهوُرنيبُومتُهوُف يرُوأمرُالغنيُة لت دقُعلىُالف يرن ُحتىُالُ
يكوتُالمجتمعُثة تيتبُثة ُتعيشُحي ةُالترفُوتتمعُمتُملياتُالدني بُوثة ُف يرةُالُتجعلُ

ُةعض ُ .
ًُ
متُيعيله بُوةيلتُيتشتتُالمسلمُإياُلمُيتع وتُمعُةعض

ق لُاةتُةث لُن ًالُعتُالمهلب"ُ:هيهُال سم ُالُت ل ُإالُفيم ُجعلُلألكلُخ

نُألتُ

ثع تُالنهدُوشةه ُلمُيوضعُلآلكليتُعلىُأنهمُييكلوتُة لسواابُوانم ُييكلُكلُواحدُعلىُقدرُ
نهمت ب ُوقد ُييكل ُالرجل ُأكثر ُمت ُريرهب ُوهيه ُال سم ُموضوع ُة لمعروف ُوعلى ُثري ُ

اآلكليت"(ُ .)1

ُ 

) (1شرحُ حي ُالةخ ريُالةتُةث لُ(ُ .)6/7
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الحديث الخامس والستون:

يدُ
تُ َس ِع ُِ
وببُ َح َّدثََن ُأَةوُن َع ْيمبُ َح َّدثََن ُم ِغ َيرةُُ ْةتُُأَةِيُاْل َحُِّرُاْل ِك ْنِديبُ َع ُْ
أْ
َخ َة َرنِيُإةراهيمُ ْةتُُ َي ْع َ

اه ُ
لَ ُ:ج َُا ُ َرسولُ ُ ُِ
ت ُ َج ِّدُِه ُقَ َُ
ت ُأَةِي ِ ب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ْة ُِ
اهَُ ِفيهَ ُ ِم َ َُُ َم َّرة"(ُ ُ.)2
استَ ْغفَ ْرتُُ ُ
َر َد ُاةً(ُ)1قَثُُإِ َُّ
الُ ْ
أوالا -التخريج:

"م ُأَ ْ َة ْحتُُ
وا ُفَ َ َُ
ُ َوَن ْحتُ ُجل بُ
لَ ُ:

 .1أخرج ُاةتُم ج ُفيُسنن ُ()1254/2بُ(ُ)33كت بُاألدبُ(ُ)57ة بُاالستغف رُعتُ

عليُةتُمحمدُةتُمحمدُعتُوكيعب ُكالهم ُعتُمغيرةُةيُأةيُالحرُة بُحديقُرقمُ:

()3816بُج اُمتُالحديقُمختلفُاأللف م.

ثانيا -رجال السند
ا
 .1إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق السعدي الجوزجاني ُث ب ُح فم ُرمي ُة لن ب ُسةقُ
ترجمت ُفيُحديقُرقم.)50(:

 .2الفضل بن دكين بن حماد بن زهير أبو نعيم التميمي(.)3
ق لُاةتُحجرُ:ث بُثةتُم تبُسن ُثم نيُعشرةبُوقيلُتسعُعشرةُوم تيت(ُ .)4

الحر الكندي(.)5
 .3المغيرة بن أبي ِّ

ق ل ُاةت ُمعيتُ :ث ()6ب ُوق ل ُأةو ُح تمُ :ال ُةيا ُة ()7ب ُوق ل ُالةخ ريُ :يخ لف ُفيُ

حديث ()8بُويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت()9بُوق لُالترمييُ:لياُة ُةيابُكياُرأيتُةخثُ

ةُالمرةُمتُالغدوبُوهوُسرُأولُالنه ربُن يمُالرواحبُوالغدوةُة لضمُم ُةيتُ الةُالغداةُوثلوعُالشماُ.النه ي ُفيُ
)(1
َ
رداةُ:الغ ْد َو َ
رريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)346/3

) (2السنت ُالكةرى ُللنس ي ُ(ُ )53(ُ )167ُ /9كت بُ :عمل ُاليوم ُوالليل ُ 160ة بُ :يكر ُاالختالف ُعلى ُأةي ُةردة ُفي ُهيا ُالحديقبُ
ُُ

حديقُرقم.)10202(ُ:

) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()400/6بُالجرحُوالتعديلُ()61/7بُث تُالعجليُ()205/2بُث تُاةتُحة تُ()319/7بُ
رج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()606/2ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()131/2ب ُالتعديل ُوالتجري ُ()147/3ب ُالك شف ُ()122/2ب ُتيكرة ُالحف مُ
()273/1ب ُت ريخ ُةغداد ُ()307/14ب ُلس ت ُالمي ات ُ()391/9ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()142/10ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()350/3ب ُالكم لُ
()197/23بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)270/8
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)446/1
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()221/8ب ُالتكميل ُفي ُالجرح ُوالتعديل ُ()130/1ب ُالضعف ا ُالكةير ُللع يلي ُ()174/4بُ
ديواتُالضعف اُ()395/1بُالمغنيُفيُالضعف اُ()673/2بُإكم لُتهييبُالكم لُ()318/11بُالك ملُفيُضعف اُالرج لُ()80/8بُ
مي اتُاالعتدالُ()159/4بُالك شفُ()285/2بُلس تُالمي اتُ()428/9بُتهييبُالكم لُ()354/28بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)257/10
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)221/8
) (7المرجعُالس ةقُ .
) (8الضعف اُالكةيرُللع يليُ(ُ .)174/4
) (9ث تُاةتُحة ت ُ
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()1
بُويكرهُالع يليُفيُالضعف ا()2بُق لُاليهةيُ:ج ُالحديق()3بُق لُاةتُحجرُ:
ُ
اليهةي

دوقُرةم ُوهم(ُ .)4

 .4سعيد ُةت ُأةي ُةردة ُةت ُأةي ُموسى ُاألشعريُ :ث ُثةتب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)12(:

 .5أةوُةردةُع مرُةتُعةداهُةتُقياُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أةوُموسىُاألشعريُعةداهُةتُقيابُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُالمغيرةُةتُأةيُالحرُالكنديُ دوقُ
قليالبُوة قيُرواةُالحديقُث تُ .
رةم ُوهمبُخفُضةث ُ ًُ

الحديث السادس والستونُ ُ:

خ ُكوِفيُ ُي َ لُ ُلَ ُ ُش ْع َة بُ
لَ ُ :ح َّدثََن ُ َش ْي بُ
لَ ُ :ح َّدثََن ُس ْف َي تب ُقَ َُ
َخ َة َرَن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َم ْن ورب ُقَ َُ
أْ
َال ُأ َح ِّدثكُْمُ
ي ُأ َُ
اه ُ َوةِ َاللُ ُ َو َر ْي ِرِهُْمَ ُ:ي ُ َةنِ َُّ
ل ُلِ َةنِي َُِ ُ:ع ْةُِد ُ ُِ
وسىب ُفَ َ َُ
لُ:ك ْنتُ ُ ِع ْنَُد ُأَةِي ُة ْرَدُةَ ُ ْة ُِ
قَ َُ
ت ُأَةِي ُم َ

اهُ
ولُ ُِ
تُ َرس ُِ
َحِديثً ُ َح َّدثَنِي ُُِأَةِيُ َع ُْ
تُالنَّ ِر"(ُ .)5
ض ًواُ ِم َُ
ك ُِّ
ضوُُ ِم ْن ُُع ْ
لُع ْ
أوالا -التخريج:

تُ
قُاهُُ َم َك َُ
َعتَ َُ
َعتَ َُ
"م ُْ
ُقَ لواَُ:ةلَىبُقَ َُ
قُ َرقََة ًبُأ ْ
تُ َي ْعنِيُأ ْ
لَ ُ:

 .1أخرج ُأحمد ُفي ُمسنده ُ()398/32ب ُعت ُسفي ت ُةت ُعيين ُعت ُشعة ُةت ُدين رب ُة بُ
حديقُرقم)19623(ُ:بُمت ربُاأللف مُمعُ ي دةُلفم ُ(يعنى)ُعندُالنس ي.

ثانيا -رجال السند
ا
()6
 .1محمد بن منصور الجواز المكي .

ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُاثنتيتُوخمسيتُوم تيت(.)7

 .2سفيان بن عيينة بن أبي عمرانُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)24(:
 .3شعبة بن دينار الكوفي(.)8
) (1تهييبُالتهييبُ(ُ .)257/10
) (2الضعف اُالكةيرُللع يليُ(ُ .)174/4
) (3الك شفُ(.)285/2

ُُ

) (4ت ريبُالتهييبُ(.)542/1

ُُ

) (5السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)18(ُ)6ُ/5كت بُ:العتقبُ(ُ)1ة بُ:العتقبُحديقُرقم.)4858(ُ:

ُُ

) (6انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()94/8ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()116/9ب ُمشيخ ُالنس ي ُ()50/1ب ُالك شف ُ()224/2بُ
تهييبُالتهييبُ()471/9بُتهييبُالكم لُ(ُ .)498/26
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)508/1
) (8انمرُإلى ُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديل ُ()368/4ب ُالت ريخُالكةير ُ()244/4بُث تُاةتُحة ت ُ()447/6ب ُإكم لُتهييبُالكم لُ
()266/6بُتهييبُالتهييبُ()346/4بُتهييبُالكم لُ(ُ .)495/12
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ق لُاةت ُمعيتُ:لياُة ُةيا()1بُوق لُالحميديُ:حدثن ُسفي تُق لُحدثن ُشيخُمتُأهلُ
الكوف ُي لُل ُشعة ُوك تُث ()2بُوق لُعةداهُةتُنميرُ:ث ()3بُويكرهُاةتُحة تُفيُ

الث ت()4بُوق لُاليهةي ُ:دوق()5بُوق لُاةتُحجرُ:الُةياُة (.)6

 .4أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .5أبو موسى األشعري عبداهلل بن قيسبُ ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُحستُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُريرُال دح ُأتُشعة ُةتُدين رُالُةياُة بُوة قيُ
رواةُالحديقُث تُ .

الحديث السابع والستونُ ُ:
ِ
َع َم ِ
ت ُأَةِيُ
ت ُم َّرةَب ُ َع ُْ
ت ُ َع ْم ِرو ُ ْة ُِ
شب ُ َع ُْ
ضْي بلب ُ َع ُِ
أْ
ت ُ ْاأل ْ
َخ َة َرَن ُأَةو ُ َ ل ُ ُاْل َم ِّكيُب ُ َح َّدثََن ُف َ
لُ
ياُاللَّْي ُِ
ثبُ َي َدهُُلِم ِس ُِ
تُ َوتَ َع لَىُ َة ِس ُ
اهَُتََة َر َُ
"ُ:إِتَُُّ ُ
اهُ
لُ َرسولُُ ُِ
لُ:قَ َُ
وسىبُقَ َُ
ع َة ْي َدةَبُ َع ُْ
تُأَةِيُم َ
ثل ُعُ َّ
النهَ ُِرُلِ َيت َُ ِ َّ ِ َّ
ياُ َّ
تُ َم ْغ ِرةِهَ "(ُ ُ.)7
الش ْماُُ ِم ُْ
وبُةِ َّلنهَ ِربُ َولِم ِس ُِ
لِ َيت َُ
وبُة للْيلبُ َحتىُتَ ْ َ
أوالا -التخريج:
 .1أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()2113/4بُ(ُ)49كت بُالتوة ُ()5بُة بُقةولُالتوة ُمتُ
الينوبُواتُتكررتُالينوبُوالتوة بُعتُمحمدُةتُالمثنىُعتُمحمدُةتُجعفرُعتُشعة ُ
ُوعت ُمحمد ُةت ُةش ر ُعت ُأةي ُداود ُالثي لسي ُعت ُشعة ُعتُ
عت ُعمرو ُةت ُمرة ُة ب ُ

عمروُةتُمرةُة بُحديقُرقم)2759(ُ:بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند
ا
()8
 .1محمد بن زنبور أبو صالح المكي ،وزنبور لقب .

ُ

) (1الجرحُوالتعديلُ(ُ .)368/4
) (2المرجعُالس ةقُ .
) (3المرجعُالس ةقُ .
) (4ث تُاةتُحة تُ(ُ .)447/6
) (5الك شفُ(ُ .)368/1
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)266/1
) (7السنتُالكةرىُللنس يُ(ُ)54(ُ)98ُ/10كت بُ:التفسيربُ(ُ)6ة بُ:تفسير ُسورةُاألنع مبُيومُييتي ُةعمُلي تُرةتُالُينفع ُنفسًُُ

إيم نه ُلمُتكتُلمنتُمتُقةلبُحديقُرقمُ .)11116(ُ:

) (8انمرُإلىُترجمت ُفيُ:التكميلُفيُالجرحُوالتعديلُ()247/3بُث تُاةتُحة تُ()108/9بُالمغنيُفيُالضعف اُ()851/2بُمي اتُ
االعتدالُ()550/3بُت ريخُاإلسالمُ()1227/5بُمشيخ ُالنس يُ()53/1بُالك شفُ()171/2بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)167/9
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ق لُالح كمُ:لياُة لمتيتُعندهم()1بُوضعف ُاةتُخ يم ()2بُووث ُالنس ي()3بُويكرهُاةتُ

حة تُفيُالث ت()4بُ ُوق لُاةتُحجر ُ:دوقُل ُأوه مُم تُفيُلخرُسن ُثم تُوأرةعيتُ
وم تيت(.)5

 .2الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي(.)6
ق لُاةتُحجرُ:ث ُع ةدُإم مُم تُسن ُسةعُثم نيتُوم ُوقيلُقةله (.)7

 .3سليمان بن مهران األعمشُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)26(:

 .4عمرو بن مرة الجملي األعمىنُث ُع ةدُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)29(ُ:

 .5أبو عبيدة عامر بن عبداهلل بن مسعود الهذلي(.)8

ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُقةلُالم ُةعدُسن ُثم نيت(ُ .)9

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ .)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديقُضعيف ُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُمحمدُةتُ نةورُ دوقُل ُأوه مبُ

ُوقدُأخرج ُمسلمُالحديقُفيُ حيح ُ .

ُ 

) (1تهييبُالتهييبُ(.)167/9

ُُ

) (2ت ريخُاإلسالمُ(.)1227/5

ُُ

) (3المرجعُالس ةقُ .
) (4ث تُاةتُحة تُ(.)108/9

ُُ

) (5ت ريبُالتهييبُ(.)478/1

ُُ

) (6انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()500/5بُالت ريخُالكةيرُ()133/7بُثة تُخليف ُ()707/1بُالجرحُوالتعديلُ()73/7بُ
رج لُ حي ُالةخ ريُ()608/2بُت ريخُدمشقُ()375/48بُرج لُ حي ُمسلمُ()134/2بُث تُالعجليُ()207/2بُث تُاةتُحة تُ
()315/7بُسلمُالو ولُإلىُثة تُالفحولُ()14/3بُمي اتُاالعتدالُ()361/3بُالك شفُ()124/2بُسيرُأعالمُالنةالاُ()421/8بُ
ت ريخُاإلسالمُ()942/4بُتهييبُالكم لُ()281/23بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)294/8
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)448/1
) (8انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()210/6بُالت ريخُالكةيرُ()51/9بُالجرحُوالتعديلُ()409/3بُثة تُخليف ُ()700/1بُ
ت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُالدوريب ُث ت ُالعجلي ُ()414/2ب ُسلم ُالو ول ُإلى ُثة ت ُالفحول ُ()194/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()831/2بُثة تُالمدلسيتُ()48/1بُج معُالتح يلُ()204/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ()142/7بُث تُاةتُحة تُ()561/5بُسيرُ
أعالمُالنةالاُ()363/4بُتهييبُالكم لُ()61/14بُتهييبُالتهييبُ(.)75/5

ُُ

) (9ت ريبُالتهييبُ(.)656/1

ُُ
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الحديث الثامن والستون:

َع َم ِ
شبُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةو ُم َع ِوَي َبُ َع ُِ
ق لُاةتُم ج ُ(رحم ُاه)َ ُ:ح َّدثََن ُ َعلِيُُ ْةتُ ُم َح َّمدُ ُقَ َُ
ت ُ ْاأل ْ

اُ
ُةِ َخ ْم ُِ
لُ :قَ َُم ُ ِف َين ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
وسىب ُقَ َُ
ت ُأَةِي ُع َة ْي َدةَب ُ َع ُْ
ت ُم َّرةَب ُ َع ُْ
ت ُ َع ْم ِرو ُ ْة ُِ
َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
َت ُ َي َن َمب ُ َي ْخ ِفمُ ُاْل ِ ْسثَُ(َ ُ )1وَي ْرفَع ب ُي ْرفَعُ ُإِلَ ْي ُِ ُ َع َملُُ
ال ُ َي ْن َة ِغي ُلَ ُ ُأ ُْ
ال َُُي َن مب ُ َوَُ
ل"ُ:إِتَُّ ُاللَّ َُ ُ َُ
َكلِ َم تب ُفَ َ َُ
النهَ ِربُ َو َع َملُُ َّ
لُ َّ
تُسة َح تُ(ُ)2
َح َرقَ ُْ
لُ َع َم ُِ
النهَ ُِرُقَْة َُ
لُ َع َم ُِ
لُقَْة َُ
اللَّْي ُِ
لُاللَّْي ِلبُ ِح َج ة ُُالنوربُلَ ُْوُ َك َشفَ ُُ َأل ْ
تُ َخْل ِ ُِ"(ُ ُ.)3
َو ْج ِه ُُِ َم ُ ْانتَهَىُإِلَ ْي ُُِ َة َ رهُُ ِم ُْ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُمسلم ُفي ُ حيح ُ()161/1ب ُ(ُ )1كت ب ُاإليم ت ُ()79ب ُة ب ُفي ُقول ُعلي ُ
السالمبُإتُاهُالُين مبُوالُينةغيُل ُأتُين م ُوفيُقول ِ
ُ:حج ة ُالنور ُلوُكشف ُألحرقتُ
تُخ ِلف ِ بُعت ُأةي ُةكرُةتُأةيُشية ُوأةي ُكريببُ
سُةُح ت ُوجه ُم ُانتهىُإلي ُة رهُم َ

كالهم ُعتُأةيُمع وي ُعتُاألعمشُة بُحديقُرقمُ()179بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند
ا
()4
 .1علي بن محمد بن إسحاق بن أبي شداد الطنافسي .

ق لُاةتُحجرُ:ث ُع ةدبُم تُسن ُثالقُوقيلُخماُوثالثيتُوم تيت(.)5

 .2محمد بن خازم الكوفي أبو معاوية الضرير.

ت ُأحفمُالن اُفيُحديقُاألعمشُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ(ُ)ُ31

 .3سليمان بن مهران األعمشُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)26(:

 .4عمرو بن مرة الجملي األعمىُ:ث ُع ةدبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)29(:
 .5أبو عبيدة عامر بن عبداهلل الهذليُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)67(:

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:
ُ
ُ
) (1ال سثُ:المي اتبُسميُة ُمتُال سثُ:العدلبُأرادُأتُاهُيخفمُويرفعُمي اتُأعم لُالعة دُالمرتفع ُإلي بُوأر اقهمُالن ل ُمتُعندهبُ
كم ُيرفعُالوا تُيدُويخفضه ُعندُالو تبُوهوُت مثيلُلم ُي درهُاهُوين ل بُوقيلُ:أرادُة ل سثُال سمُمتُالر قُالييُي يبُكلُمخلوقبُ
وخفض ُت ليل بُورفع ُ:تكثيرهُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)60/4
) (2سةح ت ُاهُ :جالل ُوعممت ب ُوهو ُفي ُاأل ل ُجمع ُسةح ب ُوقيل ُأضواا ُوجه ب ُوقيل ُسةح ت ُالوج ُ :مح سن ب ُألنت ُإيا ُرأيتُ
الحستُالوج ُقلتُسةح تُاهبُوقيلُمعن هُ:تن ي ُل ُ:أيُسةح تُوجه ُ.المرجعُالس ةقُ(ُ .)332/2
) (3سنتُاةتُم ج ُ(ُ)70ُ/1فيُالم دم بُ(ُ)13ة بُ:فيم ُأنكرتُالجهمي بُحديق(ُ .)195
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()295/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()202/6ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()467/8ب ُسير ُأعالم ُالنةالاُ
()459/11بُت ريخُاإلسالمُ()893/5بُالكم لُ()120/21بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)378/7
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)405/1
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الحكم على سند الحديث:
الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ .

التعليقُ :

يةيتُالنةيُ

ُأتُاهُ-سةح ن ُوتع لىُ-يستحيلُفيُح ُالنومُولوُلغفوةبُألتُالنومُ

يس ثُعتُالع لُاإلحس ا ُواهُسةح ن ُوتع لىُمن هُعتُيلتُوهوُمستحيلُفيُح ُ-سةح ن ُ

وتع لى-ب ُيخفم ُال سث ُوال سث ُالمي ات ُأي ُأت ُاه ُتع لى ُيخفم ُالمي ات ُويرفع ُمت ُأعم لُ
العة دُالمرتفع ُ(ق لُالنوويُفيُقول ُ

حج ة ُالنورُلوُكشف ُألحرقتُسةح تُوجه ُم ُانتهىُ

إلي ُة رهُمتُخل )بُف لسةح تُةضمُالسيتُوالة اُورفعُالت اُفيُلخرهُوهيُجمعُسةح ُق لُ
حب ُالعيت ُوالهرري ُوجميع ُالش رحيت ُللحديق ُمتُاللغوييت ُوالمحدثيت ُمعنىُسةح ت ُوجه ُ

نوره ُوجالل ُوةه نهب ُوأم ُالحج ب ُفي ل ُفي ُاللغ ُالمنع ُوالتستر ُوح ي ُالحج ب ُإنم ُتكوتُ
مي ُيلتُ
ألجس م ُالمحدودة ُواه ُتع لى ُمن ه ُعت ُالجسم ُوالحد ُوالمراد ُهن ُالم نع ُمت ُرنيت ُوس َّ

نعُنوراُأوُن ًارن ُألنهم ُيمنع تُمتُاألدراتُفيُالع دةُلشع عهم بُوالمرادُة لوج ُالياتُوالمرادُ
الم
ً
ةم ُانتهى ُإلي ُة ره ُمت ُخل ُجميع ُالمخلوق تن ُألت ُة ره ُ-سةح ن ُوتع لىُ -محيث ُةجميعُ

الك ن تُولفم ُمتُلةي تُالجناُالُللتةعيمبُوالت ديرُلوُأ الُالم نعُمتُرنيت ُوهوُالحج بُ

المسمىُنوراُأوُن اًرُأوُيجلىُلخل ُألحرقُجاللُيات ُجميعُمخلوق ت بُواهُأعلم(ُ .)1
ً
ُ 
الحديث التاسع والستونُ ُ:

ت ُم َح َّمُِدُ
وسى ُ ْةتُ ُ َك ْرَدمب ُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُ َن ْ رُ ُ ْةتُ ُ َح َّم دُ ُقَ َُ
َح َّدثََن ُ َرْوحُ ُ ْةتُ ُاْلفَ َرُِ ُُقَ َُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُم َ
َ ُ:متَىُتَْن َ ِثعُُ َم ْع ِرفَ ُُاْل َع ْةُِدُ
ولُاللَّ ُُِ
لَ ُ:سيَْلتُُ َرس َُ
وسىبُقَ َُ
تُأَةِيُة ْرَدةَبُ َع ُْ
تُقَ ْيابُ َع ُْ
ْة ُِ
تُأَةِيُم َ

الن ِ
تُ َّ
ل"ُ:إِ َياُ َع َي َت"(ُ ُ.)2
ابُقَ َُ
ِم َُ

أوالا -التخريجُ :انفردُة ُاةتُم ج ُ .

ثانيا -رجال السند:
ا
()3
 .1روح بن الفرج البزار أبو الحسن البغدادي .
ق لُالخثيبُالةغداديُ:ث (ُ .)4
ُ
) (1انمرُإلىُ:شرحُالنوويُعلىُمسلمُ(ُ .)14/3
) (2سنتُاةتُم ج ُ(ُ)6(ُ)467ُ/1كت بُ:الجن بُ(ُ)5ة بُ:م ُج اُفيُالمنمتُينجرُفيُالن عبُحديقُرقمُ .)1453(ُ:
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :إكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()12/5ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()81/6ب ُت ريخ ُةغداد ُ()394/9ب ُالك شف ُ()398/1بُ
تهييبُالكم لُ()248/9بُتهييبُالتهييبُ()296/3بُت ريخُةغدادُ(ُ .)394/9
) (4ت ريخُةغدادُ(ُ .)394/9
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ق لُاةتُحجر ُ:دوقبُم تُسن ُم تيتُوخماُوثم نيت(.)1

 .2نصر بن حماد بن عجالن البجلي أبو الحارث الوراق(.)2

ق لُأةوُ رع ُ :ال ُيكتب ُحديث ()3ب ُوق لُأةوُح تمُ :متروت ُالحديق()4ب ُوق لُيحيىُةتُ
معيتُ:كياب()5بُوق لُالةخ ريُ:يتكلموتُفي ()6بُوق لُالش فيُ:لياُةث ()7بُوق لُ كري ُ
ةت ُيحيى ُالس جيُ :يعدُمت ُالضعف ا()8ب ُوق ل ُالدارقثنيُ:ليا ُة ل ويُفي ُالحديق()9بُ

ُكثيراب ُويهم ُفي ُاألس نيد ُحتى ُييتيُ
ُوق ل ُاةت ُحة تُ :ك ت ُمت ُالحف مب ُولكن ُيخث
ً
ة ألشي ا ُكينه ُم لوة ب ُفلم ُكثر ُيلت ُمن ُةثلب ُاالحتج

ُة ُإيا ُانفرد()10ب ُوق لُ

الع يليُ :متروت()11ب ُ ُوق ل ُاةت ُعديُ :مع ُضعف ُيكتب ُحديث ()12ب ُوق ل ُمسلم ُةتُ
الحج ُ:ياهبُالحديق()13بُوق لُأةوُعليُ

ل ُةتُمحمدُ:الُيكتبُحديث ()14بُوق لُ

اةتُحجرُ:ضعيفُأفرثُاأل ديُف عمُأن ُيضع(ُ .)15

 .3موسى بن كردم(.)16

ق لُأةوُالفت ُاأل ديُ:لياُةيات()17بُوق لُاليهةيُ:جهل()18بُوق لُاةتُحجرُ:كوفيُ

مجهول(.)19

) (1ت ريبُالتهييبُ(ُ .)211/1
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()106/8بُالجرحُوالتعديلُ()470/8بُالضعف اُال غيرُ()113/1بُالضعف اُوالمتروكيتُ
الةتُالجو يُ()158/3بُضعف اُالع يليُ()300/4بُالك ملُفيُالضعف اُالةتُعديُ()287/8بُالمجرحوتُالةتُحة تُ()54/3بُمي اتُ
االعتدال ُ()250/4ب ُالك شف ُ()318/2ب ُديوات ُالضعف ا ُ()409/1ب ُالمغني ُفي ُالضعف ا ُ()695/2ب ُتهييب ُالكم ل ُ()342/29بُ
تهييبُالتهييبُ(ُ .)425/10
) (3الجرحُوالتعديلُ(ُ .)470/8
) (4المرجعُالس ةقُ .
) (5الضعف اُالكةيرُللع يليُ .
) (6الضعف اُال غيرُ(ُ .)113/1
) (7ت ريخُةغدادُ(ُ .)380/15
) (8المرجعُالس ةقُ .
) (9المرجعُالس ةقُ .
) (10المجروحيتُالةتُحة تُ(ُ .)54/3
) (11الضعف اُالكةيرُللع يليُ(ُ .)300/4
) (12الك ملُفيُضعف اُالرج لُ(ُ .)591/8
) (13ت ريخُةغدادُ(ُ .)380/15
) (14المرجعُالس ةقُ .
) (15ت ريبُالتهييبُ(ُ .)560/1
) (16انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :التكميل ُفي ُالجرح ُوالتعديل ُ()269/1ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()218/4ب ُالك شف ُ()308/2ب ُلس ت ُالمي اتُ
()433/9بُتهييبُالكم لُ()139/29بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)368/10
) (17تهييبُالتهييبُ(ُ .)368/10
) (18الك شفُ(ُ .)308/2
) (19ت ريبُالتهييبُ(ُ .)553/1
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 .4محمد بن قيس المدني :أبو إبراهيم القاص(.)1
ق لُاةتُحجرُ:ث بُوحديث ُعتُال ح ة ُمرسل(.)2

 .5أبو برده عامر بن عبداهلل بن قيسبُث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ ُ.)1(:

الحكم على سند الحديث

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دُألتُفي ُعلتيتُق دحتيتُاالولىُأتُن رُةتُحم دُالةجليُ
ضعيفُبُوُالث ني ُجه ل ُموسىُةتُ َك ْرَدمُ .

الحديث السبعونُ :
لَ ُ:ح َّدثََن ُش ْع َة بُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُةِ ْشرُُ ْةتُُثَ ةِتُُقَ َُ
تُ َع ِيلُُقَ َُ
تُع َة ْيُِدُ ْة ُِ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُُ ْةتُُ َع ْةُِدُاللَّ ُُِ ْة ُِ
ت ُ َّ
لُ:
وت ُةِهَ ب ُفَ َ َُ
ب ُأََّن ُ ُ َأرَى ُ ِج َن َُةًُي ْسُِرع َُ
يُ
النةِ ُِّ
وسىب ُ َع ُِ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُلَ ْيقب ُ َع ُْ
َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
تُعلَ ْيكمُُالس ِ
ِ
َّك َين "(ُ ُ.)3
"لتَك ُْ َ
أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُأحمدُ()389/32بُعت ُمحمدُةتُجعفرُعتُشعة ُعتُليقُةتُأةيُسليمبُة بُ
حديقُرقم)19612(ُ:بُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()4
 .1محمد بن عبداهلل بن عبيد بن عقيل بن صبح الهاللي .
ق لُالنس يُ:الُةياُة ()5بُوق لُمسلم ُ:ث ()6بُوق لُاةتُحجر ُ:دوق(ُ .)7

 .2بشر بن ثابت البصري أبو محمد البزار(.)8

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()325/1ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()154/1ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()63/8ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُ
الدوريُ()196/3بُإكم لُتهييبُالكم لُ()319/10بُث تُاةتُحة تُ()360/5بُرج لُ حي ُمسلمُ()203/2بُالك شفُ()212/2بُ
ت ريخُاإلسالمُ()498/3بُموسوع ُأقوالُالدارقثنيُفيُرج لُالحديقُوملل ُ()617/2بُتهييبُالكم لُ()323/26بُتهييبُالتهييبُ
(ُ .)414/9
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)503/1
) (3سنتُاةتُم ج ُ(ُ)6(ُ)474ُ/1كت بُ:الجن بُ(ُ)15ة بُ:م ُج اُفيُشهودُالجن بُحديقُرقمُ .)1479(ُ:
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :مشيخ ُالنس ي ُ()51/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()1232/5ب ُالك شف ُ()188/2ب ُتهييب ُالكم ل ُ()506/25بُ
تهييبُالتهييبُ(ُ .)264/9
) (5تهييبُالتهييبُ(ُ .)264/9
) (6تهييبُالتهييبُ(ُ .)264/9
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)489/1
) (8انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()352/2بُث تُاةتُحة تُ()141/8بُإكم لُتهييبُالكم لُ()391/2بُمي اتُاالعتدالُ
()314/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()39/5ب ُلس ت ُالمي ات ُ()267/9ب ُديوات ُالضعف ا ُ()48/1ب ُتهييب ُالكم ل ُ()97/4ب ُتهييب ُالتهييبُ
(ُ .)444/1
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ق ل ُعةدالرحمت ُةت ُأةي ُح تمُ :سيل ُعن ُأةي ُف لُ :مجهول()1ب ُوق ل ُالح كمُ :قلتُ
للدارقثنيُةشرُةتُث ةتُالة ارُ:ق لُلياُة ُةيابُاستغنىُعن ُمسلمُةغيرهبُولياُمتُ

أ ح بُشعة ()2ب ُوق لُمرة ُث بُوليا ُمتُاألثة ت ُمت ُأ ح بُشعة ()3ب ُويكره ُاةتُ
حة تُفيُالث ت()4بُق لُاةتُحجر ُ:دوق(.)5

 .3شعبة بن الحجاج الواسطيُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)29(:

 .4ليث بن أبي سليم بن زنيم الكوفي(.)6

ق لُيحيىُةتُمعيتُ:لياُحديث ُةياتُضعيف()7بُوق لُمرةُ:لياُةياتُال وي()8بُوق لُ

أةوُح تمُ:يكتبُحديث ُوهوُضعيفُالحديق()9بُوق لُعةدالرحمتُةتُأةيُح تمُ:أةيُوأةو ُ رع ُ

ي والتُ:ليقُالُيشتغلُة بُوهوُمضثربُالحديق()10بُوق لُعةداهُةتُأحمدُةتُحنةلُ:سمعتُ

أةيُي ولُ:مضثربُُالحديقبُولكتُحدقُعن ُالن ا()11بُوق لُالنس يُ:ضعيف()12بُوق لُ
اةتُحة تُ:ك تُمتُالعة دُولكن ُاختلثُفيُلخرُعمرهبُحتىُك تُالُيدريُم ُيحدقُة بُفك تُ

ي لبُاألح ديقب ُويرفعُالمراسيلب ُوييتيُعت ُالث ت ُةم ُلياُمت ُأح ديث ()13ب ُوق لُالسعديُ:

يضعف ُحديث ()14ب ُوق ل ُالعجليُ :كوفي ُج

ُالحديقب ُوق ل ُمرةُ :ال ُةيا ُة ()15ب ُوق لُ

الجو ج نيُ:يضعفُحديث بُلياُةثةت()16بُوق لُالدارقثنيُ:لياُةح فمبُوق لُمرةُ:مضثربُ

) (1الجرحُوالتعديلُ(ُ .)352/2
) (2موسوع ُأقوالُأةيُالحستُالدارقثنيُفيُرج لُالحديقُوعلل ُ(ُ .)149/1
) (3تهييبُالتهييبُ(ُ .)444/1
) (4ث تُاةتُحة تُ(ُ .)141/8
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)122/1
) (6انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()349/6ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()177/7ب ُج مع ُالتح يل()261/1ب ُسير ُأعالم ُالنةالاُ
()179/1ب ُالضعف ا ُوالمتروكوت ُللنس ي ُ()90/1ب ُالضعف ا ُالكةير ُللع يلي()14/4ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()420/3ب ُت ريخ ُاإلسالمُ
()955/3ب ُالك مل ُفي ُالضعف ا ُالةت ُعدي()233/7ب ُالمج ُروحوت ُالةت ُحة ت()231/2ب ُلس ت ُالمي ات ُ()299/9ب ُثة تُ
المدلسيت()65/1بُديواتُالضعف اُ()333/1بُاإلعتة ثُةمتُرميُة الختالثُ()295/1بُتهييبُالتهييبُ(ُ ُ.)465/8
) (7الجرحُوالتعديلُ(ُ .)177/7
) (8سناالتُاةتُالجنيدُالةتُمعيتُ(ُ .)483/1
) (9الجرحُوالتعديلُ(ُ .)177/7
) (10المرجعُالس ةقُ .
) (11العللُومعرف ُالرج لُألحمدُةتُحنةلُرواي ُاةن ُعةداهُ(ُ .)379/2
) (12الضعف اُوالمتركوتُللنس يُ(ُ .)90/1
) (13المجروحوتُالةتُحة تُ(ُ .)231/2
) (14الضعف اُوالمتروكوتُالةتُالجو يُ(ُ .)29/3
) (15ث تُالعجليُ(ُ .)231/2
) (16أحوالُالرج لُ(ُ .)149/1
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الحديق()1بُوق لُاليهةيُ:حستُالحديقبُومتُضعف بُفننم ُضعف نُالختالث ُةآخرة()2بُوق لُ
دوقبُاختلثُجدابُولمُيتمي ُحديث ُفترتبُم تُسن ُثم تُوأرةعيتُوم (.)3
اةتُحجرُ:
ً
 .5أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديق ُضعيف ُجدُاً ُ ةهيا ُاإلسن دن ُألت ُليق ُةت ُأةي ُسليم ُةت ُ نيم ُمتروت ُالحديقُ
ضعيفبُوقدُخ لفُم ُفيُال حيحيتُمتُحديقُأةيُهريرةُبُعتُالنةيُ

ة لجن ةبُفنتُتتُ

التعليقُ :

ُق ل"ُ:أسرعواُ

لح ُفخيرُت دمونه بُواتُيتُسوىُيلتبُفشرُتضعون ُعتُرق ةكم"(ُ .)4

ُمتُحديقُأةيُ

إتُمتُالسن ُاإلسراعُة لجن ةُعندُتشييعه ن ُلم ُ ُعتُالنةيُ
ون ُُ
ت ُ َيتُُ ِس َوى ُ َيلِ َُ
ونهَ ُ َوِا ُْ
َس ِرعوا ُةِ ْل ِج َن َُِة ُفَِن ُْ
ضع َ
تُتَتُ ُ َ لِ َح ًُُفَ َخ ْيبُرُت َ ِّدم َ
ت ُفَ َشرُ ُتَ َ
هريرةُُ ق ل"ُ:أ ْ
تُ ِرقَ ةِكُْم"()5بُف لجن ةُعلىُقسميتُ:قسمُمتُأهلُالخيرُوال الحُواألعم لُال لح ُف لمال ك ُ
َع ُْ
تنتمرهمُفيُحي ةُالةر خبُوقسمُمتُأهلُالشرُوأ ح بُالينوبُوالمع

يُفهيُجن ةُقدُحملُ

الُالمشيُرويدابُوانم ُ
همه ُووضعتُفيُال ةرُولياُالمرادُة إلسراعُةمعنىُاإلسراعُالشديدبُو
ً
اإلسراع ُالمتوسث ُوهو ُالمستحب ُحتى ُيتسنى ُللجميع ُالسير ُومت ةع ُالجن ة ُمت ُكة ر ُالستُ

وريرهمُ .

الحديث الواحد والسبعونُ ُ:

ُ 

ت ُأَةِيُ
ت ُأَةِي ُإسح قب ُ َع ُْ
لَ ُ:ح َّدثََن ُس ْف َي تب ُ َع ُْ
ل ُقَ َُ
لَ ُ:ح َّدثََن ُم َنَُّم بُ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُ ُ ْةتُ ُ َة َّش رُ ُقَ َُ

ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لُ :قَ َُ
وسىب ُقَ َُ
ة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُأَةِي ُم َ
َّ ِ
ت"(ُ ُ.)6
اج ْعت ِتبُقَُْدُثَلَّ ْت ُِ
َحدهُْمُ:قَُْدُثَل ْتتبُقَُْدُ َر َ
أَ
أوالا -التخريج :انفردُة ُاةتُم ج ُ .

وت ُةِحدوُِد ُاللَّ ِ ب ُ َي ولُُ
"م ُ َة لُ ُأَ ْق َوامُ َُيْل َعة َُ
َ ُ:

ثانيا -رجال السند ُ
ا
 .1محمد بن بشار بندرُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)38(:

) (1متُتكلمُفي ُ الدارقثنيُفيُكت بُالسنتُمتُالضعف اُوالمتروكيتُوالمجهوليتُ(ُ .)115/3
) (2ديواتُالضعف اُ(ُ .)333/1
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)464/1
) (4أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()86/2بُحديقُرقم)1315(ُ:بُمسلمُ()651/2بُحديقُرقمُ .)944(ُ:
) (5أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()86/2بُحديقُرقمُ .)1315(ُ:
) (6سنتُاةتُم ج ُ(ُ)10(ُ)650ُ/1كت بُ:الثالقبُ(ُ)1ة بُ:حدثن ُسويدُةتُسعيدبُحديقُرقمُ .)2017(ُ:
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 .2مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أبو عبدالرحمن البصري(.)1
ق لُاةتُسعدُ:ث ُكثيرُالغلث()2بُوق لُاةتُمعيتُ:ث ()3بُوق لُأةوُح تم ُ:دوقُشديدُ

فيُالسن ُكثيرُالخثيبُيكتبُحديث ()4بُوق لُالةخ ريُ:منكرُالحديق()5بُوق لُأةوُ رع ُ:
فيُحديث ُخثيُكثير()6بُوق لُاألجريُ:سيلتُعن ُأةوُداودُف دُعمم ُورفعُمتُشين بُ

وق لُ:إالُأن ُيسهمُفيُالشيا()7بُق لُاليهةي ُ:دوقُمشهُور ُوثق()8بوق لُاةتُحجرُ:
دوقُسياُالحفمبُم تُسن ُستُوم تيت(.)9

 .3سفيان بن سعيد الثوريُ:ث ُح فمُف ي بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .4عمرو بن عبداهلل أبو إسحاق السبيعيُ:ث ُع ةدُاختلثُةيخرةبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ
رقم.)14(:

 .5أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ.)1(:

الحكم على سند الحديث

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُمنملُةتُإسم عيلُ دوقُسياُالحفمُ .

التعليقُ :

إتُالثالقُأمرُشرع ُاهُ-سةح ن ُوتع لىُ-عندُالح ج ُإلي نُألن ُالسةيلُالوحيدُللفرق ُ
ةههيتُاله وجيتُقةههلُالمههوتبُفههنياُح ههلُةههيتُاله وجيتُخههالفُأوُوجههدُسههةبُلهههياُالثههالقبُوأ ههة ُ
هالقُنوعه ُمهتُأنهواعُالعهال بُوالُ
متُال عبُاستمرارُالحي ةُال وجي ُةمه ُتح هقُأههدافه بُكه تُالث
ً

هرُمههتُاأل وا ُيسههتهيتُةههيمرُالثههالقبُفيثلههقُفههيُكههلُ
يجههو ُالتالعههبُفههيُالثههالقُف ههدُنههرىُكثيهُُاً
لحم بُويعيشُمعُأهله ُةه لحرامنُألتُالرجهلُإياُثلهقُثهالقُثل ه تُفننهه ُتحهرمُعليه ُوالُتحهلُله ُ

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()501/5بُالجرحُوالتعديلُ()374/8بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()60/3بُالت ريخُ
الكةيرُ()49/8بُسيرُأعالمُالنةالاُ()110/10بُالعةرُفيُةرُمتُرةرُ()274/1بُالمغنيُفيُالضعف اُ()289/2بُالتكميلُفيُالجرحُ
والتعديل ُ()2890/1ب ُمت ُتكلم ُفي ُوهو ُموثق ُ()183/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()206/5ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()228/4ب ُتهييب ُالتهييبُ
(ُ .)380/10
) (2الثة تُالكةرىُ(ُ .)501/5
) (3ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)60/3
) (4الجرحُوالتعديلُ(ُ .)374/8
) (5متُتكلمُفي ُوهوُموثقُ(ُ .)183/1
) (6المغنيُفيُالضعف اُ(ُ .)289/2
) (7ت ريخُاإلسالمُ(ُ .)206/5
) (8المغنيُفيُالضعف اُ(ُ .)289/2
) (9ت ريبُالتهييبُ(ُ .)555/1
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إالُةعه ه ه ه ه ههدُنك ه ه ه ه ه ه حُ و ُلخه ه ه ه ه ههربُل ول ه ه ه ه ه ه ُتع ه ه ه ه ه ه لى(ُ:ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)
[الة رة]230:بُفيجبُعلهىُالرجهلُالمهنمتُأتُيحفهمُلسه ن ُمهتُالثهالقُوالُيتالعهبُفهيُحهدودُاهُ
تع لىُ .
الحديث الثاني والسبعون:

ُ 

ل ُقَ َأرْتُ ُ َعلَىُ
لُ:أ َْن َةي ََن ُم ْعتَ ِمرُ ُ ْةتُ ُسلَ ْي َم َتب ُقَ َُ
َّن َع نِيُ ُقَ َُ
َعلَى ُال ْ
َح َّدثََن ُم َح َّمدُ ُُْةتُ ُ َع ْةُِد ُ ْاأل ْ
يتُ
وسى ُ ْاألَ ْش َع ِريُ ُ ِح َُ
ت ُأَةِي ُ َح ِري ب ُأَتَُّ ُأ ََة ُة ْرَدُةَ ُ َح َّدثَُ ُقَ َُ
ت ُ َم ْي َس َرةَب ُ َع ُْ
ل ُ ْة ُِ
ضْي ُِ
اْلف َ
لُ :أ َْو َ ى ُأَةو ُم َ
ولُ
ت ُ َرس ُِ
لَ ُ:ن َع ْمب ُ ِم ُْ
ت ُ ِفي ُِ ُ َش ْيً ُقَ َُ
ال ُتتْةِعونِي ُةِ ِم ْج َمرُ()1ب ُقَ لوا ُلَ ُُ:أ ََو َس ِم ْع َُ
لَُ ُ"ُ:
ض َرهُ ُاْل َم ْوتب ُُفَ َ َُ
َح َ
"(ُ .)2
اللَّ ُُِ

أوالا -التخريجُ:تفردُة ُاةتُم ج ُ .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
 .1محمد بن األعلى الصنعاني القيسيُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)43(:
 .2معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي(.)3

ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُسةعُوثم نيتُوم بُوقدُج و ُالثم نيت(ُ .)4

يلي(.)5
 .3الفضل بن ميسرة األزدي العق ُّ

ق لُأحمدُةتُحنةلُ:لياُة ُةيا(ُ .)6

وق لُاةتُمعيتُ:ث ()7بُوق لُأةوُح تمُ:شيخُ

ل ُالحديق()8بُوق لُالنس يُ:الُةياُ

ة (ُ .)9
)ِ (1
الم ًجمرُ :ةكسر ُالميمُ :هو ُاليي ُيوضع ُفي ُالن ر ُللةخورب ُوالم ْجمر ُة لضمُ :اليي ُيتةخر ُة ُوأعد ُل ُالجمرُ .النه ي ُفي ُرريبُ

الحديقُواألثرُ(ُ .)293/1

) (2سنت ُاةت ُم ج ُ(ُ)6(ُ)477ُ/1كت بُ:الجن بُ(ُ)18ة بُ:م ُج ا ُفي ُالجن ة ُال ُتنخر ُإيا ُحضرت ُوال ُتتةع ُةن ربُحديقُرقمُ:
(ُ .)1487
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()290/7بُالت ريخُالكةيرُ()49/8بُالجرحُوالتعديلُ()402/8بُث تُالعجليُ()286/2بُ
رج ل ُ حي ُمسلم ُ()271/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()739/2ب ُالتكميل ُفي ُالجرح ُوالتعديل ُ()88/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم لُ
()284/11بُت ريخُاإلسالمُُ()979/4بُسيرُأعالمُالنةالاُ()477/8بُث تُاةتُحة تُ()521/7بُاألعالمُلل ركلي ُ()265/7بُمي اتُ
االعتدالُ()142/4بُالك شفُ()279/2بُتهييبُالكم لُ()250/28بُتهييبُالتهييبُ(ُ ُ.)227/10
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)539/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()75/7بُث تُاةتُحة تُ(ُ)9/9ت ريخُاإلسالمُ()951/3بُموسوع ُأقوالُالدارقثنيُفيُ
رج لُالحديقُوعلل ُ()520/2بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)300/8
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)75/7
) (7المرجعُالس ةقُ .
) (8المرجعُالس ةقُ .
) (9تهييبُالتهييبُ(ُ .)300/8
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ُويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت()1بُوق لُاةتُحجر ُ:دوق(.)2

 .4عبداهلل بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان(.)3

ق لُاةتُمعيتُ:ث ()4بُوق لُأةوُح تمُ:لياُةمنكرُالحديقبُيكتبُحديث ()5بُوس لُأةوُ
رع ُعن ُف لُ:ث ()6بُوق لُعةداهُةتُأحمدُ:سمعتُأةيُي ولُحديث ُمنكر()7بُوق لُ

النس يُ :ضعيف()8ب ُوق ل ُالجو ج نيُ :رير ُمحمود ُالحديق()9ب ُويكره ُاةت ُحة ت ُفيُ
الث ت ُوق ل ُ :دوق()10ب ُوق ل ُأةو ُداودُ :ليا ُةشيا()11ب ُوق ل ُاةت ُحجر ُ :دوقُ
يخث (.)12

 .5أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُأة ُحري ُعةداهُةتُالحسيتُ دوقُ
يخث ُ .
الحديث الثالث والسبعون:

ُ 

تُ
ت ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
س ِوِرب ُ َع ُْ
َعلَى ُ ْةتُ ُأَةِي ُاْلم َُ
ا ُقَ َُ
َح َّدثََن ُج َة َرةُ ُ ْةتُ ُاْلم َغلِّ ُِ
لَ ُ:ح َّدثََن ُ َع ْةدُ ُ ْاأل ْ
ت ُ ِأل َّم ُِ ُم َح َّمدُ ُ ِفيُ
ق ُ َي ْوَُم ُاْل ِ َي َم ِ ب ُأِي َُ
"ُ :إِ َيا ُ َج َم َُع ُاللَّ ُ ُاْل َخ َال ِ َُ
ل ُ َرسولُ ُاللَّ ُِ ُ
لُ :قَ َُ
أَةِي ِ ب ُقَ َُ
ِ
ِ
السج ِ
تُ َّ
الن ِر"(ُ ُ.)13
ااكُْمُ ِم َُ
ودبُفََي ْسجد َُ
وتُلَ ُُثَ ِو ً
وسك ْمبُقَُْدُ َج َعْل َن ُع َّدتَكُْمُف َد َ
يالبُثَُّمُي َ لُْ ُ:ارفَعواُرا َ
أوالا -التخريج :تفردُة ُاةتُم ج ُ .
) (1ث تُاةتُحة تُ(ُ .)9/9
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)488/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()72/5بُالجرحُوالتعديلُ()35/5بُالضعف ا ُوالمتروكوتُللنس ي()61/1بُث تُاةتُحة تُ
()25/7بُالضعف اُوالمتروكوتُالةتُالجو يُ()119/2بُإكم لُتهييبُالكم لُ()307/7بُالمغنيُفيُالضعف اُ()335/1بُالك ملُفيُ
الضعف ا ُ()261/5ب ُديوات ُالضعف ا ُ()213/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()676/3ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()406/2ب ُتهييب ُالكم ل ُ()420/14بُ
تهييبُالتهييبُ(ُ .)187/5
) (4الجرحُوالتعديلُ(ُ .)35/5
) (5المرجعُالس ةقُ .
) (6المرجعُالس ةقُ .
) (7العللُومعرف ُالرج لُرواي ُعةدُاهُ(ُ .)372/2
) (8الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)61/1
) (9أحوالُالرج لُ(ُ .)155/1
) (10ث تُاةتُحة تُ(ُ ُ.)25/7
) (11المغنيُفيُالضعف اُ(ُ .)335/1
) (12ت ريبُالتهييبُ(ُ .)300/1
) (13سنتُاةتُم ج ُ(ُ)37(ُ)1434ُ/2كت بُ:ال هدبُ(ُ)34ة ب ُ:ف ُأم ُمحمدُ لىُاهُعلي ُوسلمبُحديقُرقمُ .)4291(ُ:
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ثانيا -رجال السند:
ا
()1
 .1جبارة بن المغلس أبو محمد الحماني .
ق لُاةتُمعيتُ:كياب()2بُوق لُمحمدُةتُعةداهُةتُنميرُ:م ُهوُعنديُممتُيكيببُ

ك ت ُيضع ُل ُالحديق ُفيحدق ُة ُوم ُك ت ُعندي ُيتعمد ُالكيب()3ب ُوق ل ُأةو ُح تمُ:

ضعيفُالحديق()4بُوق لُعةدالرحمتُةتُأةيُح تمُ:سيلتُأةيُعتُجة رةُف لُ:هوُعلىُ
لُأيض ُ:ك تُأةوُ رع ُحدقُعن ُفيُأولُ
يدي ُعدلُمثلُال سمُةتُأةيُشية ()5بُوق
َّ
ً

مرةُثمُترتُحديث ُةعدُيلتُفلمُي رأُعلين ُحديث ()6بُوق لُعةداهُةتُأحمدُ:عرضتُعلىُ

أةي ُأح ديق ُسمعته ُمت ُجة رة ُالكوفيب ُف لُ :في ُةعضه ُموضوع ُأو ُهي ُكيبُ

منه ()7ب ُوق ل ُاةت ُسعد ُفي ُثة ت ُ :يضعف()8ب ُوق ل ُاةت ُعديُ :ال ُةيا ُة ()9ب ُوق لُ
الةخ ريُ :مضثرب ُالحديق()10ب ُوق ل ُالنس يُ :ضعيف()11ب ُويكره ُالع يلي ُفيُ

الضعف ا()12بوق لُاليهةيُ:ضعيف()13بُوق لُالةرق نيُ:سيلتُالدارقثنيُعتُجة رةُف لُ:
متروت()14بُوق لُاةتُحجرُ:ضعيفبُم تُسن ُإحدىُوأرةعيتُوم تيت(.)15

 .2عبد األعلى بن أبي المساور أبو مسعود الج ارر(.)16

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()415/6بُالجرحُوالتعديلُ()550/2بُالضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ()28/1بُالمج ُروحوتُ
الةت ُحة ت ُ()221/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()1096/5ب ُالمغني ُفي ُالضعف ا ُ()127/1ب ُديوات ُالضعف ا ُ()60/1ب ُالك مل ُفي ُالضعف اُ
()433/2ب ُالضعف ا ُالكةير ُللع يلي ُ()206/1ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()150/11ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()158/3ب ُمي ات ُاالعتدالُ
()387/1بُتهييبُالكم لُ()489/4بُلس تُالمي اتُ()273/9بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)58/2
) (2الجرحُوالتعديلُ(ُ .)550/2
) (3المرجعُالس ةقُ .
) (4المرجعُالس ةقُ .
) (5المرجعُالس ةقُ .
) (6المرجعُالس ةقُ .
) (7العللُومعرف ُالرج لُألحمدُرواي ُاةتُعةداهُ(ُ .)470/1
) (8الثة تُالكةرىُ(ُ .)415/6
) (9الك ملُفيُالضعف اُ(ُ .)433/2
) (10المرجعُالس ةقُ .
) (11الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)28/1
) (12الضعف اُالكةيرُللع يليُ(ُ .)206/1
) (13الك شفُ(ُ .)289/1
) (14موسوع ُأقوالُأةيُالحستُالدارقثنيُفيُرج لُالحديقُوعلل ُ(ُ .)166/1
) (15ت ريبُالتهييبُ(ُ .)137/1
) (16انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()74/6بُت ريخُاةتُمعيتُالدوريُ()44/4بُالجرحُوالتعديلُ()27/6بُالضعف اُوالمتروكوتُ
للنس يُ()69/1بُالمجروحوتُالةتُحة تُ()156/2بُالضعف اُوالمتروكوتُللدارقثنيُ()162/2بُالضعف اُالكةيرُللع يليُ()61/3بُ
الضعف ا ُال غير ُ()76/1ب ُالك مل ُفي ُالضعف ا ُ()547/6ب ُالضعف ا ُألةي ُنعيم ُاأل ةه ني ُ()104/1ب ُت ريخ ُةغداد ُ()346/12بُ
ديواتُالضعف اُ()234/1بُالمغنيُفيُالضعف اُ()365/1بُالضعف اُوالمتروكوتُالةتُالجو يُ()81/2بُمي اتُاالعتدالُُ()531/2بُ
الك شفُ()611/1بُت ريخُاإلسالمُ()428/4بُتهييبُالكم لُ()366/16بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)98/6
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ق ل ُيحيى ُةت ُمعيتُ :ليا ُةشيا()1ب ُوق ل ُأةو ُح تمُ :ضعيف ُالحديق()2ب ُوق ل ُأةوُ

ُجدا()3ب ُوق ل ُالنس يُ :متروت ُالحديق()4ب ُوق ل ُالةخ ريُ :منكرُ
رع ُ :ضعيف ً

الحديق()5بُوس لُعلىُةتُالمدينيُعن ُف لُ:ضعيفُلياُةشيا()6بُويكرهُاةتُحة تُ

لُأةوُنعيمُ:ضعيفُجداُلياُةشيا()8بُوق لُالح كمُأةوُأحمدُ:
فيُالمجروحيت()7بُوق
ً
لياُة ل ويُعندهم()9بُوق لُالس جيُ:منكرُالحديق()10بُويكرهُالدارقثنيُفيُالضعف اُ

ُوالمتركوتُوق لُ:متروت()11بُوق لُاليهةيُ:ترك ُأةوُداود()12بُوق لُاةتُحجرُ:متروتُ
كية ُاةتُمعيتبُم تُةعدُالستيتُوم (.)13

 .3أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .4أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ ُ.)1(:

الحكم على سند الحديث:

ُجدا ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُعلت ُال دح ُأت ُجة رة ُةت ُالمغلا ُضعيفبُ
الحديق ُضعيف ً

وعةدُاألعلىُةتُأةيُالمس ورُمتروتُ .
الحديث الرابع والسبعون:

ُ 

حدثن ُمحمد ُةت ُعةد ُاه ُةت ُنمير ُق لُ :حدثن ُأةو ُةدر ُشج ع ُةت ُالوليدب ُعت ُ ي د ُةتُ

خيثم بُعتُأةيُإسح قبُعتُدارمبُعتُسعيدُةتُأةيُةردةبُعتُأةيُةردةبُعتُأةيُموسىبُق لُ:

) (1الجرحُوالتعديلُ(ُ .)27/6
) (2المرجعُالس ةقُ .
) (3المرجعُالس ةقُ .
) (4الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)69/1
) (5الضعف اُال غيرُللةخ ريُ(ُ .)76/1
) (6سناالتُةتُأةيُشية ُالةتُللمدينيُ(ُ .)63/1
) (7المجروحوتُالةتُحة تُ(ُ .)156/2
) (8الضعف اُألةيُنعيمُاأل ةه نيُ(ُ .)104/1
) (9تهييبُالتهييبُ(ُ .)98/6
) (10المرجعُالس ةقُ .
) (11الضعف اُوالمتروكوتُللدارقثنيُ(ُ .)162/2
) (12ديواتُالضعف اُ(ُ .)234/1
) (13ت ريبُالتهييبُ(ُ .)332/1
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ق ل ُرسول ُاه ُ

"ُ :إني ُقد ُةدنت()1ب ُفنيا ُركعت ُف ركعواب ُوايا ُرفعت ُف رفعواب ُوايا ُسجدتُ

الًُيسة نيُإلىُالركوعبُوالُإلىُالسجود"(ُ .)2
ف سجدوابُوالُألفيتُرج ُ

أوالا -التخريجُ :تفردُة ُاةتُم ج

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()3
 .1محمد بن عبداهلل بن نمير الهمداني .
ق لُاةتُحجرُ:ث ُح فمُف ضلبُم تُسن ُأرةعُوثالثيتُوم تيت(.)4

 .2شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أبو بدر(.)5

ق لُيحيىُةتُمعيتُ:ث ()6بُوق لُعةدالرحمتُةتُأةيُح تمُ:س لُأةوُ رع ُعن ُف لُ:الُ
ةيا ُة ()7ب ُوق ل ُأةو ُح تمُ :ليت ُالحديقب ُشيخ ُليا ُة لمتيت ُوال ُيحتج ُة ()8ب ُويكرهُ

الع يلي ُفي ُالضعف ا()9ب ُوق ل ُاةت ُجحر ُ :دوق ُورع ُل ُأوه مب ُم ت ُسن ُأرةعُ
وم يت(.)10

 .3زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي(.)11
ق لُاةتُحجرُ:ث (.)12

لتشديدُة َّدنتُ:أيُكةرتُوأسننتبُوالتخفيفُمتُالةدان ُوهيُكثيرةُاللحمبُولمُيكتُ
)َ (1ةدنتُ :هيُة
َ

الحديقُواألثرُ(ُ .)107/1

سمين ُ.النه ي ُفيُررية ُ
ً

) (2سنت ُاةت ُم ج ُ(ُ)5(ُ)309ُ/1كت بُ:إق م ُال الة ُوالسن ُفيه بُ(ُ)41ة بُ:النهي ُأت ُيسةق ُاإلم م ُة لركوع ُوالسجودبُحديقُ
رقمُ .)962(ُ:
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()413/6بُالت ريخُالكةيرُ()144/1بُالجرحُوالتعديلُ()320/1بُث تُالعجليُ()243/2بُ
رج ل ُ حي ُمسلم ُ()184/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()658/2ب ُت ريخ ُدمشق ُ()48/54ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()921/5ب ُت ريخ ُةغدادُ
()437/3بُسيرُأعالمُالنةالاُ()455/11بُسلمُالو ولُإلىُثة تُالفحولُ()164/3بُث تُاةتُحة تُ()85/9بُاألعالمُلل ركليُ
()220/6بُتهييبُالكم لُ()566/25بُتهييبُالتهييبُ(ُ ُ.)282/9
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)490/1
) (5انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()333/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()379/4ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()350/1ب ُت ريخ ُةغدادُ
)بُمتُ
()342/10بُت ريخُاإلسالمُ()90/5بُإكم لُتهييبُالكم لُ()219/6بُسيرُأعالمُالنةالاُ()353/9بُمي اتُاالعتدالُ(َ 264/2
تكلمُفي ُوهوُموثقُ()98/1بُتهييبُالكم لُ(ُ .)382/12
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)379/4
) (7المرجعُالس ةقُ .
) (8المرجعُالس ةقُ .
) (9الضعف اُالكةيرُللع يليُ(ُ .)184/2
) (10ت ريبُالتهييبُ(ُ .)264/1
) (11انمرُإلى ُترجمت ُفيُ:ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوري ُ()422/3بُالت ريخُالكةيرُ()351/3ب ُالجرحُوالتعديلُ()530/3بُالعللُ
ومعرف ُالرج لُألحمدُةتُحنةلُرواي ُاةن ُعةداهُ()302/1بُث تُاةتُحة تُ()319/6بُرج لُ حي ُمسلمُ()219/1بُت ريخُاإلسالمُ
()866/3بُالك شفُ()409/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ()103/5بُتهييبُالكم لُ()457/9بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)364/3
) (12ت ريبُالتهييبُ(ُ .)219/1
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 .4عمرو بن عبداهلل بن عبيد أبو إسحاق السبيعيُ:ث ُع ةدبُاختلثُةيخرةبُسةقُترجمت ُ
فيُحديقُرقم.)14(:

 .5دارم الكوفي(.)1

ق لُاليهةيُ:الُيعرف()2بُوق لُاةتُحجرُ:مجهول(.)3

 .6سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى األشعريُ :ث ُثةتب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)12(:

 .7أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ ُ.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دبُويلتُلجه ل ُدارمُالكوفيبُول ُش هدُحستُاإلسن دُأخرج ُ

أةيُداودُواةتُم ج ُفيُالسنتُعتُمع وي ُةتُأةيُسفي تُمتُحديقُمت ربُاأللف م(ُ .)4

التعليق:

إتُاأل لُفيُالميمومُأتُيتةعُاإلم مُفيُجميعُ الت نُألتُاإلم مُإنم ُجعلُلي ُنتمُة بُ

فال ُيجو ُللم لي ُأت ُيسةق ُاإلم م ُفي ُ الت ُحتى ُيتيكد ُمت ُانته ا ُاإلم م ُمت ُالركت ُالييُ
ي ليُفي بُوقدُحيرُرسولُاهُ

ُمتُيسةقُاإلم مُفيُ الت ُةيتُيحولُاهُرأس ُإلىُرأاُ

َوُ
َحدكُْم ُأ ُْ
حم رُع ف ن ُاهبُف دُج اُفيُحديقُأةيُهريرةُُ عتُالنةيُ
َم ُ َي ْخ َشى ُأ َ
ق ل"ُ:أ َ
ل ُاللَّ ُ ُ أرْس ُ ُ أر ُ ِ
َو ُي ْجع َُ َّ
ل ُ ِْ
ورتَُُ
َت ُ َي ْج َع َُ
اإل َم ُِم ُأ ُْ
ْس ُ ُقَْة َُ
ال ُ َي ْخ َشى ُأ َُ
َُ
ْا ُح َم رُ ُأ ُْ َ َ
َ َ َ َ
َحدكُْم ُإِ َيا ُ َرفَ َُع ُ َأر َ
ل ُالل ُ ُ َ
ُحتىُينديُ الت ُعلىُأكملُ
ورُةَُ ِح َم رُ"()5بُفعلىُالمسلمُااللت امُواالقتدااُةتع ليمُالنةيُ
َ
وج بُوحتىُت ةلُمن ُهيهُالفريض ُ .
ُ 
الحديث الخامس والسبعون:
تُأَةِيُة ْرَدةَبُ
تُ َع ْةُِدُاللَّ ِ بُ َع ُْ
تُة َرْيُِدُ ْة ُِ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةوُأ َس َم َبُ َع ُْ
َح َّدثََن ُأَةوُ َة ْك ُِرُ ْةتُُأَةِيُ َش ْي َة َُُقَ َُ
قُ َّ
لِ"ُ:إَّن َم ُ َهِيُِهُ
ُةِ َشيْنِ ِه ْمبُفَ َ َُ
النةِيُُ
َهِل ِ بُفَح ِّد َُ
قُ َة ْي بُ
احتََر َُ
وسىُقَ َُ
َع ُْ
تُةِ ْل َمِد َين ُُِ َعلَىُأ ْ
لْ ُ:
تُأَةِيُم َ
الن رُُعدوُُلَكمبُفَِن َياُنِمتُمُفَيَ ْ ِ
وه ُ َع ْنك ْم"(ُ .)6
ثف َ
َّ َ
ْ ْ
ْ
) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()253/3ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()439/3ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()237/8ب ُالك شف ُ()378/1بُ
مي ات ُاالعتدال ُ()3/2ب ُالمغني ُفي ُالضعف ا ُ(ُ )216/1ديوات ُالضعف ا ُ()124/1ب ُتهييب ُالكم ل ُ()375/8ب ُتهييب ُالتهييبُ
(ُ .)180/3
) (2المغنيُفيُالضعف اُ(ُ .)216/1
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)198/1
) (4سنتُأةيُداودُ()168/1بُحديقُرقم)619(ُ:بُسنتُاةتُم ج ُ()209/1بُحديقُرقمُ .)963(ُ:
)(5

حي ُالةخ ريُ()140/1بُحديقُرقمُ .)691(ُ:

) (6سنتُاةتُم ج ُ(ُ)33(ُ)1239ُ/2كت بُ:األدببُ(ُ)46ة بُ:إثف اُالن رُعندُالمةيتبُحديقُرقمُ .)3770(ُ:
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أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُالةخ ريُفيُ حيح ُ()65/8بُ(ُ)79كت بُاالست ياتُ(ُ)49ة بُالُتترتُالن رُ
فيُالةيتُعندُالنومبُعت ُمحمدُةتُالعالاُعتُأةيُأس م ُة بُحديقُرقم)6294(ُ :بُ
ةلفم ُمعُ ي دةُلفم ُ(متُالليل)ُفيُحديقُالةخ ري.

 .2أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()36(ُ)1596/3بُكت بُاألشرة بُ(ُ)12ة بُاألمرُةتغثي ُ
اإلن اُوايك اُالس اُوارالقُاألةواببُويكرُاسمُاهُعليه بُواثغ اُالس ار ُوالن رُعندُ

النومبُوكفُال ةي تُوالمواشيُةعدُالمغرببُعتُ:سعيدُةتُعمروُاألشعتيُوأةي ُةكرُ
ةتُأةيُشية بُومحمدُةتُعةداهُةتُنميرُوأةي ُع مرُاألشعريُوأةي ُكريبُكلهمُعتُ

أةيُأس م ُحديقُرقم)2016(ُ:بُةلفم ُمعُ ي دةُلفم ُ(متُالليل)ُفيُحديقُمسلم.

ثانيا -رجال السند:
ا
سةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)21(:
ُ
 .1عبداهلل بن محمد العبسي ،أبو بكر بن أبي شيبةبُ

 .2أبو أسامة حماد بن أسامة القرشيُ :ث ُثةتب ُرةم ُدلاب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)7(:

ُقليالب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
 .3بريد بن عبداهلل بن أبي بردة األشعريُ :ث ُيخث
ً
رقم.)6(:

 .4أبو بردة عامر بن عبداهلل بن قيسُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)6(:

 .5أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ.)1(:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي ن ُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُالةخ ريُومسلمُ

فيُ حيحيهم ُ .

التعليق:

رُعدو ُإياُلمُيحستُالت رفُةه بُواخم ده ُعندُ
ُفيُالحديقُأتُالن
يةيتُالنةيُ
ب
ُكثير ُمت ُالن ا ُييهةوت ُضحي ُ
النومب ُواةع ده ُعت ُأم كت ُالمواد ُسريع ُاالشتع لب ُف د ُنرى ًُا
اإلهم لُالن تجُعتُترتُالن رُمشتعل ُداخلُالةيتُأثن اُالنومبُوقدُحيرُمتُيلتُمتُالُينثقُ

عتُالهوىُقةلُخمس ُعشرُقرًن ن ُويلتُحر ً ُعلىُأمت ُمتُالضرربُوالم
ع ة هُ.

بُالتيُالُتحمدُ

ق لُاةتُةث لُن ًالُعتُالثةري"ُ:فيُهياُالحديقُعتُأتُمتُالحقُعلىُمتُأرادُالمةيتُ

فيُةيتُلياُفي ُريرهبُوفي ُن رُأوُم ة حُأالُيةيتُحتىُيثف ُأوُيحر هُةم ُييمتُة ُإحراق ُ

وضرهبُوكيلتُإتُك تُفيُالةيتُجم ع بُف لحقُعليهمُإياُأرادواُالنومُأالُين مُلخرهمُحتىُيفعلُ
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م ُيكرتبُألمرُالنةيُ

ُةيلتبُفنتُفرثُفيُيلتُمفرثُفلح ُضررُفيُنفاُأوُم لُك تُ

ُألمت ُمخ لفً ُوألدة ُت رًك "(ُ .)1
لو ي ُالنةيُ
ُ 
الحديث السادس والسبعون:
حدثن ُمحمد ُةت ُثواب ُق لُ :حدثن ُأةو ُنعيم ُالنخعيب ُعت ُأةي ُم لتب ُعت ُع

م ُةتُ

كليببُعتُأةي بُعتُأةيُموسىبُوأةيُإسح قبُعتُالح رقبُعتُعليبُق لُ:ق لُالنةيُ

ُ:

"ي ُعليُالُت عُإقع ا(ُ)2الكلب"(ُ ُ.)3

أوالا -التخريجُ ُ :

انفردُة ُاةتُم ج ُ .

ثانيا -رجال السند:
ا
()4
 .1محمد بن ثواب بن سعيد بن حصن الهباري .
ق لُأةوُح تم ُ:دوق()5بُويكرهُاةتُحة تُفيُالث ت()6بُوق لُاليهةيُ:ث ()7بُوق لُاةتُ
حجر ُ:دوقبُضعف ُمسلم ُُةالُحج بُم تُسن ُستيتُوم تيت(ُ .)8

 .2عبدالرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي(.)9

ق لُاةتُالجنيدُ:سمعتُةتُمعيتُي ول"ُ:أةوُنعيمُالنخعيُلياُةث بُك تُيكيبُيرويُ
عتُسفي تُالثوريُأح ديقُموضوع ()10بُُوق لُأةوُح تمُ:الُةياُة بُيكتبُحديث ()11بُ

وق لُعةداهُةتُأحمدُةتُحنةلُ:سمعتُأةيُي ولُأةوُنعمُلياُةشيا()12بُويكرهُاةتُ

) (1شرحُ حي ُالةخ ريُالةتُةث لُ(ُ .)66/9
) (2االقع اُ:أتُيل قُالرجلُأليتي ُة ألرمُوين بُس قي ُوفخيُة بُويضعُيدي ُعلىُاألرمُكم ُي عىُالكلببُوقيلُ:هوُأتُيضعُ
أليتي ُعلىُع ةي ُةيتُالسجدتيتُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)89/4
) (3سنتُاةتُم ج ُ(ُ)5(ُ)289ُ/1كت بُ:إق م ُال الةُوالسن ُفيه بُ(ُ)22ة بُ:الجلواُةيتُالسجدتيتبُحديقُرقمُ .)895(ُ:
) (4انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()218/7ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()123/9ب ُالك شف ُ()161/2ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()168/6بُ
تهييبُالكم لُ()560/24بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)87/9
) (5الجرحُوالتعديلُ(ُ .)218/7
) (6ث تُاةتُحة تُ(ُ .)123/9
) (7ت ريخُاإلسالمُ(ُ .)168/6
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)471/1
) (9انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()362/5بُالجرحُوالتعديلُ()298/5بُالضعف اُألةيُ رع ُال ار يُ()116/1بُسناالتُاةتُ
الجنيدُ()405/1بُث تُاةتُحة تُ()377/8بُالضع اُالكةيرُللع يليُ()349/2بُالك شفُ()647/1بُت ريخُاإلسالمُ()372/5بُديواتُ
الضعف اُ()246/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ()244/8بُتهييبُالكم لُ()464/17بُتهييبُالتهييبُ(ُ ُ.)289/6
) (10سناالتُالجنيدُ(ُ .)405/1
) (11الجرحُوالتعديلُ(ُ .)298/5
) (12العللُومعرف ُالرج لُألحمدُةتُحنةلُرواي ُاةن ُعةداهُ(ُ .)486/3
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حة ت ُفي ُالث ت ُوق ل ُرةم ُأخثي()1ب ُويكره ُالع يلي ُفي ُالضعف ا()2ب ُوق ل ُالدارقثنيُ

ضعيف()3ب ُوق ل ُاةت ُعديُ :ع م ُم ُل ُال ُيت ةع ُالث ت ُعلي ()4ب ُوق ل ُاةت ُحجرُ:
دوقُل ُأرالثبُأفرثُاةتُمعيتُفكية بُم تُسن ُإحدىُعشرةُوم تيت(ُ .)5

 .3عبدالملك بن الحسين أبو مالك النخعي(.)6

ق لُأةوُح تمُ:ضعيفُالحديق()7بُوق لُاةتُمعيتُ:لياُةشيا()8بُوق لُعةدالرحمتُةتُ
أةيُح تمُ:سيلتُأة ُ رع ُعن ُف لُ:ضعيف()9بُوق لُالةخ ريُ:لياُة ل ويُعندهم()10ب ُ
وق لُالنس يُ:متروتُالحديق()11بُويكرهُاةتُحة تُفيُالمجروحيت()12بُويكرهُالدارقثنيُ

الدارقثنيُفيُالضعف ا()13بُوق لُاةتُحجرُ:متروت(.)14

 .4عاصم بن كليب بن شهاب المجنون الكوفي ُ:دوقُرميُة إلرج ابُسةقُترجمت ُفيُ
حديقُرقم.)11(:

 .5كليب بن شهاب المجنون الكوفي والد عاصم بن كليب(.)15
ق لُعةدالرحمتُةتُأةيُح تمُ:سيلُأةوُ رع ُعن ُف لُكوفيُث ()16بُويكرهُالعجليُفيُ
ث ت ()17بُوق لُاةتُسعدُ:ك تُث ُكثيرُالحديقُوق لُرأيتهمُيستحسنوتُحديث ُويحتجوتُ
) (1ث تُاةتُحة تُ(ُ .)377/8
) (2الضعف اُالكةيرُللع يليُ(ُ .)349/2
) (3متُتكلمُفي ُالدارقثنيُفيُكت بُالسن ُمتُالضعف اُوالمتروكيتُوالمجهوليتُ(ُ .)81/2
) (4الك ملُفيُضعف اُالرج لُ(ُ .)510/5
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)352/1
) (6انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الت ريخ ُالكةير ُ()411/5ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()347/5ب ُالضعف ا ُوالمتروكيت ُللنس ي ُ()69/1ب ُالضعف اُ
الكةير ُللع يلي ُ()22/3ب ُالمجروحيت ُالةت ُحة ت ُ()135/2ب ُالتكميل ُفي ُالجرح ُوالتعديل ُ()410/3ب ُالك مل ُفي ُضعف ا ُالرج لُ
()527/6ب ُديوات ُالضعف ا ُ()256/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()445/4ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()653/2ب ُتهييب ُالكم ل ُ()247/34ب ُتهييبُ
التهييبُ(ُ .)219/12
) (7الجرحُوالتعديلُ(ُ .)347/5
) (8المرجعُالس ةقُ .
) (9المرجعُالس ةقُ .
) (10الت ريخُالكةيرُ(ُ .)411/5
) (11الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)69/1
) (12المجروحوتُالةتُحة تُ(ُ .)135/2
) (13الضعف اُوالمتركوتُللدارقثنيُ(ُ .)163/2
) (14ت ريبُالتهييبُ(ُ .)670/1
) (15انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()123/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()299/7ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()167/7ب ُث ت ُالعجليُ
()228/2بُث تُاةتُحة تُ()356/3بُاالستيع بُفيُمعرف ُاأل ح بُ()1329/3بُالك شفُ()149/2بُت ريخُاإلسالمُ()992/2بُ
تهييبُالكم لُ()211/24بُاإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ()495/5بُمعرف ُال ح ة ُ()3088/6بُإكم لُتهييبُالكم لُ()299/6بُ

تهييبُالتهييبُ(ُ .)445/8
) (16الجرحُوالتعديلُ(ُ .)167/7
) (17ث تُالعجليُ(ُ .)228/2
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ة ()1ب ُويكره ُاةت ُحة ت ُفي ُث ت ب ُوق ل ُي ل ُأت ُل ُ حة ()2ب ُوق ل ُاليهةيُ :وثق()3بُ
وق لُاةتُحجر ُ:دوقبُووهمُمتُيكرهُفيُال ح ة (ُ .)4

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ.)1(:

 .7عمرو بن عبداهلل أبو إسحاق السبيعيُ:ث ُع ةدبُاختلثُةآخرةبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ
رقم.)14(:

 .8الحارث بن عبداهلل األعور الهمداني ،صاحب علي بن أبي طالب(.)5
ق لُأةوُح تمُ:الح رقُاألعورُكياببُوق لُمرةُ:لياُة ل ويُوالُيحتجُة ()6بُوق لُ ُ
أةوُ رع ُ:الُيحتجُةحديث ()7بُوق لُاةتُمعيتُ:لياُة ُةيا()8بُوق لُمرةُ:ضعيف()9بُ
وق لُاةتُسعدُ:ك تُل ُقولُسواُوهوُضعيفُفيُروايت ()10بُوق لُالشعةيُ:أشهدُأن ُ

أحد ُالكياةيت()11ب ُوق ل ُالنس يُ :ليا ُة ل وي()12ب ُويكره ُالدارقثني ُفي ُالضعف ا()13بُ
اهي ُفيُالحديق()14بُوق لُاةتُعديُ:أكثرُعتُ
وق لُاةتُحة تُ:ك تُر لًُي ُفيُالتشيعُو ً

علي ُوروى ُعت ُاةت ُمسعود ُال ليل ُوع م ُم ُيروي ُعنهم ُرير ُمحفوم()15ب ُويكرهُ

العجليُفيُث ت ُوق لُ:ك تُمتهم ()16بُوق لُاةتُحجرُ:

حبُعليُكية ُالشعةيُفيُ

) (1الثة تُالكةرىُ(ُ .)123/6
) (2ث تُاةتُحة تُ(ُ .)356/3
) (3الك شفُ(ُ .)149/2
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)462/2
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()168/6بُالت ريخُالكةيرُ()373/2بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()360/3بُالضعف اُ
ال غير ُللةخ ري ُ()28/1ب ُث ت ُالعجلي ُ()278/1ب ُالضعف ا ُوالمتروكوت ُللنس ي ُ()29/1ب ُالضعف ا ُالكةير ُللع يلي ُ()208/1بُ
الجرحُوالتعديلُ()78/3بُالضعف اُوالمتروكوتُالةتُالجو يُ()181/1بُالضعف اُوالمتروكوتُُللدارقثنيُ()148/2بُالمجروحوتُالةتُ
حة ت ُ()222/1ب ُالمغنيُفيُالضعف اُ()141/1بُالك شف ُ()303/1ب ُإكم لُتهييبُالكم لُ()298/3بُتهييب ُالكم لُ()244/5بُ
ت ريخُاإلسالمُ()625/2بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)145/2
) (6الجرحُوالتعديلُ(ُ .)79/3
) (7المرجعُالس ةقُ .
) (8ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)360/3
) (9الجرحُوالتعديلُ(ُ .)79/3
) (10الثة تُالكةرىُ(ُ .)168/6
) (11الت ريخُالكةيرُ(ُ .)373/2
) (12الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)29/1
) (13الضعف اُوالمتروكوتُللدارقثنيُ(ُ .)148/2
) (14المجروحوتُالةتُحة تُ(ُ .)222/1
) (15الك ملُفيُالضعف اُ(ُ .)451/2
) (16ث تُالعجليُ(ُ .)278/1
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رأي ُورميُة لرفمبُوفيُحديث ُضعفبُولياُل ُعندُالنس يُسوىُحديقُم تُفيُ

خالف ُاةتُال ةير(ُ .)1

 .9علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبداهلل بن هاشم القرشيبُأةوُالحسنيتُاله شميبُ
()2ب ُو وج ُاةنت ُمت ُالس ة يت ُاألوليتب ُورجعُ

أمير ُالمنمنيت ُاةت ُعم ُرسول ُاه ُ

جمع ُأن ُأول ُمت ُأسلمب ُوهو ُأحد ُالعشرةب ُم ت ُفي ُرمض ت ُسن ُأرةعيتب ُوهو ُيوم يُ

أفضل ُاألحي ا ُمت ُةني ُلدم ُة ألرم ُةنجم ع ُأهل ُالسن ب ُول ُثالق ُوستوت ُعلىُ
األرج (.)3

الحكم على سند الحديث:
جدا ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُفي ُعلتيت ُق دحتيتب ُاألولىُ :أت ُعةد ُالملتُ
الحديق ُضعيف ُ ً

متروتبُوالث ني ُ:أتُالح رقُاألعورُضعيفُ .

التعليق:

إتُمتُفضلُاهُتع لىُأتُأكرمُةنيُلدمُعلىُجميعُالخال قبُوفضلهمُعلىُكثيرُمتُ

الخلق ُوخ

ُالمنمنيت ُمنهمب ُوأمرهم ُتن ي ُأنفسهم ُعت ُالتشة ُة لحيوان تب ُخ

ُفي ُعة دةُ

ال الةُالتيُتعتةرُالركتُالث نيُمتُأرك تُاإلسالمُةعدُالشه دتيتبُوهيُأولُم ُسيح سبُعلي ُ

العةدُيومُال ي م بُومتُ ورُالتشة ُالتيُنهىُعنه ُفيُالحديقُ(اإلقع ا)ُوهوُأتُيضعُالم ليُ
إليتي ُعلى ُاألرم ُويدي ُعلى ُاألرم ُكم ُيفعل ُالكلبب ُفعل ُالم لي ُأت ُيلت م ُةتع ليم ُالنةيُ
فيُ الت بُحتىُالُيتشة ُةغيرهُمتُالك ن تُ .
ُ 
الحديث السابع والسبعونُ ُ:

حدثن ُهش م ُةت ُعم ر ُق لُ:حدثن ُالرةيع ُةت ُةدرب ُعت ُأةي ب ُعت ُجده ُعمرو ُةت ُجرادبُ
عتُأةيُموسىُاألشعريبُق لُ:ق لُرسولُاهُ

أوالا -التخريج:

"ُ:اثن تُفم ُفوقهم ُجم ع "(ُ ُ.)4

تفردُة ُاةتُم ج .

) (1ت ريبُالتهييبُ(ُ .)146/1
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()19/3بُالت ريخُالكةيرُ()259/6بُالجرحُوالتعديلُ()191/6بُث تُالعجليُ()155/2بُ
ثة ت ُخليف ُ ُ()704/1ب ُت ريخ ُةغداد ُ()458/1ب ُت ريخ ُدمشق ُ()3/42ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()50/2ب ُاالستيع ب ُفي ُمعرف ُ
األ ح ب()1089/3ب ُالك شف ُ()41/2ب ُتيكرة ُالحف م ُ()13/1ب ُاإل

ة ُفي ُتميي ُال ح ة ُ()464/4ب ُمعرف ُال ح ة ُ

()1968/4بُت ريخُاإلسالمُ()350/2بُتهييبُالكم لُ()472/20بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)334/7
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)402/1
) (4سنتُاةتُم ج ُ(ُ)5(ُ)312ُ/1كت بُ:إق م ُال الةُوالسن ُفيه بُ(ُ)44ة بُ:االثن تُجم ع بُحديقُرقمُ .)972(ُ:
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ثانيا -رجال السند:
ا
()1
 .1هشام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب .
ق لُاةتُمعيتُ:ث ()2بُوق لُمرةُ:هش مُةتُعم رُ َكيِّاُ َكيِّا()3بُوق لُأةوُح تمُ:لم ُكةرُ
تُقديم بُأ
تغيرُوكلم ُدفعُإلي ُقرلهُوكلم ُل تُتلَ تُوك
ً

ُك تُي رأُمتُكت ة ُوق لُعن ُ

دوق()4بُوق لُالنس يُ:الُةياُة ()5بُوق لُالعجليُ دوق()6بُوق لُاليهةي ُ:دوقُ

مكثر()7بُ ُوق لُاةتُحجر ُ:دوقُم رأُكةرُف

رُيتل تُفحديث ُال ديمُأ

بُوقدُسمعُ

مت ُمعروف ُالخي ث ُلكت ُمعروفًُ ُليا ُةث ب ُم ت ُسن ُخما ُوأرةعيت ُوم تيت ُعلىُ
ال حي ُول ُأرةعُوتسعوتُسن (.)8

 .2الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي يقال له علية(.)9

ق ل ُاةت ُمعيتُ :ليا ُةشيا()10ب ُوق ل ُأةو ُح تم ُال ُيشتغل ُة ُوال ُةروايت ُفنن ُضعيفُ
الحديقُياهبُالحديق()11بُوق لُأةوُداودُ:ضعيفُالحديق()12بُوق لُالنس يُ:متروتُ

الحديق()13ب ُوق ل ُالدراقثنيُ :منكر ُالحديق()14ب ُوق ل ُالجو ج نيُ :واهي ُالحديق()15بُ
وق لُالعجليُ:ضعيف()16بُ ُوق لُاةت ُحة تُ:ك تُممتُي لبُاألس نيدُويرويُعتُالث تُ
) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()473/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()199/8ب ُسناالت ُةت ُالجنيد ُ()397/1ب ُالجرح ُوالتعديلُ
()67/8ب ُث تُالعجليُ()332/2بُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ()774/2بُث تُاةتُحة ت ُ()233/9ب ُتيكرةُالحف م ُ()29/2بُالك شفُ
()337/2بُت ريخُدمشقُ()32/7بُاالرتة ثُةمتُعرفُمتُالرواةُة الختالثُ()364/1بُمتُتكلمُفي ُوهوُموثقُ()187/1بُمشيخ ُ
النس يُ()63/1بُالتكميلُفيُالجرحُوالتعديلُ()481/1بُالمختلثيتُللعال يُ()126/1بُسلمُالو ولُإلىُثة تُالفحولُ()393/3بُ
سيرُأعالمُالنةالاُ()420/11بُمي اتُاالعتدالُ()302/4بُت ريخُاإلسالمُ()1272/5بُتهييبُالكم لُ(ُ .)343/29
) (2سناالتُةتُالجنيدُ(ُ .)397/1
) (3الجرحُوالتعديلُ(ُ .)67/8
) (4المرجعُالس ةقُ .
) (5مشيخ ُالنس يُ(ُ .)63/1
) (6ث تُالعجليُ(ُ .)332/2
) (7مي اتُاالعتدالُ(ُ .)302/4
) (8ت ريبُالتهييبُ(ُ .)573/1
) (9انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الت ريخُالكةيرُ()280/3بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()316/4بُالجرحُوالتعديلُ()455/3بُالضعف اُ
ال غير ُللةخ ري ُ()44/1ب ُث ت ُالعجلي ُ()350/1ب ُالضعف ا ُوالمتروكوت ُللنس ي ُ()41/1ب ُالضعف ا ُوالمتروكوت ُللدارقثنيُ
()152/2بُديوات ُالضعف ا ُ()134/1بُإكم لُتهييبُالكم ل ُ()329/4بُالك شف ُ()391/1بُأحوالُالرج لُ()191/1بُسناالتُةتُ
الجنيدُ()374/1بُت ريخُةغدادُ()404/9بُالمغنيُفيُالضعف اُ()226/1بُتهييبُالكم لُ()63/9بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)239/3
) (10سناالتُةتُالجنيدُ(ُ .)374/1
) (11الجرحُوالتعديلُ(ُ .)455/3
) (12سناالتُاآلجريُألةيُداودُ(ُ .)252/1
) (13الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)141/1
) (14الضعف اُوالمتروكوتُللدارقثنيُ(ُ .)152/2
) (15أحوالُالرج لُ(ُ .)191/1
) (16ث تُالعجليُ(ُ .)350/1

145

الموضوع ت ُوعت ُالضعف ا ُالموضوع ت()1ب ُويكره ُالع يلي ُفي ُالضعف ا()2ب ُ ُوق ل ُاةتُ

حجرُ:متروتُم تُسن ُثم تُوسةعيتُوم (ُ .)3

 .3بدر بن عمرو بن جراد التميمي الكوفي والد الربيع(.)4
ق ل ُاليهةيُ :ال ُيدرى ُح ل ()5ب ُوق ل ُملغث ي ُخر ُل ُالح كم ُأةو ُعةداه ُجديث ُفيُ
"مستدرك "بُو عمُةعمُالم نفيتُمتُالمتيخريتُأن ُالُيدريُح ل بُوق لُ:في ُجه ل ()6بُ

ُوق لُاةتُحجرُ:مجهول(ُ .)7

 .4عمرو بن جراد التميمي السعيد جد الربيع بن بدر(.)8
ق لُاليهةيُ:الُيدريُمتُهو()9بُوق لُملغث يُ:خر ُل ُأةوُعةدُاهُالح كمُحديث ُفيُ

التيممُفيُ" حيح "()10بُ ُوق لُاةتُحجرُ:مجهول(ُ .)11

 .5أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دُويلتُلجه ل ُكلُمتُةدرُةتُعمروُةتُجرادُوُعمروُةتُ

جرادُالتميميُ .

التعليق:

شرعتُ الةُالجم ع ُلحكمُة لغ بُوم اي ُعميم ُفهيُوسيل ُلتيليفُال لوبُوجمعه ُفيُ
ُجميع ُة لمس واة ُحتى ُي ف ُالغني ُةج نبُ
أعمم ُعة دة ُتمهر ُالنفواب ُوفيه ُإشع ر ُالمسلميت
ً
ُمنتمراُ
الف يرب ُوفيه ُتعليم ُالمسلميت ُالنم م ُفي ُأعم لهم ُةوقوفهم ُ فوفً ُمت ار ُفهي ُتعتةر
ً
غراُمتُمنتمراتُالمسلميتبُليلتُحيقُالنةيُ
م ً

عليه ن ُلم فيه ُمتُاألجرُوالثوابُفهيُ

ت يدُعلىُ الةُالفردُةسةعُوعشريتُدرج بُوقدُاختلفُالعلم اُفيُحكمه ُف يلُفرمُكف ي بُ

) (1المجروحيتُالةتُحة تُ(ُ .)297/1
) (2الضعف اُالكةيرُللع يليُ(ُ .)53/2
) (3ت ريبُالتهييبُ(ُ .)206/1
) (4انمرُإلىُترجمت ُفيُ:إكم لُتهييبُالكم لُ()357/2بُديواتُالضعف اُ()45/1بُالك شفُ()264/1بُالمي اتُ()266/9بُمي اتُ
االعتدالُ()300/1بُتهييبُالكم لُ()28/4بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)423/1
) (5مي اتُاالعتدالُ(ُ .)300/1
) (6إكم لُتهييبُالكم لُ(ُ .)357/2
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)120/1
) (8انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :مي ات ُاالعتدال ُ()251/3ب ُالك شف ُ()73/2ب ُالمغني ُفي ُالضعف ا ُ()482/2ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم لُ
()140/10بُتهييبُالكم لُ()565/21بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)12/8
) (9المغنيُفيُالضعف اُ(ُ .)482/2
) (10إكم لُتهييبُالكم لُ(ُ .)140/10
) (11ت ريبُالتهييبُ(ُ .)419/1
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وقيل ُسن ُمنكدةب ُوتس ث ُعند ُالشخل ُعت ُالمثر ُالشديدب ُوشدة ُالةردب ُوالخوفب ُوالمرمُ

الشديدُ .

ق ل ُاةت ُةث ل"ُ :اختلف ُالعلم ا ُفي ُأقل ُاسم ُالجمعب ُفيهب ُقوم ُإلى ُأت ُاالثنيت ُجمعُ

واستدلواُةحديق"ُ:إياُحضرتُال الةُفيين ُوأقيم بُثمُلينمكم ُأكةركم "ُوق لواُ:كلُجم ع ُقليل ُ
ك نتُأوُكثيرةبُف لم ليُفيه ُل ُسةعُوعشروتُدرج بُق لُإةراهيمُالنخعيُ:إياُ لىُالرجلُمعُ

الرجلُله ُأجرُالتخفيفُخماُوعشروتُدرج ُوهم ُةجم ع "(ُ .)1

الحديث الثامن والسبعون:

حدثن ُمحمد ُةت ُيحيى ُق لُ:حدثن ُمعلى ُةت ُمن ورب ُوةشر ُةت ُلدمب ُق الُ:حدثن ُعيسىُ

ةت ُيوناب ُعت ُعيسى ُةت ُسن تب ُعت ُالضح ت ُةت ُعةد ُالرحمت ُةت ُعر بب ُعت ُأةي ُموسىُ
األشعري ُأت ُرسول ُاه ُ

الُأعلم بُإالُق لُ:والنعليتُ .

ُ"توضي ُومس ُعلى ُالجورةيت ُوالنعليت"(ُ.)2ق ل ُالمعلى ُفي ُحديث ُ:

أوالا -التخريجُ :

تفردُة ُاةتُم ج ُ .

ثانيا -رجال السندُ :
ا
()3
 .1محمد بن يحيى بن عبداهلل بن ذؤيب النيسابوري .
ق لُاةتُحجرُ :ث ُح فمُجليلب ُم تُسن ُثم تُوخمسيتُوم تيتُعلى ُال حي ُول ُ

ستُوثم نوت(.)4

 .2معلى بن منصور الرازي أبو يعلى(.)5
ق لُاةتُحجرُ:ث ُسنيُف ي ُثلبُلل ض اُف متنعُأخثيُمتُ عمُأتُأحمدُرم هُة لكيببُ
م تُسن ُإحدىُعشرىُوم تيت(.)6
) (1شرحُ حي ُالةخ ريُالةتُةث لُةت رفُ(ُ .)283/2
) (2سنت ُاةت ُم ج ُ(ُ )1(ُ )186ُ /1كت بُ :الثه رة ُوسننه ب ُ(ُ )88ة بُ :م ُج ا ُفي ُالمس ُعلى ُالجورةيت ُوالنعليتب ُحديق ُرقمُ:
(ُ .)560
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الجرح ُوالتعديل ُ()125/8ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()115/9ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()687/2ب ُت ريخ ُةغدادُ
()656/4بُسير ُأعالمُالنةالاُ()473/12بُتيكرةُالحف م ُ()87/2بُالك شفُ()229/2بُتهييبُالتهييب ُ()511/9ب ُتهييبُالكم لُ
(ُ .)617/26
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)512/1
) (5انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()341/7بُالت ريخُالكةيرُ()395/7بُالجرحُوالتعديلُ()334/8بُث تُالعجليُ()289/2بُ
رج لُ حي ُمسلمُ()245/2بُث تُاةتُحة تُ()182/9بُت ريخُةغدادُ()276/15بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()724/2بُسيرُأعالمُ
النةالا ُ()365/10ب ُتيكرة ُالحف م ُ()276/1ب ُالك شف ُ()282/2ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()150/4ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()296/11بُ
تهييبُالتهييبُ()238/10بُتهييبُالكم لُ(ُ .)291/28
) (6ت ريبُالتهييبُ(ُ .)541/1
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 .3بشر بن آدم الضرير أبو عبداهلل البغدادي( ،)1وهو األكبر(.)2
سيلُعن ُاةتُمعيتُف لُ:الُأعرف ()3بُوق لُأةوُح تم ُ:دوق()4بُويكرهُاةتُحة تُفيُ

()6
()5
ُمنكر()7بُ
ًا
الث ت ب ُوق ل ُالدارقثنيُ :ليا ُة ل وي ب ُ ُوق ل ُاةت ُعديُ :لم ُأر ُل ُحديثً

ُكثيراُورأيتُأ ح بُالحديقُيت وتُحديث ُوالكت ة ُعن ()8بُ
ُوق لُاةت ُسعدُ:سمعُسم ًع ً
ُوق لُاةتُحجر ُ:دوقبُم تُسن ُثم نيُعشرةُوم ت تُول ُثم تُوتسعوت(.)9

 .4عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي( ،)10أخو إسرائيل بن يونس.
ق ل ُاةت ُحجرُ :ث ُميموت ُم ت ُسن ُسةع ُوثم نيت ُوم
وم (.)11

ُوقةل ُسن ُإحدى ُوتسعيتُ

 .5عيسى بن سنان القسملي الفلسطينيُ:في ُليتبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)27(:
 .6الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب ثقةُ:سةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)27(:

 .7أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)1(:

الحكم على سند الحديث:

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُعيسىُةتُسن تُال سمليُفي ُليتبُ
ول ُش هدُحستُاإلسن دُعتُالمغيرةُةتُشعة ُبُوقدُأخرج ُأةوُداودُفيُسنن ُوالترمييُفيُ

سنن ُوق لُ:هياُحديقُحستُ حي (ُ .)12

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()356/7ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()70/2ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُالدارمي ُ()78/1ب ُالجرحُ
والتعديلُ()351/2بُث تُاةتُحة تُ()142/8بُت ريخُةغدادُ()530/7بُمي اتُاالعتدالُ()133/1بُإكم لُتهييبُالكم لُ()389/2بُ
الك ملُفيُالضعف اُ()174/2بُتهييبُالكم لُ()93/4بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)442/1
) (2ق لُاةتُعديُ:ةشرُةتُلدمُاثن تُهياُأحدهم ُوأقدمهم ُوالث نيُةشرُةتُلدمُةتُةنتُأ هرُالسم تُ.الك ملُفيُالضعف اُ(ُ .)174/2
) (3ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدارميُ(ُ .)78/1
) (4الجرحُوالتعديلُ(ُ .)351/2
) (5ث تُاةتُحة تُ(ُ .)142/8
) (6مي اتُاالعتدالُ(ُ .)313/1
) (7الك ملُفيُالضعف اُ(ُ .)174/2
) (8الثة تُالكةرىُ(ُ .)356/7
) (9ت ريبُالتهييبُ(ُ .)122/1
) (10انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()488/7بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدارميُ()313/3بُالت ريخُالكةيرُ()406/6بُث تُ
العجلي ُ()200/2ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()291/6ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()238/7ب ُرج ل ُ حي ُمسلم ُ()114/2ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ريُ
()580/2ب ُت ريخ ُةغداد ُ()472/12ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()489/8ب ُتيكرة ُالحف م ُ()204/1ب ُت ريخ ُاإلسالم ُ()439/4ب ُاألعالمُ
لل ركليُ()111/5بُالك شفُ()114/2بُمي اتُاالعتدالُ()328/3بُتهييبُالكم لُ()62/23بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)237/8
) (11ت ُريبُالتهييبُ(ُ .)144/1
) (12سنتُأةيُداودُ()41/1بُ(ُ)1كت بُالثه رةبُ() 61بُة بُالمس ُعلىُالجورةيتُمتُثريقُعثم تُةتُأةيُشية ُعتُوكيعُعتُ
سفي تُالثوريُعتُعةدالرحمتُةتُثرواتُعتُهييلُةتُشرحةيلُة بُحديقُرقم)159(ُ:بُسنتُالترمييُ()160/1بُ(ُ)1أةوابُالثه رةبُ
(ُ)74ة بُفيُالمس ُعلىُالجورةيتُوالنعليتبُمتُثريقُهن دُومحمودُةتُريالتُة بُحديقُرقمُ .)99(ُ:
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التعليق:
فع ُللحر بُق لُالثيةيُ
ُ
قدُأج ُةعمُالعلم اُالمس
ُعلىُالجورةيتُتخفيفً ُعلىُاألم ُور ً
(رحم ُاه)ُ ":قد ُأج ُالمس ُعلى ُالجورةيت ُجم ع ُمت ُالسلفب ُويهب ُإلي ُنفر ُمت ُف ه اُ
رب ُمنهم ُسفي ت ُالثوريب ُوأحمدب ُواسح ق ُوق ل ُم لت ُةت ُأنا ُواألو اعيب ُوالش فعي ُالُ

األم

يجو ُالمس ُعلىُالجورةيت"()1بُومتُشروثُالمس ُعلىُالجورةيتُأتُيلةسهم ُعلىُثه رةُت م بُ
وأت ُيكون ُثخينيتب ُفال ُي

علي ُ .

ُالمس ُعلى ُالجورب ُالرقيق ُالشف ف ُالنتف ا ُالرخ

الحديث التاسع والسبعون:

ُمت ُالمس ُ



حدثن ُإسم عيلُةتُأسدُق لُ:حدثن ُأةوُةدرُق لُ:حدثن ُ ي دُةتُخيثم بُعتُنعيمُةتُأةيُ
هندب ُعت ُرةعي ُةت ُح ارشب ُعت ُأةي ُموسى ُاألشعريب ُق لُ:ق ل ُرسول ُاه ُ

"ُ:خيرت ُةيتُ

الشف ع ب ُوةيت ُأت ُيدخل ُن ف ُأمتي ُالجن ب ُف خترت ُالشف ع ب ُألنه ُأعم ُوأكفىب ُأترونه ُ
للمت يت ُالبُولكنه ُللمينةيتبُالخث يتُالمتلوثيت"(ُ .)2

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()394/32بُعتُعف تُعتُحم دُةتُسلم بُعتُع

مُعتُأةيُ

ةردةُة بُحديقُرقم)196/8(ُ:بُج اُمتُحديقُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند:
ا
()3
 .1اسماعيل بن أسد بن شاهين بن أبي الحارث البغدادي .

ق لُعةدُالرحمتُةتُأةيُح تمُ:كتبُعن ُمعُأةيُوهوُث ُ دوقبُوق لُسيلتُأةيُعن ُ

ف ل ُ:دوق()4بُوق لُالدارقثنيُ:ث ُ دوقُورعُف ضل()5ب ُوق لُالة ارُفيُكت ة ُالسنتُ:
ث ُميموت()6بُوق لُاةتُحجر ُ:دوقبُم تُسن ُثم تُوخمسيتُم تيت(.)7

 .2شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أبو بدر ُق لُاةتُحجر ُ :دوقُورعُل ُأوه مبُسةقُ
ترجمت ُفيُحديقُرقم.)74(:

) (1شرحُالمشك ةُللثيةيُ(ُ .)845/2
) (2سنتُاةتُم ج ُ(ُ)37(ُ)1441ُ/2كت بُ:ال هدبُ(ُ)37ة بُ:يكرُالشف ع بُحديقُرقمُ .)4311(ُ:
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()161/2بُث تُاةتُحة تُ()105/8بُالك شفُ()243/1بُت ريخُةغدادُ()261/7بُإكم لُ
تهييبُالكم لُ()153/2بُتهييبُالكم لُ()42/3بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)282/1
) (4الجرحُوالتعديلُ(ُ .)161/2
) (5تهييبُالتهييبُ(ُ .)283/1
) (6إكم لُتهييبُالكم لُ(ُ .)153/2
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)106/1
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 .3زياد بن خيثمة الجعفي الكوفيبُق لُاةتُحجرُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)74(ُ:
 .4نعيم بن أبي هند النعمان بن أشيم األشجعي(.)1

ق لُاةتُحجرُ:ث ُرميُة لن ببُم تُسن ُعشرةُوم (ُ .)2

بعي بن حراش بن جحش بن عمرو الغطفاني(.)3
 .5ر ُّ
ق لُاةتُحجرُ:ث بُم تُسن ُم بُوقيلُريرُيلت(ُ .)4

الحكم على سند الحديث:

الحديقُضعيف ُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُشج عُةتُالوليدُالسَّكونيُ دوقُ

ورعُل ُأوه مُ .

التعليق:

إتُاهُ-سةح ن ُوتع لىُ -قدُفضلُالنةيُ

علىُجميعُالخلقنُألتُاألنةي اُوالرسلُ

والمال ك ُجميعه ُال ُيستثيعوت ُأت ُي وموا ُهيا ُالم م ُوهو ُم م ُالشف ع ب ُف لن ا ُيوم ُالموقفُ
العميمُت ولُنفسيُنفسيبُورسولن ُ

ُي ولُ:أمتيُأمتيُ .

ق لُالثيةي"ُ :والشف ع ُخمس ُأقس مُأوله ُ:مخت

ُةنةين ُ

وهيُاإلراح ُمتُهولُ

ببُوهيهُأيض ُوردتُفيُنةين ُ
الموقفبُوتعجيلُالحس ببُالث ني ُ:فيُإدخ لُقومُالجن ُةغيرُحس
ً

محمد ُ

تع لى(ُ .)5

والث لث ُالشف ع ُل وم ُاستوجةوا ُالن ر ُفيشفع ُفيهم ُنةين ُ

ُممت ُيش ا ُاهُ


الحديث الثمانون :حدثن ُعةد ُاه ُةت ُع مر ُةت ُ اررة ُق لُ:حدثن ُأةو ُةكر ُةت ُعي شب ُعت ُأةيُ
إسح قبُعتُةريدُةتُأةيُمريمبُعتُأةيُموسىبُق ل "ُ:لىُةن ُعليبُيومُالجملبُ الةُيكرن ُ

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ :الثة تُالكةرىُ()306/6بُالت ريخُالكةيرُ()96/8بُالجرحُوالتعديلُ()460/8بُث تُالعجليُ()318/2بُ
إكم لُتهييبُالكم لُ()74/12بُالتكميلُفيُالجرحُوالتعديلُ()396/1بُت ريخُاإلسالمُ()174/3بُث تُاةتُحة تُ()536/7بُرج لُ
حي ُمسلمُ()294/2بُمي اتُاالعتدالُ()271/4بُالك شفُ()325/2بُتهييبُالكم لُ()497/29بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)468/10
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)565/1
) (3انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()327/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()327/3ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُالدارمي ُ()37/4ب ُث تُ
العجلي ُ()350/1ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()509/3ب ُرج ل ُ حي ُالةخ ري ُ()252/1ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()359/4ب ُت ريخ ُدمشقُ
()36/18بُت ريخُةغدادُ()432/9بُث تُاةتُحة تُ()240/4بُثة تُخليف ُ()260/1بُرج لُ حي ُمسلمُ()208/1بُتيكرةُالحف مُ
()55/1بُاإل

ة ُفيُتميي ُال ح ة ُ()422/2بُت ريخُاإلسالمُ()44/3بُاإلعالمُلل ركليُ()14/3بُمعرف ُال ح ة ُ()3129/6بُ

تهييبُالكم لُ()55/9بُإكم لُتهييبُالكم لُ()323/4بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)236/3
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)205/1
) (5شرحُالمشك ةُللثيةيُ(ُ .)3545/11
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الة ُرسول ُاه ُ

شم ل "(ُ ُ.)1

ب ُفنم ُأت ُنكوت ُنسين ه ب ُوام ُأت ُنكوت ُتركن ه ب ُفسلم ُعلى ُيمين ُوعلىُ

أوالا -التخريجُ :

تفردُة ُاةتُم ج .

ثانيا -رجال السند:
ا
()2
 .1عبداهلل بن عامر بن زرارة الحضرمي .
ق لُأةوُح تم ُ:دوق()3بُ ُويكرهُاةتُحة ت ُفيُالث ت()4بُ ُوق لُاةتُحجر ُ:دوقُم تُ
سن ُسةعُوثالثيتُوم تيت(.)5

 .2أبو بكر بن عياش المقرئ األسدي(.)6
ق ل ُاةت ُحجرُ :ث ُع ةد ُإال ُأن ُلم ُكةر ُس ا ُحفم ُوكت ة ُ حي ب ُم ت ُسن ُأرةعُ
وتسعيتُوم بُوقيلُقةلُيلتُةسن بُوروايت ُفيُم دم ُمسلم(.)7

 .3عمرو بن عبداهلل بن عبيد أبو إسحاق السبيعيُ:ث ُع ةدُاختلثُةيخرةبُسةقُترجمت ُ
فيُحديقُرقم.)14(:

 .4بريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة السلولي(.)8
ق لُاةتُحجرُ:ث ُم تُسن ُأرةعُوأرةعيتُوم (.)9

 .5أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ.)1(:

) (1سنتُاةتُم ج ُ(ُ)5(ُ)296/1كت بُ:إق م ُال الةُوالسن ُفيه بُ(ُ)28ة بُ:التسليمبُحديقُرقمُ .)917(ُ:
) (2انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الجرحُوالتعديلُ()123/5بُث تُاةتُحة تُ()355/8بُرج لُ حي ُمسلمُ()378/1بُالك شفُ()564/1بُ
ت ريخُاإلسالمُ()850/5بُإكم لُتهييبُالكم لُ()7/8بُتهييبُالكم لُ(ُ .)142/15
) (3الجرحُوالتعديلُ(ُ .)123/5
) (4ث تُاةتُحة تُ(ُ .)355/8
) (5ت ريبُالتهييبُ(ُ .)309/1
) (6انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :الثة ت ُالكةرى ُ()386/6ب ُالت ريخ ُالكةير ُ()14/9ب ُت ريخ ُاةت ُمعيت ُرواي ُالدارمي ُ()539/3ب ُالجرحُ
والتعديلُ()348/9بُثة تُخليف ُ()670/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()829/2بُت ريخُةغدادُ()542/16بُالتكميلُفيُالجرحُوالتعديلُ
()81/3بُسيرُأعالمُالنةالاُ()495/8بُث تُاةتُحة تُ()668/7بُالك شفُُ()412/2بُتيكرةُالحف مُ()207/1بُسلمُالو ولُإلىُ
ثة تُالفحولُ()382/1بُاالرتة ثُةمتُعرفُة الختالثُ(ُ .)328/1
) (7ت ريبُالتهييبُ(ُ .)624/1
) (8انمرُإلىُترجمت ُفيُالت ريخُالكةيرُ()140/2بُالجرحُوالتعديلُ()426/2بُت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ()7/4بُث تُاةتُحة تُ
()82/4بُإكم لُتهييبُالكم لُ()372/2بُالك شفُ()265/1بُت ريخُاإلسالمُ()211/3بُج معُالتح يلُ()149/1بُتهييبُالكم لُ
()52/4بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)432/1
) (9ت ريبُالتهييبُ(ُ .)121/1
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الحكم على سند الحديثُ :
الحديق ُحست ُةهيا ُاإلسن دن ُألت ُعلت ُرير ُال دح ُأت ُعةداه ُةت ُ اررة ُالحضرميُ

ُقليالبُوة قيُرواةُالحديقُث تُ .
ًُ
دوقُخفُضةث

التعليق:

اتفق ُجمهور ُالعلم ا ُعلى ُأت ُالتسليم ُاألولى ُركت ُمت ُأرك ت ُال الةب ُواختلفوا ُفيُ

التسليم ُالث ني بُف لُةعضهمُ:ركتبُويهبُةعضهمُإلىُأتُالتسليم ُالث ني ُسن بُوقيلُ:هي ُمتُ
ُواألفضل ُللمسلم ُأت ُييتي ُة ل الة ُك مل ب ُكم ُعلمن ُ
هي ت ُال الة ُال ُتةثل ُال الة ُةتركه ب ُ

ُحيقُق ل َ َ"ُُ :لوا ُ َك َم ُ َأرَْيتمونِي ُأ َ لِّي"()1ب ُوقدُثةتُعتُرسولُاهُ
رسولُاهُ
ت ُ َي ِمينِ ِ بُ
ُي َسلِّمُ ُ َع ُْ
اه ُ
ول ُ ُِ
الحديقُالييُرواهُع مرُةتُسعدُعتُأةي ُق ل"ُ:ك ْنتُ ُأ ََرى ُ َرس َُ
مُ َخ ِّدُِه"(ُ ُ.)2
حتَّىُأ ََرىُ َة َي َُ
تُ َي َس ِرِهبُ َُ
َو َع ُْ

الحديث الواحد والثمانون:
فيُ

حدثن ُمحمد ُةت ُةش ر ُق لُ:حدثن ُمحمد ُةت ُجعفر ُق لُ:حدثن ُعوفب ُعت ُالحست ُق لُ:
حدثن ُأسيد ُةت ُالمتشماب ُق لُ :حدثن ُأةو ُموسى ُق لُ :حدثن ُرسول ُاه ُ

"ُ :إت ُةيت ُيديُ

الس ع ُلهرج " ُب ُق لُ:قلتُ:ي ُرسول ُاهب ُم ُالهر ُق ل"ُ:ال تل" ُب ُف ل ُةعم ُالمسلميتُ:ي ُ
رسول ُاهب ُإن ُن تل ُاآلت ُفي ُالع م ُالواحد ُمت ُالمشركيت ُكيا ُوكياب ُف ل ُرسول ُاه ُ

"ُ:لياُ

ة تل ُالمشركيتب ُولكت ُي تل ُةعضكم ُةعض ب ُحتى ُي تل ُالرجل ُج رهب ُواةت ُعم ُويا ُقراةت "ب ُف لُ
ةعمُال ومُ:ي ُرسولُاهبُومعن ُع ولن ُيلتُاليوم ُف لُرسولُاهُ

"ُ:البُتن عُع ولُأكثرُ

يلت ُال م تب ُويخلف ُل ُهة ا(ُ )3مت ُالن ا ُال ُع ول ُلهم" ُثم ُق ل ُاألشعريُ:وايم ُاهب ُإني ُألمنه ُ
مدركتي ُواي كمب ُوايم ُاهب ُم ُلي ُولكم ُمنه ُمخر ب ُإت ُأدركتن ُفيم ُعهد ُإلين ُنةين ُ
نخر ُكم ُدخلن ُفيه "(ُ ُ.)4

ب ُإال ُأتُ

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُأحمدُفيُمسندهُ()408/32بُعتُإسم عيلُةتُيونابُعتُالحستُالة ريبُة بُ
حديقُرقم)19636(ُ:بُمت ربُاأللف م.

)(1

حي ُالةخ ريُ()128/1بُحديقُرقمُ .)631(ُ:

)(2

حي ُمسلمُ()409/1بُحديقُرقمُ .)582(ُ:

) (3هة اُ:الهة اُفيُاأل لُم ُارتفعُمتُتحتُسن ةتُالخيلبُوالشح اُالمنةقُالييُتراهُفيُضواُالشمابُفشة ُة ُاتة ع ُ.النه ي ُفيُ
رريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)242/5
) (4سنتُاةتُم ج ُ(ُ)36()1309ُ/2كت بُ:الفتتبُ(ُ)10ة بُ:التثةتُفيُالفتن بُحديقُرقمُ .)3959(ُ:

152

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1محمد بن بشار بندار :ثقةبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)38(:

 .2محمد بن جعفر الهذلي غندرُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)29(:

 .3عوف بن أبي جميلة األعرابيُ :ث ب ُرمي ُة ل در ُوالتشيعب ُسةق ُترجمت ُفي ُحديقُ
رقم.)3(:

تُيرسلُكثيراُويدلابُسةقُترجمت ُ
 .4الحسن بن أبي الحسن البصريُ:ث ُف ي ُف ضلُوك
ً
فيُحديقُرقم.)52(:

 .5أسيد بن أبي المتشمس بن معاوية التميمي السعدي(.)1
ق لُاةتُحجرُ:ث (.)2

 .6أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقمُ.)1(:

الحكم على سند الحديث:
التعليق:

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي نُألتُروات ُث تُ .
هيا ُالحديقُمت ُفتت ُلخرُال م ت ُالتي ُحدثن ُعنه ُرسولُاهُ

الجهلبُويرفعُالعلمبُوي لُال

ب ُوالتي ُيكثرُفيه ُ

لحوتبُويكثرُالمفسدوتُفيُاألرمُفحينه ُيكثرُال تلبُحتىُالُ

يعرف ُال تل ُفيم ُقتلب ُوالم تول ُلم ُقتلن ُلحرل ُالن ا ُعلى ُأثم ع ُالدني ب ُفيحكموت ُشهواتهمُ
وأهوا همُعلىُع ولهمبُفيكثرُةينهمُال تلُ .

عت ُأةي ُهريرة ُب ُق لُ :ق ل ُرسول ُاه ُ

"ُ :واليي ُنفسي ُةيده ُلييتيت ُعلى ُالن اُ

م تُالُيدريُال تلُفيُأيُشياُقَتَ َلبُوالُيدريُالم تولُفيمُقتلبُف يلُ:كيفُيكوتُيلت ُق لُ:

الهر ُال تلُوالم تولُفيُالن ر"(ُ .)3
الحديث الثاني والثمانون:

ُ 

حدثن ُمحمدُةتُعةدُاهُةتُنميرُق لُ:حدثن ُأسة ثُةتُمحمدُق لُ:حدثن ُاألعمشبُعتُ
ي يد ُالرق شيب ُعت ُرنيم ُةت ُقياب ُعت ُأةي ُموسى ُاألشعريب ُق لُ:ق ل ُرسول ُاه ُ

ال لبُمثلُالريش ُت لةه ُالري حُةفالة"(ُ .)4

"ُ:مثلُ

) (1انمر ُإلى ُترجمت ُفيُ :ث ت ُاةت ُحة ت ُ()42/4ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()258/1ب ُإكم ل ُتهييب ُالكم ل ُ()225/2ب ُلس ت ُالمي اتُ
()262/9بُتهييبُالكم لُ()245/3بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)347/1
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)122/1
) (3رواهُمسلمُ()2231/4بُحديقُرقمُ .)2908(ُ:
) (4سنتُاةتُم ج ُ(ُ)34ُ/1فيُالم دم بُ(ُ)10ة بُ:فيُال دربُحديقُرقم.)88(ُ:

153

أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُأحمد ُفي ُمسنده ُ()431/32ب ُعت ُي يد ُعت ُالجريري ُعت ُرنيم ُةت ُقيا ُة بُ
حديقُرقم)19757(ُ:بُج اُمتُحديقُمت ربُاأللف م.

ثانيا -رجال السند
ا
 .1محمد بن عبداهلل بن نمير :ثقة حافظ فاضلبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)74(:
 .2أسباط بن محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي(.)1
ق لُاةتُحجرُ:ث بُض ِعفُفيُالثوريبُم تُسن ُم تيت(.)2

 .3سليمان بن مهران األعمشُ:ث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)26(:
 .4يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري(.)3

ق لُأةوُح تمُ:ك تُواعمَ ُةك اُكثيرُالرواي ُعتُأناُةم ُفي ُنمرُ

حبُعة دةبُوفيُ

حديث ُضعف()4بُوق لُعةدالرحمتُةتُأةيُح تمُ:ك تُيحيىُةتُسعيدُالُيحدقُعن ()5بُوق لُ
أحمدُةتُحنةلُ:ضعيف()6بُوق لُمرةُ:لياُممتُيحتجُة ()7بُق لُاةتُمعيتُ:ضعيف()8بُوق لُ

اةتُسعدُ:ك تُضعيفً ُقدرًي (ُ ُ.)9

وق لُالنس يُ:متروت()10بُُويكرهُالدارقثنيُفيُالضعف ا()11بُوق لُاةتُحة تُ:ك تُمتُ

ضي اُعة دُاهُمتُالةك يتُة لليلبُفغفلُعتُ ن ع ُالحديقُوحفمه ُواشتغلُة لعة دةُحتىُ
ك ت ُي لب ُالكالم ُفيجعل ُعت ُأنا ُعت ُالنةي ُ

ُفال ُتحل ُالرواي ُعن ُإال ُعلى ُجه ُ

) (1انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()393/6بُالت ريخُالكةيرُ()53/2بُالجرحُوالتعديلُ()332/2بُثة تُخليف ُ()293/1بُ
ث تُالعجليُ()217/1بُرج لُ حي ُالةخ ريُ()104/1بُت ريخُةغدادُ()512/7بُالتعديلُوالتجري ُ()407/1بُرج لُ حي ُمسلمُ
()73/1ب ُث ت ُاةت ُحة ت ُ()85/6ب ُسير ُأعالم ُالنةالا ُ()355/9ب ُمي ات ُاالعتدال ُ()175/1ب ُالك شف ُ()232/1ب ُت ريخ ُاإلسالمُ
()512/7بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)211/1
) (2ت ريبُالتهييبُ(ُ .)98/1
) (3انمرُإلىُترجمت ُفيُ:الثة تُالكةرىُ()245/7بُت ريخُاةت ُمعيتُرواي ُالدوريُ()105/4بُالت ريخُالكةيرُ()332/8بُالضعف اُ
والمتروكوت ُللنس ي()110/1ب ُالضعف ا ُالكةير ُللع يلي ُ()373/4ب ُالجرح ُوالتعديل ُ()252/9ب ُالمجروحيت ُالةت ُحة ت ُ()98/3بُ
الضعف ا ُوالمتروكيت ُللدارقثني ُ()137/3ب ُالك مل ُفي ُالضعف ا ُ()130/9ب ُالضعف ا ُوالمتروكوت ُالةت ُالجو ي ُ()206/3ب ُالك شفُ
()380/2ب ُديوات ُالضعف ا ُ()440/1ب ُالمغني ُفي ُالضعف ا ُ()747/2ب ُالتكميل ُفي ُالجرح ُوالتعديل ُ()310/2ب ُتهييب ُالكم لُ
()64/32بُتهييبُالتهييبُ(ُ .)309/11
) (4الجرحُوالتعديلُ(ُ .)252/9
) (5المرجعُالس ةقُ .
) (6المرجعُالس ةقُ .
) (7العللُومعرف ُالرج لُألحمدُةتُحنةلُرواي ُالمروييُ(ُ .)58/1
) (8ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُالدوريُ(ُ .)105/4
) (9الثة تُالكةرىُ(ُ .)245/7
) (10الضعف اُوالمتروكوتُللنس يُ(ُ .)110/1
) (11الضعف اُوالمتروكوتُللدارقثنيُ(ُ .)137/3
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التعجب()1بُوق لُاةتُعديُ:ل ُأح ديقُ

لح ُعتُأناُوريرهبُونرجواُأن ُالُةياُة ُةرواي ُ

الث تُعن ُمتُالة رييتُوالكوفييتُوريرهم()2بُوق لُاليهةيُ:ضعيف()3بُوق لُاةتُحجر ُ:اهدُ

ضعيفبُم تُقةلُالعشريتُوم (.)4

 .5غنيم بن قيس المازنيُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)2(:

الحكم على سند الحديث:
التعليق:

الحديقُضعيفُةهياُاإلسن دنُألتُعلت ُال دح ُأتُي يدُةتُ ي دُالرق شيُضعيفُ .
إتُالمسلمُالحقُهوُالييُيعت مُة هُتع لىبُويداومُعلىُالث ع ُوالثة تُعلىُالديتبُ

فنتُال لبُالُسةيلُل ُمتُوسوس ُالشيث تبُوالوقوعُفيُالحرامُإالُةتثةيتُاهُتع لُل ُعلىُالحقُ
واإليم تب ُوقد ُك ت ُرسول ُاه ُ

ُأكثر ُدع اه ُي ُم لب ُال لوب ُثةت ُقلةي ُعلى ُدينتب ُق لُ

المن وي ُن الً ُعتُالثيةيُ:المثلُهن ُةمعنىُال ف ُالُل ولُالس رُوالمعنىُ ف ُال لبُالعجية ُ
الشيتُووردُم ُيردُمتُع لمُالغيببُوسرع ُت لة ُك ف ُريش ُيعنيُأتُال لبُفيُسرع ُت لة ُ

لحكم ُاالةتالاُةخواثرُينحرفُمرةُإلىُحقبُومرةُإلىُالة ثلبُوت رةُإلىُخيربُوت رةُإلىُشربُ

وهوُم رهُالُين لبُفيُيات ُر ًلة ُإالُة هرُم عج (ُ .)5
حُأشدُتيثيراُفيه ُ
(ت لةه ُالري حُةفالة) ُةيرمُفالةُأيُأرمُخ لي ُمتُالعمراتُفنتُالري
ً
لبُمهراُلةثتُإيُلوُاستمرُالري ُلج نبُواحدُلمُ
من ُفيُالعمراتبُوجمعُالري حُلداللته ُعلىُالت
ً

يمهرُالت لبُكم ُيمهرُمتُالري حُالمختلف (ُ .)6
ُ 
الحديث الثالث والثمانون:
تُ
ت ُ َجُِّدُِه ُأَةِي ُة ْرَدةَب ُ َع ُْ
ت ُ َع ْةُِد ُاللَّ ِ ب ُ َع ُْ
ت ُة َرْيُِد ُ ْة ُِ
لَ ُ:ح َّدثََن ُأَةو ُأ َس َم َب ُ َع ُْ
َح َّدثََن ُأَةو ُك َرْيبُ ُقَ َُ
"ُ:اْلمن ِمتُُييْكلُُ ِفيُ ِمعى(ُ)7و ِ
احدبُ َواْل َك ِفرُُ َييْكلُُ ِفيُ َس ْة َع ُُِ
لُ َرسولُُاللَّ ُُِ
لُ:قَ َُ
وسىبُقَ َُ
ْ َ
ً
أَةِيُم َ
َ
أ َْم َع اُ"(ُ .)8
) (1المجروحيتُالةتُحة تُ(ُ .)98/3
) (2الك ملُفيُالضعف اُ(ُ .)131/9
) (3الك شفُ(ُ .)380/2
) (4ت ريبُالتهييبُ(ُ .)599/1
) (5فيمُال ديرُ(ُ .)508/5
) (6المرجعُالس ةقُ .
المعِّيُ:واحدُاألمع ابُوهيُالم
)َ (7

ريتُ.النه ي ُفيُرريبُالحديقُ(ُ .)344/4

) (8سنتُاةتُم ج ُ(ُ)29(ُ)1085ُ/2كت بُ:األثعم بُ(ُ)3ة بُ:المنمتُييكلُفيُمعىُواحدُوالك فر ُييكلُفيُسةع ُأمع ابُحديقُ
رقمُ .)3258(ُ:
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أوالا -التخريج:

 .1أخرج ُمسلمُفيُ حيح ُ()1632/3بُ()36بُكت بُاألشرة ُ()34بُة بُالمنمتُييكلُ
في ُمعي ُواحد ُوالك فر ُييكل ُفي ُسةع ُأمع اب ُعت ُأةي ُكريب ُمحمد ُةت ُالعالاب ُة بُ
حديقُرقم)2062(ُ:بُةلفم .

ثانيا -رجال السند:
ا
 .1أبو كريب :محمد بن العالء الهمدانيبُث ُح فمبُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(:
 .2حماد بن أسامة القرشيبُث ُثةتُرةم ُدلابُسةقُترجمت ُفيُحديقُرقم.)7(:
 .3بريد بن عبداهلل بن أبي بردة األشعريُ:ث بُسةقُترجمت ُفيُحديق.)6(ُ:
 .4أبو بردة :عامر بن عبداهلل بن قيسبُث ُبُسةقُترجمت ُفيُحديق.)6(ُ:

 .5أبو موسى األشعري ،عبداهلل بن قيس ُ:ح ةيبُسةقُترجمت ُفيُحديقُ.)1(ُ:

الحكم على سند الحديثُ :

الحديقُ حي ُةهياُاإلسن دُالُعل ُفي بن ُألتُروات ُث تبُوقدُأخرج ُاإلم مُمسلمُفيُ

حيح ُ .

التعليق:

إتُالمنمتُالك ملُهوُالمنمتُالييُي ت دُفيُأكل ُوالُيةيربُويسمُاهُعلىُثع م بُفالُ

يش رك ُالشيث تُفي بُفية رتُاهُل ُفي بُوالك فرُالُيسميُعلىُثع م ُفييكلُكم ُتيكلُاألنع مُ.
ويرجعُمعنىُالحديقُإلىُالحقُعلىُالت للُمتُاألكلبُوالحقُعلىُال ن ع بُوعدمُالثمعن ُألتُ

ليلُالحاللُخيرُ
يلتُلياُمتُ ف تُالمنمنيتبُفعلىُالمنمتُأتُيرضىُة ل ليلُالحاللنُألتُال
ب

متُالكثيرُالحرامبُق لُاةتُاألثيرُ:هياُمثلُضرة ُ ُللمنمتُفيُالدني ُو هدهُفيُالدني بُوالك فرُ
وحر

ُعليه بُولياُمعن هُكثرةُاألكلُدوتُاالتس عُفيُالدني (ُ .)1

وق لُالم يُ(رحم ُاه)"ُ:قيلُإتُهياُفيُرجلُةعين بُوقيلُ:إن ُعلىُجه ُالتمثيلُ.وقيلُ:المهرادُ
ةه ه ُأتُالم ههنمتُي ت ههدبُقه ه لُ–س ههةح ن ُوتعه ه لى( :ُ-ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ) ُ[محمد.]12:
ُويمكتُأتُيرادُة ُأتُالمنمتُيسمىُاهُ–ع ُوجلُ -عندُثع م ُفالُيشرك ُالشيث تُ

في بُوالك فرُالُيسميُاهُ–ع ُوجلُ-عندُثع م (ُ .)2
ُ

) (1النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثرُ(ُ .)344/4
) (2المعلمُةفوا دُمسلمُ()120/3بُ(ُ .)156

156

الخاتمة

الحمد ُه ُاليي ُأع نني ُعلى ُإتم م ُةحثيب ُوأ لي ُوأسلم ُعلى ُسيدن ُمحمد ُوعلى ُلل ُ

و حة ُوسلمب ُوأود ُأت ُأعرم ُةعم ُالنت ج ُوالتو ي ت ُالتي ُتو لت ُإليه ُخالل ُدراستيُ

ألح ديقُأةوُموسىُاألشعريُُ .

أوالا -النتائج:
 .1إت ُال ح ةي ُالجليل ُأةو ُموسى ُاألشعري ُأحد ُ ح ة ُرسول ُاه ُ
ال ح ة ُالييتُتحملواُالرواي ُعتُالنةيُ

ب ُومتُ

بُوأدوه ُلمتُةعدهم.

 .2أثةتت ُالدراس ُلسيرة ُال ح ةي ُأةي ُموسى ُاألشعري ُُ مواقف ُالمشرف ُمع ُرسول ُاهُ
ُوةعدُوف ةُالنةيُ

ُفيُواليت ُوت ُولي ُال ض ابُوموقف ُمتُالفتن .

 .3ةل ُعددُاألح ديقُالتيُدرسته ُ(ُ)83حديثً .

 .4ةلغتُأح ديقُسنتُأةيُداودُ(ُُ )ُ 23حديث ًُمنه ُتسع ُأح ديقُأخرجه ُالةخ ريُومسلمُ
بُوأرةع ُأح ديقُإسن ده ُ حي ُبُوُأرةع ُأح ديقُإسن ده ُحستُبُوخمس ُأح ديقُ

إسن ده ُضعيف.

 .5ةلغتُأح ديقُالترمييُ(ُُ)ُ 17حديث ً ُمنه ُعشرةُأح ديقُأخرجه ُالةخ ريُومسلمُفيُ
دُبُوأرةع ُ
ُ
حيحهم ُوُحديقُحست ُاإلسن د ُبُوُحديقُرريبُوُحديقُ حي ُاإلسن

أح ديقُضعيف ُاإلسن د.

 .6ةلغت ُأح ديق ُالسنت ُال غرى ُ(ُ )10أح ديقب ُمنه ُأرةع ُأح ديق ُأخرجه ُالةخ ريُ

ومسلمب ُوحديث ت ُإسن دهم ُ حي ب ُوحديث ت ُإسن دهم ُحستب ُوحديث ت ُإسن دهم ُ

ضعيف.

 .7ةلغتُأح ديقُالسنتُالكةرىُ(ُ)16حديثً بُمنه ُتسع ُأح ديقُأخرجه ُالةخ ريُومسلمبُ
وثالث ُأح ديقُإسن ده ُ حي بُوأرةع ُإسن ده ُحست.

 .8ةلغتُأح ديقُسنتُأةت ُم ج ُ(ُ)16حديثً بُمنه ُثالث ُأح ديق ُأخرجه ُالةخ ريُومسلمبُ
وحديقُ حي ُاإلسن دبُوحديث تُإسن دهم ُحستُوُعشرةُأح ديقُضعيف ُاإلسن د.

اوي .
 .9ةل ُعددُالرواةُالييتُترجمتُلهمُ(ُ)217ر ً

 .10إتُالعللُالموجودةُفيُاألح ديقُمنه ُم ُك تُعلىُة بُالعل ُأوُا ثالحه ُ–الخف اُ
والغمومبُوال دحُ -وهياُإثالقُة لمعنىُالخ لُللعل ُ.ومنه ُم ُك تُعلىُريرُة ةه ُ

أو ُا ثالحه ب ُأي ُاختل ُفيه ُأحد ُالشرثيت ُأو ُكالهم ب ُوهيا ُإثالق ُة لمعنى ُالع مُ

للعل .
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 .11إثالقُالعل ُة لمعنىُالخ لُر ًلة ُهوُمنهجُاةتُال الحُفمتُج اُةعدهبُأم ُإثالقه ُ
ة لمعنييتُالخ لُوالع مبُفهوُمنهجُالمت دميتُمتُالمحدثيتبُوهياُالموضوعُيحت ُإلىُ
ةحقُمستفيمُمست ل.

التوصيات:

الًُثمُثلة ُالعلمُث ًني ُةت وىُاهُواخاللُالعملُلوجه ُتع لى.
 .1أو يُنفسيُأوُ
 .2أو ى ُثلة ُالعلم ُوالدع ة ُةتحري ُاألخة ر ُال

دق ُوالرواي ت ُال حيح ب ُوتجنبُ

األح ديقُالضعيف .

 .3أو ى ُثلة ُالعلم ُةجمع ُمروي ت ُال ح ة ُالتي ُلم ُيتثرق ُإليه ُأحد ُمت ُقةلن ُحتىُ
يتعرفُأهلُالعلمُسيرةُهنالاُال ح ة بُويدرسواُمروي تهمُال حيح .

 .4أو يُثلة ُالعلمُةتيليف ُكت بُسيرةُال ح ةيُالجليلُأةي ُموسىُاألشعريبُفم ُيكرت ُ
ُيسيراُعتُحي ةُهياُال ح ةيُالعميم.
متُسيرت ُالُيعدُإالُشيً
ً

ُ

ولخرُدعوان ُأتُالحمدُهُربُالع لميتُ .
ُ
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فهااسهرا

ُ

 .1فه
 .2فه
 .3فه
 .4فه

ه
ه
ه
ه
ه
ه

اازهوت ملهع ى :ه
ه

سهرملصاااهورمل رجع.
سهرآل ايهراق آن ز.
سهأط رفهر حاا ث.
سهرا ور هرملرتجمههلم.

159

قائمزهثبتهرملصاااهورمل رجع ه
املرجع

م

 ُ .1أحوالُالرج لبُالمنلفُ:إةراهيمُةتُيع وبُةتُإسح قُالسعديُالجو ج نيُأةوُإسح قُ(المتوفيُُ 259ُ:ه)بُ
تح يقُعةدُالعليمُعةدُالعميمُالةستوريبُالن شرُ:حديقُأك دميُفي لُلة دُ-ة كست تُ .
 ُ .2األدبُالمفردبُالمنلفُ:محمدُةتُإسم عيلُةتُإةراهيمُةتُالمغيرةُالةخ ريُأةوُعةدُاهُ(المتوفيُُ 256ُ:ه)بُ
تح يقُ:محمدُفنادُعةدالة قيبُالن شرُ:دارُالةش رُاإلسالمي بُةيروتُالثةع ُالث لث ُُ 1989

 ُ .3إرش دُالس ريُ–شرحُ حي ُالةخ ري-بُالمنلفُ:أحمدُةتُمحمدُةتُأةيُةكرُال سثالنيُ(المتوفيُ923ُ:
ُه)بُالن شرُ:المثةع ُالكةرىُاألميري بُالثةع ُالس ةع بُ1323مُ .
 ُ .4االستيع بُفيُمعرف ُاأل ح ببُالمنلفُأةوُعمرُيوسهفُةهتُعةهداهُةهتُمحمهدُةهتُعةهدُالةهرُع

همُالنمهريُ

ال رثةههيُ(المتههوفيُُ463ُ:ه)بُتح يههقُ:علههيُمحمههدُالةح ه ويبُالن شههرُ:دارُالجيههلُ–ةيههروتُ-الثةع ه ُاألولههىبُ
1992مُ .
 ُ .5أسدُالغ ة ُفيُمعرف ُال ح ة بُالمنلفُ:ع ُالديتُةتُاألثيرُأةيُالحستُعليُةتُمحمدُالج ريُ(المتوفيُ:
ُُ 630ه)بُتح يقُ:ع دلُأحمدُالرف عيبُالن شرُ:دارُإحي اُالثراقُالعرةيُ1996بُةيروتُ– ُلةن تُ– ُعددُ
األج ااُ(ُ .)8
 ُ .6األعهالمبُالمنلههفُ:خيهرُالههديتُةههتُمحمهودُةههتُمحمهدُةههتُعلههيُةهتُفه راُال ركلهيُالدمشه يُ(المتههوفيُ1396ُ:
ُه)بُالن شرُ:دارُالعلمُللمالييتبُالثةع ُالخ مس ُعشرُ2002تُ .
 ُ .7االرتة ثُةمتُرميُمتُالرواةُة إلختالثبُالمنلفُ:ةره تُالديتُالحلةيُأةوُالوف ُإةراهيمُةتُمحمدُةتُخليلُ
الثراةلسي ُالش فعي ُسةث ُةت ُالعجمي ُ(المتوفيُُ 841ُ :ه)ب ُتح يقُ :عالا ُالديت ُعلي ُرض ب ُالن شر ُدارُ

الحديقُ–ال هرةبُالثةع ُاألولىُ1988مبُعددُاألج ااُ(ُ .)1
 ُ .8األنس ببُالمنلفُعةدالكريمُةتُمحمدُةتُمن ورُالتميميُالسمع نيُالمرو يبُأةوُسعدُ(المتوفيُُ562ُ:ه)بُ
تح يقُ:عةدالرحمتُةتُيحيىُالمعلميُاليم نيبُالن شرُ:مجلاُدارُالمع رفُالعثم ني بُحيدرُلة دبُالثةع ُ
األولىُ1962مُ .
ُ .9

ت ه ريخُاةههتُمعههيتُرواي ه ُالههدوريبُالمنلههفُيحيههىُةههتُمعههيتُأةههوُ كري ه ُ(المتههوفيُُ223ُ:ه)بُتح يههقُ:دُ.أحمههدُ

محمدُنورُسيفبُالن شرُ:مرك ُالةحقُالعلميُواحي اُالتراقُاإلسالميُ1979مبُدارُالنشرُ–ُمك ُ .

 ُ .10ت ريخُاةتُمعيتُرواي ُعثم تُالدارميبُالمنلفُيحيىُةتُمعيتُأةوُ كري ُ(المتوفيُُ233ُ:ه)بُتح يقُد.أحمدُ
محمدُنورُسيفبُالن شرُ:دارُالميموتُللتراقُ–ُةيروتُ .
 ُ .11ت ريخُأ ةه تُ:أخة رُأ ةه تبُالمنلفُ:أةوُنعيمُأحمدُةتُعةداهُةتُأحمدُةتُإسح قُةتُموسىُةتُمهراتُ
األ ةه نيُ(المتوفيُُ 430ُ:ه)بُتح يقُ:سيدُكسرويُحستُبُالن شرُ:دارُالكتبُالعلمي ُ–ةيروتبُالثةع ُ
األولىبُ1990مُ .
 ُ .12ت ريخُاإلسالمُووفي تُالمش هيرُواألعالمبُالمنلفُشماُالديتُأةوُعةداهُمحمدُةهتُأحمهدُةهتُعثمه تُق يمه ُ
ال ههيهةيُ(المت ههوفيُُ748ُ:ه)بُتح ي ههقُ:ةشه ه رُعه هوادُمعروفبالن ش ههرُ:دارُالغ ههربُاإلس ههالميبُالثةعه ه ُاألول ههىُ

2003م.
ُ
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 ُ .13ت ريخ ُالثةريبُت ريخ ُالرسلُوالملوتبُوحل ُت ريخ ُالثةريبُالمنلفُ :محمد ُةت ُجرير ُةتُي يد ُةت ُكثير ُةتُ
ر لبُاآلمليبُأةوُجعفرُالثةريُ(المتوفىُُ310ه)ُحل ُت ريخُالثةريُلعريب ُةتُسعدُال رثةيبُ(المتوفىُ

ُ369ه)بُالن شرُ:دارُالتراقُةيروتُالثةع ُالث ني بُُ1387هُ .

 ُ .14الت ريخ ُالكةيرب ُالمنلفب ُاإلم مُمحمد ُةت ُإسم عيل ُةت ُإةراهيم ُةت ُالمغيرة ُالةخ ريب ُأةوُعةد ُاه ُ(المتوفيُ:
ُُ256ه)بُتح يقُ:محدُعةدُالمعيدُخ تبُالثةع ُُ:دا رةُالمع رفُالعثم ني بُحيدرُلة دُ ُ.
 ُ .15ت ريخ ُةغدادب ُالمنلف ُأحمد ُةت ُعلي ُأةو ُةكر ُالخثيب ُالةغدادي ُ(المتوفيُُ 463ُ :ه)ب ُتح يقُ :ةش ر ُعوادُ
معروفبُالن شرُ:دارُالغربُاإلسالميبُةيروتبُالثةع ُاألولىُ2002مُ .
ُ .16

ت ريخُخليف ُةتُخي ثبُالمنلفُ:أةوُعمروُخليف ُةتُخي ثُةتُخليف ُالشهية نيُالع هفريُالة هريُ(المتهوفيُ:

ُُ240ه)بُتح يههقُ:دُ.أك ههرمُضههي اُالعم ههريبُالن ش ههرُدارُال ل ههمبُمنسسه ه ُالرسه ه ل بُدمش ههقُ–ةي ههروتُُالثةعه ه ُ
الث ني ُُ1397هُ .

 ُ .17ت ريخُدمشقبُالمنلفُ:أةوُال سمُعليُةتُالحستُةتُهة ُاهُالمعروفُة ةتُعس كرُ(المتوفيُُ 71ُ:ه)بُ
تح يقُ:عمروُةتُررام ُالعموريبُالن شرُ:دارُالفكرُللثة ع ُوالنشرُوالتو يعُ1995مُ .
 ُ .18تحف ُاألحويي ُةشرح ُج مع ُالترمييب ُالمنلفُ :أةو ُالعال ُمحمد ُعةد ُالرحمت ُةت ُعةدالرحيم ُالمة ركفوريبُ
(المتوفيُُ1353ُ:ه)بُالن شرُ:دارُالكتبُالعلمي بُةيروتُ .
 ُ .19تحف ُاألشرافُةمعرف ُاألثرافبُجم لُالديتُأةوُالحج ُيوسفُةتُعةدالرحمتُالم يُ(المتوفىُُ742ه)بُ
تح يقُ:عةدُال مدُشرفُالديتبُثةع ُالمكتبُاإلسالميبُوالدارُال يم بُالثةع ُالث ني ُ1983مُ .

 ُ .20تيكرةُالحف مبُالمنلفُمحمدُةتُأحمدُةتُعثم تُاليهةيبُتح يق ُ:كري ُعميراتبُالن شهرُ:دارُالكتهبُالعلميه ُ
–ُةيروتبُالثةع ُاألولىُ1998مُ .
 ُ .21تسههمي ُمش ه يخُأةههيُعةههدالرحمتُأحمههدُةههتُش هعيبُةههتُعلههيُالنس ه يُويكههرُالمدلسههيتُوريههرُيلههتُمههتُالفوا ههدبُ
المنلفُ:أةوُعةدالرحمتُأحمهدُةهتُشهعيبُةهتُعلهيُالخ ارسه نيُالنسه يُ(المتهوفيُُ303ُ:ه)بُتح يهقُ:الشهريفُ
ح تمُةتُع رفُالعونيبُالن شرُ:دارُع لمُالفوا دُ-مك بُالثةع ُاألولىُُ1423هبُعددُاألج ااُ(ُ .)1
 ُ .22التعديلُوالتجري ُلمتُخر ُل ُالةخ ريُفيُالج معُال حي بُالمنلفُ:سليم تُةتُخلفُةتُسعدُأةوُالوليدُ
الة جيبُتح يقُ:دُ.أةوُلة ة ُحسيتُالن شربُدارُاللوااُللنشرُوالتو يعُ– ُالري مبُالثةع ُاألولىُ-1406
1986مُ .
 ُ .23تعريفُأهلُالت دياُةمراتبُالمو وفيتُة لتدليابُالمنلفُ:أةوُالفضلُأحمدُةتُعليُةتُمحمدُةتُأحمدُةتُ
حجرُالعس النيبُ(المتوفيُُ 852ُ:ه)بُتح يقُع

مُةتُعةداهُال يروتيبُالن شرُ:مكتة ُالمن رُ– ُعم تبُ

الثةع ُاألولىُ1983مُ .
 ُ .24تفسير ُرريب ُم ُفي ُال حيحيت ُالةخ ري ُومسلمب ُالمنلفُ :محمد ُةت ُفتوح ُةت ُعةد ُاه ُةت ُفتوح ُةت ُحميدُ
األ ديُأةوُعةدُاهُةتُأيُن رُ(المتوفىُُ488ه)بُتح يقُ:الدكتورةُ ةيدةُمحمدُسعيدُعةدُالع ي بُالن شرُ:
مكتة ُالسن بُال هرةبُم ربُالثةع ُاألولىُ1995مُ .
 ُ .25ت ريبُالتهييببُالمنلفُ:أحمدُةتُعليُةتُحجرُالعس النيُ(المتوفيُُ852ُ:ه)بُتح يقُ:محمدُعوام بُدارُ
النشرُ:دارُالرشيدُ–ُسوري بُالثةع ُاألولىبُُ1406ه.
ُ

161

املرجع

م

 ُ .26التكميلُفيُالجرحُوالتعديلُومعرف ُالث تُوالضعف اُوالمج هيلبُالمنلفُ:أةوُالفدااُإسم عيلُةتُعمرُةتُ
كثير ُال رشي ُالة ري ُثم ُالدمش ي ُ(المتوفيُُ 774ُ :ه)ب ُتح يقُ :دُ .ش دي ُةت ُمحمد ُةت ُس لم ُلل ُنعم تبُ
الن شرُ :مرك ُالنعم ت ُللةحوق ُوالدراس ت ُاإلسالمي ب ُتح يق ُالتراق ُوالترجم ُ– ُاليمتب ُالثةع ُاألولىُ

2011مبُعددُاألج ااُ(ُ .)4
 ُ .27تهييب ُالكم لب ُالمنلفُ :يوسف ُةت ُال كي ُعةد ُالرحمت ُأةو ُالحج ُالكلةي ُالم يب ُتح يقُ :ةش ر ُعوادُ
معروفبُالن شرُ:منسس ُالرس ل ُ–ُةيروتبُالثةع ُاألولىُ1980مُ .
 ُ .28الث تب ُالمنلفُ :محمد ُةت ُحة ت ُةت ُأحمد ُةت ُحة ت ُالتميمي ُأةو ُح تم ُالةستي ُ(المتوفيُُ 354ُ :ه)ب ُثةعُ
ةنع ن ُو ارة ُالمع رف ُللحكوم ُالع لمي ُالهندي ب ُتحت ُمراقة ُ :دُ .محمد ُعةد ُالمعيد ُخ تُ -مدير ُدا رةُ

المع رفُالعثم ني ُبُالن شرُ:دارُالمع رفُالعثم ني ُةحيدرُلة دُ-الدكتُ-الهندبُالثةع ُاألولىُ1973مُ .

 ُ .29ج معُالتح يلُف يُأحك مُالمراسيلبُالمنلفُ الحُالديتُأةوُسعيدُخليلُةتُكيكلديُةتُعةداهُالدمش يُ
العالنيُ(المتوفيُُ 761ُ:ه)بُتح يقُ:حمديُعةدالمجيدُالسلفيبُالن شرُ:ع لمُالكتةُ -ةيروتبُالثةع ُالث ني ُ
1986مبُعددُاألج ااُ(ُ .)1
 ُ .30الجه معُالكةيههرُسههنتُالترمههييبُالمنلههفُ:محمههدُةههتُعيسههىُةههتُسهورةُةههتُموسههىُالترمههييُ(المتههوفيُُ279ُ:ه)بُ

المح قُ:ةش رُعوادُمعروفبُالن شرُ:دارُالغربُاإلسالميُ-ةيروتبُسن ُالنشرُ1998بُعددُاألج ااُ(ُ .)6

 ُ .31تهييب ُالكم لب ُالمنلفُ :يوسف ُةت ُال كي ُعةد ُالرحمت ُأةو ُالحج ُالكلةي ُالم يب ُتح يقُ :ةش ر ُعوادُ
معروفبُالن شرُ:منسس ُالرس ل ُ–ُةيروتبُالثةع ُاألولىُ1980مُ .
 ُ .32الث تب ُالمنلفُ :محمد ُةت ُحة ت ُةت ُأحمد ُةت ُحة ت ُالتميمي ُأةو ُح تم ُالةستي ُ(المتوفيُُ 354ُ :ه)ب ُثةعُ
ةنع ن ُو ارة ُالمع رف ُللحكوم ُالع لمي ُالهندي ب ُتحت ُمراقة ُ :دُ .محمد ُعةد ُالمعيد ُخ تُ -مدير ُدا رةُ
المع رفُالعثم ني ُبُالن شرُ:دارُالمع رفُالعثم ني ُةحيدرُلة دُ-الدكتُ-الهندبُالثةع ُاألولىُ1973مُ .
 ُ .33ج معُالتح يلُفيُأحك مُالمراسيلبُالمنلفُ الحُالديتُأةوُسعيدُخليلُةتُكيكلديُةتُعةداهُالدمش يُ
العالنيُ(المتوفيُُ 761ُ:ه)بُتح يقُ:حمديُعةدالمجيدُالسلفيبُالن شرُ:ع لمُالكتةُ -ةيروتبُالثةع ُالث ني ُ

1986مبُعددُاألج ااُ(ُ .)1
 ُ .34الجه معُالكةيههرُسههنتُالترمههييبُالمنلههفُ:محمههدُةههتُعيسههىُةههتُسههورةُةههتُموسههىُالترمههييُ(المتههوفيُُ279ُ:ه)بُ
المح قُ:ةش رُعوادُمعروفبُالن شرُ:دارُالغربُاإلسالميُ-ةيروتبُسن ُالنشرُ1998بُعددُاألج ااُ(ُ .)6
 ُ .35الج معُالمسندُال حي ُالمخت رُمتُأمورُرسولُاهُ

ُوسنن ُوأي م بُالمنلفُ:محمدُةهتُإسهم عيلُأةهوُ

عةداهُالةخ ريُالجعفيُ(المتوفيُُ256ه)بُتح يقُمحمدُ هيرُةتُن

رُالن

هربُالن شهرُ:دارُثهوقُالنجه ةبُ

الثةع ُاألولىبُُُ1422هُ .
 ُ .36الجههرحُوالتعههديلبُالمنلههفُ:عةههدالرحمتُةههتُأةههيُحه تمُأةههوُمحمههدُال ه ار يبُالن شههرُ:دارُإحي ه اُالت هراقُالعرةههيُ–ُ
ةيروتبُثةع ُمجلاُدا رةُالمع رفُالعثم ني ُ-الهندبُالثةع ُاألولىُ1952مُ .
 ُ .37ديواتُالضعف اُوالمتروكوتُوخلقُمتُالمجهوليتُوث تُفيهمُليتبُالمنلفُ:اليهةيبُتح يقُ:حم دُةتُمحمدُ
األنع ريبُالن شرُ:مكتة ُالنهض ُالحديث ُ-مك بُالثةع ُالث ني بُ1967مبُعددُاألج ااُ(ُ .)1
 ُ .38يكرُأسم اُمتُتكلمُفي ُوهوُموثقبُالمنلفُشماُالديتُأةوُعةداُهُاليهةيُ(المتوفيُُ 748ُ:ه)بُتح يقُ
محمدُشكورُةتُمحمدُالح جيُ–ُأميرُالمي دينيبُالن شرُمكتة ُالمن رُ-ال رق ابُالثةع ُاألولىُ.1986
ُ

162

املرجع

م

 ُ .39رج لُ حي ُمسلمبُالمنلفُ:أحمدُةتُعلهيُةهتُمحمهدُةهتُإةهراهيمُأةهوُةكهرُةهتُمنجويه ُ(المتهوفيُُ428ُ:ه)بُ
تح يقُ:عةداهُالليثيبُالن شرُ:دارُالمعرف ُ-ةيروتبُالثةع ُاألولىُُ1407هُ .
 ُ .40سلمُالو ولُإلىُثة تُالفحولبُالمنلفُ:م ثفىُةتُعةداهُال سثنثينيُالعثم نيُالمعروفُةهُ(ك تبُ
جةلي) ُو ُةه ُ(ح جي ُخليف )ب ُ(المتوفيُُ 1067ُ :ه)ب ُتح يقُ :محمود ُعةدال در ُاألرن نوثب ُإشراف ُوت ديمُ:
أكملُالديتُحس تُأورلوبُالن شرُ:مكتة ُإرسيك ُاستن ةولُ–ُتركي بُع مُالنشرُ2010مُ .
 ُ .41سنت ُاةت ُم ج ب ُالمنلفُ :اةت ُم ج ُأةو ُعةداه ُمحمد ُةت ُي يد ُال وينيب ُتح يقُ :محمد ُفناد ُعةدالة قيبُ
الن شرُ:دارُإحي اُالكتبُالعرةي ُ–في لُعيسىُالة ةيُالحلةيُ .
 ُ .42سهنتُأةهيُداودُ:أةهوُداودُالسجسهت نيبُ(المتهوفيُُُ275ه)ُبُتح يههقُ:محمهدُمحهيُالهديتُعةهدُالحميهدبُالن شههرُ:
المكتة ُالع ري بُ يدابُةيروتبُعددُاألج ااُ(ُ .)4

 ُ .43سنتُالترمييبُالمنلفُ:محمدُةتُعيسىُةتُسورةُةتُموسىُةتُالضح تُالترمييبُأةوُعيسىبُ(المتوفيُ
ُُ 279ه)ب ُتح يقُ :أحمد ُش كربُومحمد ُفناد ُعةد ُالة قيب ُالن شرُ :مكتة ُومثةع ُم ثفى ُالة ةي ُالحلةيبُ
م ربُالثةع ُالث ني ُ1975مُ .
ُ .44

سههنتُالههدارميبُالمنلههفُ:أةههوُمحمههدُعةههداهُةههتُعةههدُالههرحمتُةههتُالفضههلُةههتُةه هرامُةههتُعةههدُال ههمدُالههدارميبُ
(المتوفيُُ255ُ:ه)بُتح يقُ:حسيتُسليمُأسمُالدارنيبُالن شرُ:دارُالمغنيُللنشربُالمملك ُالعرةي ُالسعودي ُُ
الثةع ُاألولىُ2000مُ .

 ُ .45الس ههنتُال ههغرىُللنسه ه يبُالمنل ههفُ:أة ههوُعة ههدالرحمتُأحم ههدُة ههتُش ههعيبُالنسه ه يُ(المت ههوفيُُ303ه)ُتح ي ههقُ:
عةدالفت حُأةوُردةبُالن شرُ:مكتة ُالمثةوع تُاإلسالمي ُ–حلب-بُسن ُالنشر1986:مُ .
 ُ .46السنتُالكةرىبُالمنلفُ:أةوُعةدالرحمتُأحمدُةتُشعيبُالنس يُ(المتوفيُُ303ه)بُتح يقُحسيتُعةدُالمنعمُ
شلةيبُأشرفُعلي ُ:شعيبُاألرن نوثبُالن شرُ:منسس ُالرس ل بُالثةع ُاألولىُ(2001م)ُ .
 ُ .47سناالتُاةتُالجنيدُإلةراهيمُةتُعةدُاهُالختليبُت260ُ:ههبُليحيىُةتُمعيتبُت233ُ:ههبُث1:بُمكتة ُ
الداربُالمدين ُالنةوي بالسعودي بُُ1408ه1988-مُ .
 ُ .48السنتُالكةرىبُالمنلفُ:أةوُعةدالرحمتُأحمدُةتُشعيبُالنس يُ(المتوفيُُ303ه)بُتح يقُحسيتُعةدُالمنعمُ
شلةيبُأشرفُعلي ُ:شعيبُاألرن نوثبُالن شرُ:منسس ُالرس ل بُالثةع ُاألولىُ(2001م)ُ .
 ُ .49سناالتُاةتُالجنيدُإلةراهيمُةتُعةدُاهُالختليبُت260ُ:ههبُليحيىُةتُمعيتبُت233ُ:ههبُث1:بُمكتة ُ
الداربُالمدين ُالنةوي بالسعودي بُُ1408ه1988-م ُ
 ُ .50سناالتُأةيُةكرُالةرق نيُللدارقثنيُفيُالجرحُوالتعديلُوعللُالحديقبُويلي ُمروي تُالةرق نيُعتُاإلم مُ
الدارقثنيُفيُريرُكت ة ُالسناالتبُجمعُأةيُعمرُمحمدُةتُعليُاأل هريبُث1:بُالف روقُالحديث ُللثة ع ُ

والنشربُ1427ه2006-مُ .

 ُ .51سناالتُأةيُداودُلفم مُأحمدُةتُحنةلُفيُجرحُالرواةُوتعديلهمبُالمنلفُ:أةوُعةدُاهُأحمدُةتُحنةلُةتُ
هالل ُالشية ني ُ(المتوفيُُ 241ُ :ه)ب ُتح يقُ :د .ي د ُمحمد ُمن ورب ُالن شرُ :مكتة ُالعلومُوالحكم ُ–المدين ُ

المنورةبُالثةع ُاألولىُُ 1414ه.
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 ُ .52سناالتُأةيُعةيدُاآلجريُأة ُداودُالسجست نيُفيُالجرحُوالتعديلبُالمنلفُ:أةوُداودُسليم تُةتُاألشعتُةتُ
إسح ق ُةت ُةشير ُةت ُشداد ُةت ُعمرو ُاأل دي ُالسجست ني ُ(المتوفيُُ 275ُ :ه)ب ُتح يق ُُ :محمد ُعلي ُق سمُ

العمريب ُالن شرُ :عم دة ُالةحق ُالعلمي ُة لج مع ُاإلسالمي ُ -المدين ُالمنورة ُ– ُالمملك ُالعرةي ُالسعودي بُ

الثةع ُاألولىُ1983م ُ

 ُ .53سناالتُةتُالجنيدُألةيُ كري ُيحيىُةتُمعيتبُالمنلفُ:أةوُ كري ُيحيىُةتُمعيتُةتُعوتُةهتُ يه دُةهتُةثه مُ
ةهتُعةههدالرحمتُالمههريُةه لوالاُالةغههداديُ(المتههوفيُُ223ُ:ه)بُتح يههقُ:أحمههدُمحمههدُنههورُسههيفبُالن شههرُ:مكتةه ُ
الدارُ–المدين ُالمنورةبُالثةع ُاألولىُ1988مُ .
 ُ .54سناالتُمحمدُةتُعثم تُةتُأةيُشية ُلعليُةتُالمدينيبُالمنلهفُعلهىُةهتُعةهداهُةهتُجعفهرُالسهعديُةه لوالاُ
المههدينيُالة ههريُ(المتههوفيُُ234ُ:ه)بُتح يههقُ:موفههقُعةههداهُعةههدُال ه دربُالن شههرُمكتةه ُالمعه رفبُالريه مبُ

الثةع ُاألولىُُ1404هُ .
ُ .55

سهيرُأعهالمُالنهةالابُالمنلهفُ:شهماُالهديتُأةهوُعةهداهُمحمهدُةهتُأحمهدُةهتُعثمه تُق يمه ُالهيهةيُ(المتههوفيُ:
ُُ748ه)بُتح يقُ:شعيبُاألرن نوثبُالن شرُ:منسس ُالرس ل بُالثةع ُالث لث بُ1985مُ .

ُ .56

شههرحُسههنتُأةههيُداودبُالمنلههفُ:أةههوُمحمههدُةههدرُالههديتُالعينههيُ(المتههوفيُُ855ُ:ه)بُتح يههقُ:خ لههدُةههتُإة هراهيمُ
الم ريبُالن شرُ:مكتة ُالرشدبُالري مبُالثةع ُاألولى1999:مُ .

 ُ .57شرح ُ حي ُالةخ ري ُالةت ُةث لب ُالمنلفُ :اةت ُةث ل ُأةو ُالحست ُعلي ُةت ُخلف ُةت ُعةدالملتُ
(المتوفيُ449:ه)بُتح يقُ:أةوُتميمُي سرُةتُإةراهيمبُالن شرُ:مكتة ُالرشدبُالري مب2003مُ .
 ُ .58شههرحُ ههحي ُمسههلمُلل ضههيُعي ه مُالمسههمىُإكم ه لُالمعلههمُةفوا ههدُمسههلمبُالمنلههفُ:عي ه مُةههتُموسههىُةههتُ
عي ه مُةههتُعمههروتُاليح ههةيُأةههوُالفضههلبُ(المتههوفيُُ544ُ:ه)بُتح يههقُ:الههدكتورُيحيههىُإسههم عيلبُالن شههرُ:
دارُالوف اُللثة ع ُوالنشرُوالتو يعبُم ربُالثةع ُاألولىبُ1998مُ .
ُ .59

الضههعف اُال ههغيربُالمنلههفُ:محمههدُةههتُإسههم عيلُةههتُإة هراهيمُةههتُالمغي هرةُالةخ ه ريُ–ُأةههوُعةههداهُ(المتههوفيُ:

ُُ256ه)بُتح يقُ:محمودُإةراهيمُ ايدبُالن شرُ:دارُالوعيُ–حلببُالثةع ُاألولىُُ1396هُ .

 ُ .60الضعف ا ُالكةيرب ُالمنلفُ :أةو ُجعفر ُمحمد ُةت ُعمرو ُةت ُموسى ُالع يلي ُ(المتوفيُُ 322ُ :ه)ب ُتح يقُ
عةدالمعثيُأميرُقلعجيبُالن شرُ:دارُالمكتة ُالعلمي ُ–ُةيروتبُالثةع ُاألولىُ1984مُ .
 ُ .61الضعف ا ُألةي ُ رع ُال ار ي ُوجهوده ُفي ُالسن ُالنةوي ب ُالرس ل ُالعلمي ُلعدي ُةت ُمهدي ُاله شميب ُالن شرُ:
عم دةُالةحقُالعلميُة لج مع ُاإلسالمي بُالمدين ُالمنورةبُالمملك ُالعرةي ُالسعودي بُ1982م ُ
 ُ .62الضعف اُوالمتروكوتُللدارقثنيبُالمنلفُ:أةوُالحستُعليُةتُأحمدُةتُمهديُةتُمسعودُةتُالنعم تُةتُ
دين ر ُالةغدادي ُالدارقثني ُ(المتوفيُُ 385ُ :ه)ب ُتح يقُ :د.عةدالرحيم ُمحمد ُال ش ريب ُأست ي ُمس عد ُةكلي ُ
الحديقُة لج مع ُاإلسالمي ُبُالن شرُ:مجل ُالج مع ُاإلسالمي ُة لمدين ُالمنورةُ .

 ُ .63الضعف ا ُوالمتروكوتب ُالمنلفُ :أةو ُعةدالرحمت ُأحمد ُةت ُشعيب ُالنس يب ُتح يقُ :ةورات ُالغن ويب ُكم لُ
يوسفُالحوتبُالن شرُ:منسس ُالكتبُالث في ُ–ُةيروتبُالثةع ُاألولىُ1985مُ .
 ُ .64الضعف ا ُوالمتروكوتب ُالمنلفُ :جم ل ُالديت ُأةو ُالفرح ُعةد ُالرحمت ُةت ُعلي ُةت ُمحمد ُالجو ي ُ(المتوفيُ:
ُُ597ه)بُتح يقُ:عةداهُال ضيبُالن شرُ:المكتة ُالعلمي ُ–ُةيروتُ–ُُ1406ه.
ُ
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 ُ .65الض ههعف ابُالمنل ههفُ:أة ههوُنع ههيمُأحم ههدُة ههتُعة ههداهُة ههتُأحم ههدُة ههتُإس ههح قُة ههتُموس ههىُة ههتُمهه هراتُاأل ههةه نيبُ
(المتوفيُُ430ُ:ه)بُتح يقُ:ف روقُحم دةبُالن شرُ:دارُالث ف ُ–ُالدارُالةيض ابُالثةع ُاألولىُ1984مُ .
 ُ .66الثة تُالكةرىُال سمُالمتممُلت ةعيُأهلُالمدين ُومتُةعدهمبُالمنلفُ:أةوُعبُاهُمحمدُةتُسعدُةتُمنيعُ
اله شمي ُة لوالا ُالة ري ُالةغدادي ُالمعروف ُة ةت ُسعد ُ(المتوفيُُ 230ُ :ه)ب ُتح يق ُ :ي د ُمحمد ُمن وربُ

الن شرُ:مكتة ُالعلومُوالحكمُالمدين ُالمنورةبُالثةع ُالث ني ُُ1408هُ .
 ُ .67الثة تُالكةرىبُالمنلفُ:محمدُةتُسعدُةتُمنيعُأةوُعةداهُالة ريُال هريُتح يقُ:إحس تُعة ابُالن شرُ
دارُ
ُ .68

درُةيروتبُالثةع ُاألولىُ1968مبُعددُاألج ااُ(ُ .)8

ثة تُخليف ُةتُخي ثبُالمنلفُ:أةوُعمروُخليف ُةتُخي ثبُالمنلفُ:أةوُعمروُخليفه ُةهتُخيه ثُةهتُخليفه ُ

الشية نيُالع غريُالة ريُ(المتوفيُُ240ُ:ه)بُتح يقُدُ.سهيلُ ك ربُالن شرُ:دارُالفكرُللثة ع ُوالنشرُ
والتو يعُ1993مُ .

 ُ .69عمدة ُال رأ ُشرح ُ حي ُالةخ ريب ُالمنلفُ :أةو ُمحمد ُمحمود ُةت ُأحمد ُةت ُموسى ُةدر ُالديت ُالعينيبُ
اُالتراقُالعرةيبُةيروتُ .
ُ
(المتوفيُُ855ُ:ه)بُالن شرُ:دارُإحي
 ُ .70عوتُالمعةودُشرحُسنتُأةيُداودبُالمنلفُأةوُالثيبُمحمدُشماُالحقُالعميمُلة ديبُتح يقُ:عةدالرحمتُ
محمدُعثم تبُالن شرُ:المكتة ُالسلفي ُ–المدين ُالمنورةبُالثةع ُالث ني بُ1968مُ .
 ُ .71الف ق ُفي ُرريب ُالحديق ُواألثرب ُالمنلفُ :أةو ُال سم ُمحمود ُةت ُعمرو ُةت ُأحمد ُال مخشري ُج ر ُاهُ
(المتوفيُُ 538ُ:ه)بُتح يقُ:عليُمحمدُالةج ويُمحمدُأةوُالفضلُإةراهيمبُالن شرُ:دارُالمعرف ُ– ُلةن تُبُ
الثةع ُالث ني ُ .
 ُ .72فت ُالمنعم ُشرح ُ حي ُمسلمب ُالمنلفُ :األست ي ُالدكتورُ :موسى ُش هيت ُالشيتب ُالن شرُ :دار ُالشروقبُ
الثةع ُاألولىُلدارُالشروقُ2002مُ .
 ُ .73فيمُال ديرُشرحُالج معُال غيربُالمنلف ُ:يتُالديتُمحمدُالمدعوُةعةدُالرنوفُةتُت ُالع رفينةتُعليُ
ةت ُ يت ُالع ةديت ُالحدادي ُثم ُالمن وي ُال هريب ُ(المتوفيُُ 1031ُ :ه)ب ُالن شرُ :المكتة ُالتج ري ُالكةرىبُ

م ربُالثةع ُاألولىُُ1356هُ .
ُ .74

الك شههفُفههيُمعرف ه ُمههتُل ه ُرواي ه ُف هيُالكتههبُالتسههع بُالمنلههفُ:الههيهةيُ(المتههوفيُُ748ُ:ه)بُتح يههقُمحمههدُ
عوام بُالن شرُ:دارُال ةل ُللث ف ُاإلسالمي ُ–ُجدةبُالثةع ُاألولىُ1992مُ .

 ُ .75الك ملُفيُضعف اُالرج لبُالمنلفُ:أةوُأحمدُةتُعديُالجرج نيبُتح يقُ:أحمدُعةدُالموجودُ–ُعليُمحمدُ
معومبُالن شرُ:الكتبُالعلمي بُةيروتبُالثةع ُاألولىُ1997مبُةيروتبُالثةع ُاألولىُُ .1990
 ُ .76اللة بُفيُتهييبُاألنس ببُالمنلهفُ:أةهوُالحسهتُعلهيُةهتُأةهيُالكهرمُمحمهدُةهتُمحمهدُةهتُعةهدالكريمُةهتُعةهدُ
الواحدُالشية نيُالج ريُع ُالديتُةتُاألثيرُ(المتوفيُُ630ُ:ه)بُالن شرُ:دارُ

دربُةيروتبُُ .1980

 ُ .77لس تُالمي ا تبُالمنلفُأحمدُةتُعليُةتُحجرُالعس النيبُتح يقُعةدُالفت حُأةوُردةبُالن شرُدارُالةش رُ
اإلسالمي بُالثةع ُاألولىُ2002مُ .
 ُ .78المختلثيتبُالمنلفُ الحُالديتُأةوُسعيدُخليلُةتُكيكسلديُةتُعةداهُالدمش يُالمعالنيُ(المتوفيُ761ُ:
ُه)بُتح يههقُ:رفعههتُعةههدالمثلببُعلههيُعةههدُالة سهثُم يههدبُالن شههرُ:مكتةه ُالخه نجيُ–ال ه هرةُبُالثةعه ُاألولههىُ
1996مُ .
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 ُ .79مرق ةُالمف تي ُشرحُمشك ةُالم

ةي بُالمنلفُ:عليُةتُسلث تُمحمدُةتُأةوُالحستُنورُالديتُالمالُالهرريُ

ال ريُ(المتوفيُُ1014ُ:ه)بُالن شرُ:دارُالفكرُ–ةيروتبُالثةع ُاألولىُ2002مُ .
 ُ .80المسههتدرتُعلههىُال ههحيحيتبُالمنلههفُ:أةههوُعةههدُاهُالحه كمُمحمههدُةههتُعةههداهُةههتُمحمههدُحمدويه ُةههتُنعههيمُةههتُ
الحكههمُالضههةيُالثه ه نيُالنيس ه ةوريُالمعههروفُة ه ةتُالةيههعُ(المتههوفيُُ405ُ:ه)بُتح يههقُ:م ههثفىُعةههدُال ه درُ
عث بُالن شرُ:دارُالكتبُالعلمي بُةيروتبُالثةع ُاألولىبُ1990مُ.عددُاألج ااُ(ُ .)4
 ُ .81مسندُاإلم مُأحمدُةتُحنةلبُالمنلفُ:أحمدُةتُمحمدُةتُحنةلُالشية نيُ(المتوفيُُ 241ُ:ه)بُتح يقُ:السيدُ
أةوُالمع ثيُالنوريُبُالن شرُ:ع لمُالكتبُ-ةيروتُالثةع ُاألولىبُ1998مُ .
 ُ .82المس ههندُال ه ههحي ُالمخت ه ههرُةن ههلُالعه ههدلُعه ههتُالعه ههدلُإله ههىُرسه ههولُاهُ

بُالمنلهههفُ:مسه ههلمُةه ههتُالحج ه ه ُ

النيس ةوريُ(المتوفيُُُ261ه)بُتح يقُ:محمدُفنادُعةدُالة قيبُالن شرُ:دارُإحي اُالتراقُالعرةيُ-ةيروتُ .

 ُ .83مع ه لمُالسههنتُشههرحُسههنتُأةههيُداودبُالمنلههفُأةههوُسههليم تُحمههدُةههتُمحمههدُةههتُإة هراهيمُةههتُالخث ه بُالمعههروفُ
ة لخث ةيُ(المتوفيُُ388ُ:ه)بُالن شرُ:المثةع ُالعلمي ُ-حلببُالثةع ُاألولىبُ1932مُ .
 ُ .84م عجم ُالةلداتب ُالمنلف ُشه ب ُالديت ُأةو ُعةداه ُي قوت ُةت ُعةداه ُالرومي ُالحموي ُ(المتوفيُُ 626ُ :ه)بُ
الن شرُدارُ

درُةيروتبُالثةع ُالث ني بُ1995مُ .

 ُ .85معرف ُالث تب ُالمنلفُ :أحمد ُةت ُعةداه ُةت ُ

ل ُالعجلي ُالكوفيب ُتح يقُ :عةدالعليم ُالةستويب ُالن شربُ

مكتة ُالداربُالمدين ُالمنورةبُالثةع ُاألولىُ1985مُ .

 ُ .86معرف ُالرج لُعتُيحيىُةتُمعيتُرواي ُأحمدُةتُمحمدُةتُال سمُةتُمحر بُالنلفُ:أةوُ كري ُيحيىُةتُ
معيت ُالةغدادي ُ(المتوفيُُ 233ُ :ه)ب ُتح يقُ :محمد ُك مل ُالع دب ُالن شرُ :مجمع ُاللغ ُالعرةي ُ– ُدمشقبُ
الثةع ُاألولىُ1985مُ .
 ُ .87معرف ُال ح ة بُالمنلفُ:أةوُنعيمُأحمدُةتُعةداهُةتُأحمدُةتُإسح قُةتُموسىُةتُمهراتُاأل ةه نيُ
(المتوفيُُ 430ُ:ه)بُتح يقُع دلُةتُيوسفُالع ا يبُالن شرُ:دارُالوثتُللنشرُ– ُالري مبُالثةع ُاألولىُ
1998مُ .

 ُ .88معرف ُأنواع ُعلوم ُالحديق ُويعرف ُةم دم ُاةت ُال الحب ُالمنلفُ :عثم ت ُةت ُعةدالرحمت ُأةو ُعمرو ُوت يُ
الديتُالمعروفُة ةتُال الحُ(المتوفيُُ643ُ:ه)بُتح يقُ:نورُالديتُعتربُالن شرُ:دارُالفكرُ–ُسوري بُدارُ
الفكرُالمع

رُ–ُةيروتبُسن ُالنش ُ1986مبُعددُاألج ااُ(ُ .)1

 ُ .89المعلمُةفوا دُمسلمبُالمنلفُ:أةوُعةداهُمحمدُةتُعليُةتُعمرُالتميميُالم ريُالم لكيُ(المتوفيُ536ُ:
ُه )ب ُتح يقُ :فضيل ُالشيخ ُمحمد ُالش يلي ُالنيفرب ُالن شرُ :الدار ُالتونسي ُللنشرب ُالمنسس ُالوثني ُللكت بُ
ة لج ا ربُالثةع ُالث ني 1988ُ:مبُالج اُالث لقُ درُةت ريخُ1991مُ .

 ُ .90المغنيُفيُالضعف ابُالمنلفُشماُالديتُأةوُعةداهُمحمدُةتُأحمدُةتُعثم تُق يم ُاليهةيُ(المتوفيُ:
ُُ748ه)بُتح يقُ:نوردُالديتُعترُ .
 ُ .91مهتُكهالمُأحمههدُةهتُحنةههلُفهيُعلههلُالحهديقُومعرفه ُالرجه لبُالمنلهفُ:أةههوُعةهدُاهُأحمههدُةهتُمحمههدُةهتُحنةههلُ
(المتهوفيُُ241ُ:ه)بُتح يههق ُ:ههةحيُالةههدريُالسه مرانيبُالن شههرُ:مكتةه ُالمعه رفبُالريه مبُالثةعه ُاألولههىبُ
ُ1409ه.
ُ
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 ُ .92موسههوع ُأق هوالُأةههيُالحسههتُالههدارقثنيُفههيُرج ه لُالحههديقُوعلل ه بُالمنلههفُد.محمههدُمهههديُالمسههلميُ–أشههرفُ
من ورُعةدُالرحمتُ–ع

مُعةدُاله ديُمحمودُ–ُأحمدُعةدُال ار قُعيهدُ–ُأيمهتُإةهراهيمُال املهيُ–ُمحمهودُ

محمدُخليلبُالن شرُ:ع لمُالكتبُللنشرُوالتو يعُ–ُةيروتبُلةن تبُالثةع ُاألولُ2001مُ .

 ُ .93موسوع ُأقوالُاإلم مُأحمدُةتُحنةلُفيُرج لُالحديقُوعلل بُجمعُوترتيبُ:السيدُأةوُالمع ثيُالنوويُ–ُ
أحمدُعةدال ار قُعيدُ-محمودُمحمدُخليلبُالن شرُ:دارُالنشربُع لمُالكتببُالثةع ُاألولىُ1997مُ .
 ُ .94الموثيب ُالمنلفُ :م لت ُةت ُأنا ُةت ُم لت ُةت ُع مر ُاأل ةحي ُالمدني ُ(المتوفي ُُ179ه)ب ُتح يقُ :محمدُ
م ثفىُواألعمميبُالن شرُ:منسس ُ ايدُةتُسلث تُللُنهي تُاإلم راتبُالثةع ُاألولىُ2004مُ .
ُ .95

نه يه ُالسههولُشههرحُمنهه ُالو ههولبُالمنلههفُ:عةههدُالههرحيمُةههتُالحسههتُةههتُعلههيُاإلسههنويُالشه فعيُأةههوُمحمههدُ

جم لُالديتُ(المتوفيُُ772ُ:ه)بُالن شرُ:دارُالكتبُالعلمي بُةيروتبُلةن تبُالثةع ُاألولىُ1999مُ .

 ُ .96النه ي ُفيُرريبُالحديقُواألثربُالمنلفُ:مجدُالديتُأةوُالسع داتُالمة رتُةتُمحمدُةتُمحمدُةتُمحمدُ
ةتُعةدالكريمُالشية نيُالج ريُاةتُاألثيرُ(المتوفيُُ 606ُ:ه)بُتح يقُ:ث هرُأحمدُال اويُ– ُمحمودُمحمدُ
الثن حيبُالن شرُ:المكتة ُالعلمي ُ-ةيرُوتُ1979مُ .
 ُ .97الهداي ُواإلرش د ُفي ُمعرف ُأهل ُالث ُوالسدادب ُالمنلفُ :أحمد ُةت ُمحمد ُةت ُالحست ُةت ُالحست ُأةو ُن رُ
الةخ ري ُالكالة يي ُ(المتوفيُُ 398ُ :ه)ب ُتح يقُ :عةداه ُالليثيب ُالن شرُ :دار ُالمعرف ُ– ُةيروتب ُالثةع ُ

األولىُ1407مُ .

 ُ .98المراسيلُُ/المنلفُُ:أةوُمحمدُةتُعةدُالرحمتُةتُمحمدُةتُإدرياُةتُالمنيرُالتميميُال ار يُةتُأةيُح تمُ
المتوفى ُ(ُ 327هه)ب ُتح يق ُُ :شكر ُاه ُنعم ُاه ُقوج ني ُب ُالن شر ُُ :منسس ُالرس ل ُ– ُةيروت ُب ُالثةع ُ
األولىُبُ1397ههُ .
 ُ .99خال

ُتيهيبُتهييبُالكم لُفيُأسم اُالرج لُ(ُوعلي ُإتح فُالخ

ُةت حي ُالخال

ُللعالم ُالح فمُ

الة رعُعليُةتُ الحُالديتُالكوكة نيُال نع نيُ)ُبُالمنلفُُ:أحمدُةتُعةدُاهُةتُأةيُالخيرُالس عديُ

اليمني(ُالمتوفىُُ:ةعدُُ 923ههُ)ُبُتح يقُُ:عةدُالفت حُأةوُعدةُبُالن شرُُ:مكتة ُالمثةوع تُاإلسالمي ُ
دارُالةش رُُحلبُ–ُةيروتُبُالثةع ُالخ مس ُُ1416ُ:هه ُ
يرُعلم اُاألم
 .100مش ه ُ

رُوُأعالمُف ه اُاألقث رُبُالمنلفُُ:محمدُةتُحي تُةتُأحمدُةتُحة تُةتُمع يُةتُ

ُالةسني ُالمتوفى ُُ )ُ 354ُ (ُ :ب ُح
َم ْعَة ْد ُالتميمي ُأةو ُح تم ُالدارمي ً

ُووث ُو ُعلق ُعلي ُُ :مر وق ُعليُ

إةراهيمُبُالن شرُُ:دارُالوف اُللثة ع ُوُالنشرُوُالتو يعُ–ُالمن ورةُبُالثةع ُاألولىُ1411ههُ ُ

االتُالةرق نيُللدارقثنيُرواي ُالكرجيُعن ُبُالمنلفُُ:أحمدُةتُمحمدُةتُأحمدُةتُر لبُبُأةوُةكرُ
 .101سن ُ
المعروفُة لةرق نيُ(ُالمتوفىُُ425ُ:ههُ)ُبُتح يقُُ:عةدُالرحيمُمحمدُأحمدُال ش ريُبُالن شرُُ:كتبُخ ن ُ

جميليُ–ُالهورُ–ُة كست تُبُالثةع ُاالولىُبُُ1404ههُ .
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(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ر مه
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النس ا ُ

ه

اقمه
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1

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) ُ
.2

(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

النس ا ُ

59
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.3

( ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) ُ

النحل ُ

44

.4

(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)

الم دة ُ

54

.5

( ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) ُ

اإلسراا ُ

110

.6

(ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)

النس ا ُ

92

.7

( ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)

الممتحن ُ

5

.8

( ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)

النس ا ُ

85

.9

( ﯜ ﯝ ﯞ)

الحجرات ُ
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النس ا ُ

85

األنع م ُ

48
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اةراهيم ُ
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( .18ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
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ه
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ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)
( .19ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)
( .20ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ)
( .21ﭿ ﮀ ﮁ) ُ

األنف ل ُ

46

األنف ل ُ

33
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فه سهر حاا ثهورآلثاا ه
ط فهرحلس ث ه

م ه
ُ .1

َعثَىُ َوكلُُ َش ْياُُ ِع ْن َدهُُم َس ًّمى ُ
لِلَّ ُُِ َم ُأ َ
َخَُيُ َو َم ُأ ْ
الَُ َي ْشكرُُ َّ
الن َا"ُ .
تُ ُ
الَُ َي ْشكرُُاللَّ َُُ َم ُْ
ُ
بُفَِنتَُُّ َّ
لِيَةلِّ ُ َّ
َتُيَةلِّ َُ ُ
الش ِهَُدُ َع َسىُأ ُْ
الش ِهدُُاْل َغ ُِ َُ
تُكنوُُِاْل َجَّن ِ ُ .
تُ َعلَىُ َك ْن ُُ ِم ُْ
َالُأَدل َُ
تُقَ ْياُُ:أ َُ
اهُ ْة َُ
َ"ي ُ َع ْةَُدُ ُِ
َ"ةلَ َغ َن ُ َم ْخ َرُُ َّ
تُفَ َرِك ْة َن ُ َس ِف َين ًُ .
يُ ُ َوَن ْحتُُةِ ْل َي َم ُِ
النةِ ُِّ
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ُ

بُ

ُ

قُ

ُ

يُ

ُ

ُ2

ُ

ُ3

ُ

ُ4

" ُ .7واه الُأحملكمُعلىُشيابُوواف ت ُوهوُرضة ت"ُ .

ُ

ُ4

" ُ .8يسراُوالُتعسرابُوةشراُوالُتنفرا"ُ .

ُ

ُ6

" ُ .9ي ُأة ُموسىبُل دُأوتيتُم م ًراُمتُم اميرُللُداود"

ُ

ُ7

ُ

ُ8

ُ

ُ8
ُ8

ُ .2
ُ .3
ُ .4
ُ .5

" ُ .6اللهمُارفرُلعةيدُأةيُع مر" ُ

.10
.11

وة ُلفسالمُمنكم" ُ
"ي ُ
ً
اُقوم ُهمُأرقُقل ً
دمُعليكمُرد ً
"همُقومُهيا"ُيعنيُ:أة ُموسى ُ
ُ

.12

"إنيُألعرفُأ واتُرف ُاألشعرييتُة ل رلت"ُ .
ُ

ُ

.13

"إنهمُمنىُوأن ُمنهم"ُ .
ُ
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وتُأَ َ َّم.
الُتَ ْدع َُ
َي ُأَيهَُُالنَّ ابُإَِّنكُْمُ َُ
تُ َعلَىُ .
تُاْل َم ْأرَةبُفَ َم َّر ُْ
اسُتَ ْعثَ َر ُِ
إِ َياُ ْ
يعُ ْاأل َْر ِ
مُ ُ.
تُ َج ِم ُِ
ضهَ ُ ِم ُْ
لدَُمُ ِم ُْ
إِتَُُّاللَّ َُُ َخلَ َُ
قُ َ
ض ُُقََة َ
تُقَ ْة َ
تُ ِْ
اإلةِ ِلُ .
ااُ َع ْشبُرُ َع ْشبُرُ ِم َُ
ْاألَ َ ُةِعُُ َس َو بُ
ملِِمُ .
الس َع ُُِ ِفتًَن ُ َك ِثَ ُِعُاللَّْي ُِ
إِتَُُّ َة ْي َُ
تُ َي َديُُِ َّ
لُاْلم ْ
تُ َنةِِّي ُُِ َم ُ َش َاُ .
مُاللَّ ُُ َعلَىُلِ َس ُِ
يُلِت ْن َجروابُ َوْل َي ْ ُِ
ا ْشفَعواُُإِلَ َُّ
الُم َوفًَّراُ .
يتُالَِّييُي ْع ِثيُ َم ُأ ِم َُرُةِ ُُِ َك ِم ًُ
األَ ِم َُ
تُ ُْ
خ ِ َُ
إِتَُُّاْل َُ
الُ َ لِ ًح ُ .
تُاْل َع ْةدُُ َي ْع َملُُ َع َم ًُ
إِ َياُ َك َُُ
الُت َعسِّرواُ .
الُت َنفِّروابُ َوَيسِّرواُ َوَُ
َة ِّشرواُُ َوَُ
َي ْهِديكمُُاللَّ بُ َوي ْ لِ ُُ َة لَك ْمُ .
تُ َّ
يرُ َوالي َ ِرةُ .
الش ِع ُِ
اتُاْلُةِتْعُ"ُقْلتَُ ُ:وي ْنتََةيُُ ِم َُ
َي َُ
َوُ َداةَّ ًُُإِلَىُ َّ
النةِ ِّيُ ُ.
يرُأ ُْ
تُ َّاد َع َي ُ َة ِع ًا
أَتَُُّ َرجُلَ ْي ُِ
ِ
الُ َفْل َي ْرِج ْعُ .
تُلَ ُُ َوِا َُّ
تُأِي َُ
َحدكُْمُثَ َالثً بُفَِن ُْ
َي ْستَيْي ُتُُأ َ
الُةِ َولِيُ .
حُإِ َُّ
الُنِ َك َُُ
َُ
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ط فهرحلس ث ه
َحلِفُُ َعلَىُ َي ِميتُ .
تُ َش َُاُاللَّ بُ َُ
إِِّنيُ َوُاللَّ ُُِإِ ُْ
الُأ ْ
إُِْهُإُِْه"َُُي ْعنِيُ َيتَهَ َّوعُُ.

لَ ُْوُ َأرَْيتََُن ُ َوَن ْحتُُ َم َُعُ َنةِي َِّن ُ
ورِهمبُوَنعويُُةِ َت ِ
اللَّهَُّمُإَُِّن ُ َن ْجعل َُ ِ
تُشر ِ
ورِه ْم.
ُم ُْ
َ
تُفيُنح ِ ْ َ
ِ
تُال َ ِ
تُ َه َي ْي ِتُ .
يم ُ َة ْي َُ
تُ َوْق ُِ
الس ِلُُ َع ُْ
أ َْي َُ
تُ َُّ
َّالُةُاْل َوْقتُُف َ
امُِييُ َّ
الش ْي َة ُُِاْلم ْسلِِمُ .
تُإِ ْج َال ِلُاللَّ ُُِإِ ْك َرَُ
إِتَُُّ ِم ُْ
تُاْل َ ْوُِمُ ِم ْنهُْم ُ
ْاةتُُأ ُْخ ُِ
ولُ َفْليرتَُْدُلِة ُولِ ُُِمو ِ
ض ًع ُ .
َحدكُْمُأ ُْ
إِ َياُأ ََرَُ
ادُأ َ
َتُ َية َُ َ ْ َ ْ َ ْ
يتُا ْفتَتَ َُُ َخ ْي َة َرُ .
ُ ِح َُ
ولُاللَّ ُُِ
قَِد ْم َن ُُفَ َوافَ ْ َن ُ َرس َُ
ُ.

ُ َييْكلُُلَ ْحَُمُ َد َج ُ ُ.
ولُاللَّ ُُِ
َأرَْيتُُ َُرس َُ
ِ
يرُو َّ
لُ ِِإل َن ثِ ِه ْمُ .
ورُأ َّمتِيُ َوأ ِح َُّ
بُ َعلَىُيك ُِ
الي َه ُِ
حِّرَُمُل َةُ اُُ َ
الح ِر ُِ َ
تُو ارِكُمُأََّي م ُيرفَعُُ ِفيه ُ ِ
ِ
العْلمُُ َوَي ْكثرُُ ِفيهَ ُالهَ ْر ُ ُ.
ُإِتَُُّم ُْ َ َ ْ ً ْ
َ
لُاللَّ ُُِل َم َال ِ َكتِ ِ ُ ُ.
الع ْةُِدُقَ َُ
إِ َياُ َم ُ َُ
تُ َولَدُُ َ
الُةِِن ْيتُ ُ.
َحبُدُإِ َُّ
الُ َي ْدخلَتَُُّ َعلَ َُّ
بُفَ َُ
الة َُ
تُ َعلَ َُّ
وسىُأ َْملِ ُْ
يُأ َ
يُ َ
َي ُأ ََة ُُم َ
تُ ِّ
الُ َم ْرَيمُُُ .
الن َس ُِاُإِ َُّ
لُ ِم َُ
لُ َكثِ بيربُ َولَُْمُ َي ْكم ُْ
الر َج ُِ
لُ ُِم َُ
َكم َُ
تُ ِّ
تُُ َميِّتُُ َيموتُُفََي ومُُ َة ِكي ِ ُ ُ.
َم ُ ِم ُْ
ِ
لُ:ي ْم ِهلُُِللمَّ ِلُِمُ .
َّم ُقَ َُ
إِتَُُّاللَّ َُُتََة َر َُ
يُورة َ
تُ َوتَ َع لَىُي ْمل َ
ضُ.
تُ َك لة ْن َي ُِ
الم ْن ِم ُتُُلُِْلم ْن ِم ُِ
تُ َيشدُُ َة ْعض ُُ َة ْع ً
تُلِ َس نِ ُُِ َوَيِد ِهُ ُ.
وتُ ِم ُْ
تُ َسُلَُِمُالم ْسلِم َُ
َم ُْ
اُ ِمَّن ُ ُ.
حُ َفلَْي َُ
ِّال َُ
تُ َحَُم َُ
َم ُْ
لُ َعلَْي َن ُالس َ
يتُ ِم ْ َم ًراُ .
وسىُلَ َُْدُأ ْع ِث َُ
َي ُأ ََة ُُم َ
َجَُرهُْمُ َم َّرتَْي ِتُ .
ثَ َالثَُبُُي ْنتَ ْو َُ
تُأ ْ
تُ ِأل َّمتِيُ .
َم َن ْي ُِ
لُ ُاللَّ ُُ َعلَ َُّ
أ َْن َ َُ
يُأ َ
ِ
تُ ِف َّ
ض ُُلنَِيته َم ُ .
تُ ِم ُْ
الجَّن ُُِ َجَّنتَْي ُِ
إِتَُُّفيُُ َ
َي ُ َةنِيُُ َع ْةُِدُ َم َن فُُ َي ُ َ َة َح هُ ُ.
لُالسي ِ
وفُ .
تُ ِم َال ُِ
الجنَّ ُُِتَ ْح َُ
إِتَُُّأ َْة َوُ َُ
ابُ َ
َحدُ .
الُتَكوتُُلِ َم ْو ُِ
تُالَّتِيُي ْرِسلُُاللَّ ُُ َُ
إِتَُُّ َهِيُُِهُ ْاآل َي ُِ
تُأ َ
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ط فهرحلس ث ه
أَتَُُّ َّ
يُ
النةُِ َُّ

اقمه
اقمه
رحلس ث ه راصفحز ه

تُ .
بُ َة َعثَُُإِلَىُاْل َي َم ُِ

لُم ْسلِمُُ َ َدقَ ُب.
َعلَىُُك ُِّ
تُ َسيَلََن ُ .
الَُُن ْستَ ِعيتُُ ِفيُ َع َملِ َن ُةِ َم ُْ
إَِّن ُ َُ
قُ .
قبُ َو َسلَ َُ
ياُ ِم َّم ُْ
أ ََن ُ َةُِرُ بُ
قبُ َو َخ َر َ
تُ َحلَ َ
كلُُم ُْس ِكرُُ َح َربام.
َج َر ِ
اتُ .
َعُتَ َُ
َم ُْ
قُ َج ِرَيتَ بُثَُّمُتََ َّو َجهَ ُ َفلَ ُُأ ْ
تُأ ْ
بُم ْس ِك ًرا.
الُتَ ْش َر ُْ
بُبُ َوَُ
ا ْش َر ْ
لُم ْس ِكرُ .
بُم ْس ِك ًرابُفَِنِّنيُ َح َّرْمتُُك َُّ
الُتَ ْش َُر ُْ
َُ
تُاْل َحِّرُ ُ.
وتُ ِم َُ
اُةِ لم ْه ِربُفَِنتَُُّالَِّييُتَ ِجد َُ
أ َْة ِردو ُ

ُقَُْدُفَ َعلَ ُ .
اهُ
ولُ ُِ
قَُْدُ َعِل ُْمتُُأَتَُُّ َرس َُ
َحده َم ُ.
تُةِ َس ْيفَ ْي ِه َم ُفَ َتَ َُ
اج َُُاْلم ْسلِ َم ُِ
لُأ َ
إِ َياُتَ َوُ َ
الُأَدلك ْم.
تُت ْنُِمنواُ َحتَّىُتَ َح ةواُُأَفَ َُّ
لَ ُْ
تُأ َّمتِيُ .
َحبُدُ ِم ُْ
َُ
الُ َي ْس َُمعُُةِيُأ َ

لُ َّ
يُ
النةِ ُِّ
َهلَْلتُُةِِن ْه َال ُِ
ت "ُقْلتُُ:أ ْ
ةَُِمُأ ْ
َهلَْلُ َ
فَ ومُوهُُأ َْنتُْمُ ُ.

َحبُدُأَ ْ َة َُرُ َعلَىُأَ ًيىُ َي ْس َمع ُ ُ.
لَ ْي َُ
اُأُ َ
تُ َة ْع َدهُُ َرج ًالُ .
ُتََر َُ
يُ
َعلَُمُُالنَُّةِ َُّ
َم ُأ ْ

ُ.

يُحيقُُوض ُعُرسولُُ ِ
اهُ .
َم ُأَلَ ْوُتُُأ ُْ
َتُأ َ
َض َُعُقَ َد َم َُّ َ ْ َ َ َ َ
َأرَْيتُُ ُِفيُاْل َم َن ُِمُأَِّنيُأ َه ِجرُُإِلَىُأ َْرمُ .
تُاْله َدىُ َواْل ِعْلِمُ .
لُ َم ُ َة َعثَنِيُاهُُةِ ُُِ ِم َُ
إِتَُُّ َمثََُُ
ار ِف ُْرُلِع ْةيدُُأَةِيُ َع ِمرُُ .
اللهَُُّمُُ ْ
ِّيتُإِ َياُأ َْرَملواُ .
إِتَُُّ ْاألَُ ْش َع ِري َُ
استَ ْغفَ ْرتُُاهَُ ُ.
َم ُأَ ُْ َة ْحتُُ َر َد ُاةًُقَثُُإِ َُّ
الُ ْ
قُاهُُ َم َك َتُ .
َعتَ َُ
َعتَ َُ
َم ُْ
قُ َرقََة ًبُأ ْ
تُ َي ْعُنِيُأ ْ
ثبُي َدهُُِلم ِس ِ
ِ
ياُ ُ.
اهَُُتََة َر َُ
إِتَُُّ ُ
تُ َوُتَ َع لَىُ َة س ُ َ
َتُ َي َن َمُ ُ.
الُ َي ْن َة ِغيُلَ ُُأ ُْ
الُ َي َن مبُ َوَُ
إِتَُُّاللَّ َُُ َُ
ِإ َياُ َع َُي َتُ ُ.
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ُ 47
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ُ 48

ُ 96

ُ 49
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ُ 50

ُ 98

ُ 51

ُ 103

ُ 52

ُ 104

ُ 53

ُ 106

ُ 54

ُ 108

ُ 55

ُ 109

ُ 56

ُ 111

ُ 57

ُ 112

ُ 58

ُ 113

ُ 59

ُ 115

ُ 60

ُ 116

ُ 61

ُ 118

ُ 62

ُ 119

ُ 63

ُ 120

ُ 64

ُ 122

ُ 65

ُ 123

ُ 66

ُ 124

ُ 67

ُ 125

ُ 68

ُ 129

م ه
.82
.83
.84
.85

ط فهرحلس ث ه
تُُعلَ ْيكمُُالس ِ
ِ
َّك َين ُ ُ.
لتَك ُْ َ
ودُاللَّ ِ ُ ُ.
وتُةِحد ُِ
َم ُ َة لُُأَ ْق َوامَُُيْل َعة َُ
الُتتْةِعُونِيُةِ ِم ْج َمرُُقَ لواُلَ ُ .
َُ
قُ َي ْوَُمُاْل ِ َي َم ِ ُ ُ.
إِ َياُ َج َُم َُعُاللَّ ُُاْل َخ َال ِ َُ
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ُ 69

ُ 130

ُ 70

ُ 132

ُ 71

ُ 135

ُ 72

ُ 136

ُ 73

ُ 138

ُ 74

ُ 140
ُ 142

.86

إنيُقدُُةدنتُفنياُركعتُف ركعواُ .
الن رُُعدوُُلَكمبُفَِن َياُنِمتُمُفَيَ ْ ِ
ِِ
وه ُ َع ْنك ْمُ .
ثف َ
إَِّن َم ُ َهُيُهُ َّ َ
ْ ْ
ْ
عليُالُت عُإقع اُالكلبُ ُ.
يُ ُ

ُ 75

.89

اثن تُُفم ُفوقهم ُجم ع ُ ُ.

ُ 76

ُ 143

.90

توضيُُومس ُعلىُالجورةيتُوالنعليتُ .

ُ 77

ُ 147

.91

خيرتُُةيتُالشف ع بُوةيتُأتُيدخلُ .

ُ 78

ُ 149

ُ 79

ُ 151

.93

ةيتُيديُالس ع ُلهرج .
إتُ ُ

ُ 80

ُ 153

.94

الييُنفسيُةيدهُلييتيتُعلىُالن اُ م تُالُيدريُ .
و ُ

ُ 81

ُ 154

.95

مثلُالُ لبُمثلُالريش ُت لةه ُالري حُةفالةُ .
اْلمن ِم ُتُُييْكلُُ ِفيُ ِمعىُو ِ
احدُ .
ْ َ
ً َ

ُ 82

ُ 156

ُ 83

ُ 158

.87
.88

.92

.96

لىُةن ُعليبُيومُالجملبُ الةُيكرن ُ الةُ ُ.
ُ
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اقمه
رحلس ث ه راصفحز ه

.1

إةراهيمُةتُسعيدُالجوهري ُ

.2

إةراهيمُةتُعةدالرحمتُالسَّكسكي ُ

.3

إةراهيمُةتُعةداهُةتُقياُاألشعريُ ُ

وث ُالعجلي ُ

.4

إةراهيمُةتُيع وبُالجو ج ني ُ

ث ُح فمُرميُة لن ب ُ

ُ 50

.5

أةوُةكرُةتُعي شُالم رأ ُ

ث ُع ةدُس اُحفم ُلم ُكةر ُ

ُ 80

ُ 154

.6

أةوُثلح ُالخوالني ُ

م ةول ُ

ُ 27

ُ 63

.7

أةوُكن ن ُال رشي ُ

مجهول ُ

ُ 20

ُ 52

.8

أجل ُةتُعةدُاهُةتُحجي ُالكوفي ُ

دوقُشيعي ُ

ُ 49

ُ 97

.9

أحمدُةتُعةداهُةتُعليُالسدوسي ُ

دوق ُ

ُ 48

ُ 96

.10

أحمدُةتُعثم تُةتُحكيمُاأل ُودي ُ

ث ُ

ُ 45

ُ 91

.11
.12

ِّي ُ
أحمدُةتُعةدةُةتُموسىُالضَّة َُّ
َ

ث ُ

ُ 28

ُ 64

أسة ثُةتُمحمدُةتُعةدالرحمتُال رشي ُ

ث ُضعفُفيُالثوري ُ

ُ 82

ُ 156

.13

إسح قُةتُإةراهيمُةتُمحمدُال وافُ ُ

ث ُ

ُ 20

ُ 51

.14

إسح قُةتُإسم عيلُالث ل ني ُ

ث ُتكلمُفيُسم ع ُ

ُ4

ُ 21

.15

إسح قُةتُمن ورُالكوسج ُ

ث ُ

ُ 25

ُ 59

.16

إس ار يلُةتُيوناُةتُأةيُإسح قُالسةيعي ُ ث ُتكلمُفي ُ

ُ 14

ُ 41

ضعيف ُ

ُ 37

ُ 78

ُ 79

ُ 152

ُ 30

ُ 68

ُ 81

ُ 155
ُ 57

دوقُضعيفُالحفم ُ

ُ 33

ُ 72

ُ8

ُ 30

ُ 51

ُ 104
ُ 98

.17

إسم عيلُةتُإةراهيمُةتُمه جرُالةجلي ُ

.18

إسم عيلُةتُأسدُةتُش هيت ُ

دوق ُ

.19

أسيدُةتُأةيُأسيدُالمدني ُ

دوق ُ

.20

أسيدُةتُأةيُالمتشماُالسعدي ُ

ث ُ

.21

أيوبُةتُأةيُتميم ُالسختي ني ُ

ث ُحج ُ

ُ 24

.22

ةدرُةتُعثم تُال رشيُاألموي ُ

ث ُ

ُ 19

ُ 50

.23

ةدرُةتُعمروُةتُجراد ُ

مجهولُ ُ

ُ 77

ُ 14

.24

ةريدُةتُأةيُمريمُالسلولي ُ

ث ُ

ُ 80

ُ 154

.25

ةريدُةتُعةداهُةتُأةيُةردةُاألشعري ُ

.26

ةشرُةتُلدمُالضرير ُ

الً ُ
ث ُيخث ُقلي ُ

ُ6

ُ 26

دوق ُ

ُ 78

ُ 150

.27

ةشرُةتُث ةتُالة ري ُ

دوقُ ُ

ُ 70

ُ 133

.28

ةي تُةتُةشرُاألحماُالةجلي ُ

ث ُثةتُ ُ

ُ 54

ُ 108

.29

ث ةتُةتُأسلمُالةن ني ُ

ث ُع ةد ُ

ُ1

ُ 15

.30

ث ةتُةتُعم رهُالحنفي ُ

ث ُ

ُ2

ُ 17

.31

ث ةتُةتُقياُالنخعي ُ

م ةول ُ

ُ 50

ُ 100
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.32

ج معُةتُشدادُأةوُ خرةُالمح رةي ُ

ث ُ

ُ 45

ُ 92

.33

جة رةُةتُالمغلا ُ

ضعيف ُ

ُ 73

ُ 138

.34

جعفرُةتُسليم تُالضةعي ُ

دوقُتشيع ُ

ُ 40

ُ 82

.35

جعفرُةتُعوتُةتُجعفرُةتُحريق ُ

دوق ُ

ُ 45

ُ 92

.36

الح رقُةتُعةداهُاألعور ُ

فيُحديث ُضعف ُ

ُ 76

ُ 145

.37

حريشُةتُسليم ُ

م ةول ُ

ُ 46

ُ 94

.38

الحستُةتُأةيُالحستُالة ري ُ

.39

الحستُةتُعةيدُاهُةتُعروةُالنخعي ُ

ث ُف ي ُف ضلُ ُوك تُيرسلُكثي ُاًر ُ

ُ 52

ُ 105

ث ُف ضل ُ

ُ 50

ُ 100

.40

الحستُةتُعليُالخاللُ(أةوُعلي) ُ

ث ُح فم ُ

ُ 32

ُ 70

.41

الحسيتُةتُحريقُةتُالحست ُ

ث ُ

ُ 56

ُ 111

.42

الحسيتُةتُمن ورُالسلمي ُ

ث ُف ي ُ

ُ 57

ُ 112

.43

حفلُةتُعةدُالرحمتُالةلخي ُ

ُ 57

ُ 112

.44

حفلُةتُري قُةتُثلقُالنخعي ُ

ث ُف ي ُتغيرُحفم ُ

ُ 50

ُ 99

.45

الحكمُةتُعتية ُالكندي ُ

ث ُثةتُف ي ُرةم ُدلا ُ

ُ 51

ُ 103

.46

حكيمُةتُالديلمُالمدا ني ُ

ُ 10

ُ 34

.47

حم دُةتُأس م ُال رشي ُ

ث ُثةتُرةم ُدلا ُ

ُ7

ُ 28

.48

حم دُةتُ يدُةتُدرهمُالجهضمي ُ

ث ُثةتُف ي ُ ُ

ُ 15

ُ 43

.49

حم دُةتُسلم ُةتُدين رُالة ري ُ

ث ُع ةد ُ

ُ1

ُ 14

.50

حم دُةتُمسعدةُالتميمي ُ

ث ُ

ُ 42

ُ 86

.51

حميدُةتُهاللُالعدوي ُ

ث ُع لم ُ

ُ4

ُ 22

.52

خ لدُةتُالح رقُالهجيمي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 43

ُ 88

.53

خ لدُةتُعةداهُةتُعةدالرحمتُالواسثي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 11

ُ 35

.54

ث ُ

ُ 79

ُ 152

.56

دارمُالكوفي ُ
ُةتُح ارشُالغثف ني ُ
ُِ
ةعي
ر َّ

مجهول ُ

ُ 74

ُ 141

الرةيعُةتُةدرُةتُعمروُ(علي ) ُ

متروت ُ

ُ 77

ُ 148

.57

روحُةتُالفر ُالة ار ُ

ُ 69

ُ 130

.58

هدمُةتُمضربُاأل دي ُ

ث ُ

ُ 24

ُ 58

.59

ي دُةتُخيثم ُالجعفي ُ

ث ُ

ُ 74

ُ 141

.60

ي دُةتُمخراقُالم ني ُ

ث ُ

ُ 20

ُ 53

.61

سعيدُةتُأةيُةردةُاألشعري ُ

ث ُثةت ُ

ُ 12

ُ 38

.62

سعيدُةتُأةيُعروة ُمهراتُاليشكري ُ

ث ُح فمُاختلث ُ

ُ4

ُ 21

.63

سعيدُةتُأةيُهندُالف اري ُ

ث ُ

ُ 25

ُ 60

.55

دوقُع ةدُرميُة إلرج ا ُ

دوقُ ُ

دوقُ ُ
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.64

سعيدُةتُأواُةتُث ةت ُ

دوق ُ

ُ 39

ُ 81

.65

سعيدُةتُإي اُالجريري ُ

ث ُاختلث ُ

ُ1

ُ 15

.66

سعيدُةتُجةيرُاألسدي ُ

ث ُثةتُف ي ُ

ُ 54

ُ 107

.67

سفي تُةتُسعيدُالثوري ُ

ث ُح فمُف ي ُ

ُ6

ُ 26

.68

سفي تُةتُعيين ُةتُأةيُعمرات ُ

ث ُح فمُف ي ُإم مُحج ُ

ُ 24

ُ 57

.69

سفي تُةتُوكيعُةتُالجراحُالرناا ُ

س قثُالحديق ُ

ُ 37

ُ 77

.70

سلمُةتُجن دةُةتُسلمُالسوا ي ُ

ث ُ

ُ 34

ُ 73

.71

سليم تُةتُحربُاأل ديُالواشحي ُ

ث ُإم مُح فم ُ

ُ 15

ُ 43

.72

سليم تُةتُداودُالثي لسي ُ

ث ُح فمُرلثُفيُأح ديق ُ

ُ 46

ُ 93

.73

سليم تُةتُداودُالعتكي ُ

ث ُ

ُ 16

ُ 45

.74

سليم تُةتُثرخ تُالتميمي ُ

ث ُع ةد ُ

ُ 52

ُ 105

.75

سليم تُةتُمهراتُاألعمش ُ

ث ُح فم ُ

ُ 26

ُ 61

.76

سويدُةتُن رُةتُسويدُالمرو ي ُ

ث ُ

ُ 27

ُ 62

.77

شج عُةتُالوليدُالسَّكونيُ(أةوُةدر) ُ

ُ 74

ُ 140

.78

شعة ُةتُدين رُالكوفي ُ

ث ُ

ُ 66

ُ 124

.79

شعة ُةتُالحج ُالواسثي ُ

ث ُح فم ُ

ُ 29

ُ 66

.80

شعيبُةتُالليقُةتُسعدُالفهمي ُ

ث ُنةيلُف ي ُ

ُ 53

ُ 106

.81

ش يقُةتُسلم ُاألسدي ُ

ث ُمخضرم ُ

ُ 26

ُ 61

.82

الضح تُةتُعةدالرحمتُةتُعر ب ُ

ث ُ

ُ 27

ُ 63

.83

ث رقُةتُشه بُالةجليُاألحمسي ُ

وث ُاةتُمعيتُوالعجلي ُ

ُ 55

ُ 110

.84

ثلح ُةتُمضربُاألي مي ُ

ث ُق رأُف ضل ُ

ُ 46

ُ 94

.85

ثلح ُةتُيحيىُةتُثلح ُالتيمي ُ

د ُوقُيخث ُ

ُ 13

ُ 39

.86

ع

مُةتُسليم تُاألحول ُ

ُ 60

ُ 117

.87

ع

مُةتُكليبُةتُشه بُالكوفي ُ

ُ 11

ُ 35

.88

ع مرُةتُشراحةيلُالشعةيُأةوُعمرو ُ

ث ُف ي ُ

ُ 36

ُ 77

.89

ع مرُةتُعةداهُةتُقياُ(أةوُةردة) ُ

ث ُ

ُ6

ُ 27

.90

ع مرُةتُعةداهُةتُمسعودُ(أةوُعةيدة) ُ

ث ُ

ُ 67

ُ 126

.91

عة دُةتُيوسف ُ

مجهول ُ

ُ 37

ُ 78

.92

عةثرُةتُال سمُال ةيدي ُ

ث ُ

ُ 47

ُ 95

.93

عةدُاألعلىُةتُأةيُالمس ور ُ

متروت ُ

ُ 73

ُ 139

.94

عةدُاهُةتُاألخناُالنخعيُالخ ار ُ

دوق ُ

ُ 57

ُ 113

.95

عةدُاهُةتُحمراتُةتُعةداهُةتُحمرات ُ

دوقُ ُ

ُ 20

ُ 51

دوقُورعُل ُأوه م ُ

ث ُ
دوقُرميُة إلرج ا ُ
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.96

عةدُالملتُةتُالحسيتُأةوُم لتُالنخعي ُ

متروت ُ

ُ 76

ُ 144

.97

عةدُالواحدُالسدوسيُأةوُعةيدةُالحداد ُ

ث ُتكلمُفي ُ

ُ 14

ُ 41

.98

عةدُالوارقُةتُسعيدُةتُيكواتُالة ري ُ

ث ُثةتُرميُة ل درُولمُيثةتُعن ُ

ُ5

ُ 24

.99

عةدالحميدُةتُعةدالرحمتُالحم ني ُ

دوق ُ

ُ 35

ُ 75

دوق ُ

ُ5

ُ 24

 .101عةدالرحمتُةتُملُةتُعمروُالنهدي ُ

ث ُثةتُع ةد ُ

ُ1

ُ 15

 .102عةدالرحمتُةتُمهديُالعنةري ُ

ث ُثةتُح فمُ ُ

ُ 48

ُ 96

ُ 76

ُ 144

 .104عةدالرحمتُةتُي يدُةتُقياُالنخعي ُ

ث ُ

ُ 45

ُ 92

 .105عةدالع ي ُةتُعةدُال مدُالعمى ُ

ث ُح فم ُ

ُ 38

ُ 80

 .106عةداهُةتُالحسيتُأةوُحري ُ

دوقُيخث ُ

ُ 72

ُ 137

 .107عةداهُةتُالحكمُةتُأةيُ ي دُال ثواني ُ

دوقُ ُ

ُ 39

ُ 81

 .108عةداهُةتُالمة رتُالمرو ي ُ

ث ُثةتُف ي ُ

ُ 27

ُ 62

 .109عةداهُةتُةريدةُةتُالح يب ُ

ث ُ

ُ 57

ُ 113

 .110عةداهُةتُحةيبُةتُرةيع ُالسلمي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 58

ُ 114

 .111عةداهُةتُداودُةتُع مرُالهمداني ُ

ث ُع ةد ُ

ُ 13

ُ 39

يدُةتُعمروُالجرمي ُ
ُ
 .112عةداهُةتُ

ث ُ

ُ 24

ُ 58

دوق ُ

ُ 80

ُ 153

ث ُثةت ُ

ُ 25

ُ 59

 .115عةداهُةتُمحمدُالعةسيُةتُأةيُشية ُ

ث ُح فم ُ

ُ 21

ُ 52

 .116عةدالملتُةتُحةيبُأةوُعمراتُالجوني ُ

ث ُ

ُ 38

ُ 80

 .117عةدةُةتُسليم تُالكالةي ُ

ث ُثةت ُ

ُ4

ُ 21

 .118عتة ُةتُعةدُاهُةتُعتة ُ(أةوُعميا) ُ

ث ُ

ُ 44

ُ 90

 .119عثم تُةتُمحمدُةتُإةراهيمُةتُأةيُشية ُ

ث ُح فم ُ

ُ7

ُ 28

 .120عليُةتُأةيُث لبُال رشي ُ

أميرُالمنمنيتُاةتُعمُرسولُاهُ ُ

ُ 76

ُ 146

 .121عليُةتُحجرُةتُإي اُالسعدي ُ

ث ُح فم ُ

ُ 30

ُ 67

 .122عليُةتُمسهرُال رشي ُ

ث ُ

ُ 36

ُ 76

عليُةتُمحمدُةتُإسح قُالثن فسي ُ
ع
.123

ث ع ةد ُ

ُ 68

ُ 128

 .124عليُةتُ يدُةتُجدع تُالة ري ُ

ضعيف ُ

ُ1

ُ 15

 .125عم رةُةتُعميرُالتيمي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 51

ُ 103

 .126عمرُةتُحفلُةتُري قُالنخعي ُ

ث ُرةم ُوهم ُ

ُ 50

ُ 99

 .127عمرُةتُعليُةتُعث اُالم دمي ُ

ث ُشديدُالتدليا ُ

ُ 44

ُ 90

 .100عةدالرحمتُةتُثرواتُاألوديُالكوفي ُ

 .103عةدالرحمتُةتُه ن ُأةوُنعيمُالنخعي ُ

 .113عةداهُةتُع مرُةتُ اررةُ ُ
 .114عةداهُةتُعمرُةتُحفلُةتُع

مُ

دوقُل ُأرالث ُ
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 .128عمروُةتُجرادُالتميمي ُ

مجهول ُ

ُ 77

ُ 149

 .129عمروُةتُعةداهُأةوُإسح قُالسةيعي ُ

ث ُع ةدُاختلثُةآخره ُ

ُ 14

ُ 42

 .130عمروُةتُعةداهُقياُأةوُةكرُاألشعري ُ

ث ُ

ُ 19

ُ 50

 .131عمروُةتُعليُةتُةحرُةتُكني ُ

ث ُح فم ُ

ُ 58

ُ 114

 .132عمروُةتُعوتُةتُأواُالواسثي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 17

ُ 46

 .133عمروُةتُمرةُالجُمليُاألعمى ُ

ث ُع ةد ُ

ُ 29

ُ 66

 .134عمروُةتُمن ورُالنس ي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 44

ُ 89

 .135العوامُةتُحوشبُةتُي يدُالشية ني ُ

ث ُثةت ُ

ُ8

ُ 30

 .136عوفُةتُأةيُجميل ُاألعراةي ُ

ث ُرميُة ل درُوالتشيع ُ

ُ3

ُ 19

 .137عوفُةتُم لتُالجشمي ُ

ث ُ

ُ 59

ُ 116

 .138عيسىُةتُسن تُال سمليُالفلسثيني ُ

في ُليت ُ

ُ 27

ُ 63

ُ 78

ُ 151

ُ4

ُ 22

 .141رنيمُةتُقياُالم ني ُ

ث ُ

ُ2

ُ 18

 .142ريالتُةتُجريرُالمعوليُاأل دي ُ

ث ُ

ُ 15

ُ 44

 .143الفضلُةتُدكيتُالتميمي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 65

ُ 123

 .144الفضلُةتُميسرةُاأل ديُالع يلي ُ

دوق ُ

ُ 72

ُ 137

 .145الفضلُةتُي يدُالثم ليُوي لُالةجلي ُ

دوق ُ

ُ 36

ُ 76

 .146الفضيلُةتُعي مُةتُمسعودُالتميمي ُ

ث ُع ةدُإم م ُ

ُ 67

ُ 126

 .147ال سمُةتُ كري ُةتُدين رُال رشي ُ

ث ُ

ُ 61

ُ 118

 .148قت دةُةتُدع م ُالسدوسي ُ

ث ُثةتُمدلا ُ

ُ 12

ُ 37

 .149قتية ُةتُسعيدُةتُجميلُالةلخي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 40

ُ 82

 .150قرةُةتُخ لدُالسدوسي ُ

ث ُض ةث ُ

ُ 42

ُ 87

 .151قس م ُةتُ هيرُالم نيُالتميمي ُ

ث ُ

ُ3

ُ 20

ُ 59

ُ 115

ُ 55

ُ 110

ُ 76

ُ 145

ُ 60

ُ 117

ُ 70

ُ 133

 .157الليقُةتُسعدُالفهمي ُ

ث ُثةتُف ي ُإم مُمشهور ُ

ُ 53

ُ 107

 .158م لتُةتُالح رقُالسملي ُ

ث ُ

ُ 59

ُ 116

 .159محمدُةتُإسم عيلُةتُإةراهيمُاألسدي ُ

ث ُ

ُ 52

ُ 104

 .139عيسىُةتُيوناُةتُأةيُإسح قُالسةيعي ُ ث ُميموت ُ
 .140ر لبُةتُمهراتُالتم رُالعةدي ُ

 .152قثة ُةتُعةدالع ي ُةتُسي هُاألسدي ُ
 .153قياُةتُمسلمُالجدلي ُ
 .154كليبُةتُشه بُالمجنوت ُ
 .155الحقُةتُحميدُأةوُمجل ُ
 .156ليقُةتُأةيُسليمُةتُ نيم ُ

دوق ُ

دوق ُ
ث ُرميُة إلرج ا ُ
دوق ُ
ث ُ
دوقُاختلثُجدُاً ُ
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 .160محمدُةتُالعالاُةتُكريبُالهمداني ُ

ث ُح فم ُ

ُ7

ُ 28

 .161محمدُةتُالفضلُالسدوسي ُ

ث ُثةتُتغيرُفيُلخرُعمره ُ

ُ 60

ُ 117

ُ 18

ُ 47

 .163محمدُةتُالمنه لُالضرير ُ

ث ُح فم ُ

ُ 12

ُ 37

 .164محمدُةتُةش رُةندار ُ

ث ُ

ُ 38

ُ 79

ُ 76

ُ 143

 .166محمدُةتُجعفرُالهيليُرندر ُ

ث ُ

ُ 29

ُ 66

 .167محمدُةتُجح دةُاألوديُالكوفي ُ

ث ُ

ُ5

ُ 24

 .168محمدُةتُخ مُالضرير ُ

ث ُأحفمُالن اُلحديقُاألعمشُوقدُ ُ 31

 .162محمدُةتُالمثنىُةتُعةيدُةتُدين رُالعن ي ُ ث ُثةت ُ

 .165محمدُةتُثوابُةتُسعيدُالهة ري ُ

 .169محمدُةتُرافعُال شيري ُ

دوق ُ

ُ 96

يهمُفيُحديقُريره ُ
ُ 59

ُ 115

ُ 67

ُ 126

 .171محمدُةتُعةدُاألعلىُال نع ني ُ

ث ُ

ُ 43

ُ 88

 .172محمدُةتُعةداهُةتُعةدُالحكمُالم ري ُ

ث ُ

ُ 53

ُ 106

ُ 70

ُ 132

 .174محمدُةتُعةداهُةتُنميرُالهمداني ُ

ث ُح فمُف ضل ُ

ُ 74

ُ 140

 .175محمدُةتُعم رُةتُحفلُالمنيت ُ

الُةياُة ُ

ُ 30

ُ 67

 .176محمدُةتُعيسىُةتُنجي ُةتُالثة ع ُ

ث ُف ي ُ

ُ8

ُ 29

 .177محمدُةتُقدام ُةتُأعيتُاله شمي ُ

ث ُ

ُ 14

ُ 41

 .178محمدُةتُقياُالمدنيُال ل ُ

ث ُوحديث ُعتُال ح ة ُمرسل ُ

ُ 69

ُ 132

 .179محمدُةتُمن ورُالجوا ُالمكي ُ

ث ُ

ُ 66

ُ 125

 .180محمدُةتُيحيىُةتُعةداهُةتُينيب ُ

ث ُح فمُجليل ُ

ُ 78

ُ 150

 .181مرةُةتُشرحةيلُالهمدانيُالثيب ُ

ث ُع ةد ُ

ُ 29

ُ 66

 .182مسددُةتُمسرهدُاألسديُالة ري ُ

ث ُح فم ُ

ُ2

ُ 17

 .183مسروقُةتُأواُاليرةوعي ُ

م ةول ُ

ُ4

ُ 22

 .184مثرفُةتُثريفُالح رثي ُ

ث ُف ضل ُ

ُ 47

ُ 95

 .185مع يُةتُهش مُالدستوا ي ُ

دوق ُ

ُ 18

ُ 48

 .186معتمرُةتُسليم تُةتُثرخ تُالتيمي ُ

ث ُ

ُ 72

ُ 136

 .187معلىُةتُمن ورُال ار ي ُ

ث ُسنيُف ي ُ

ُ 78

ُ 150

ُ 65

ُ 124

 .189موسىُةتُأةيُموسىُاألشعري ُ

م ةول ُ

ُ 30

ُ 68

 .190موسىُةتُإسم عيلُالمن ريُالتةويكي ُ

ث ُثةت ُ

ُ1

ُ 14

 .170محمدُةتُ نةورُأةوُ

ل ُالمكي ُ

 .173محمدُةتُعةداهُةتُعةيدُالهاللي ُ

 .188المغيرةُةتُأةيُالحرُالكندي ُ

ث ُ
دوقُل ُأوه م ُ

دوق ُ

دوقُرةم ُوهم ُ
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 .191موسىُةتُعةدالرحمتُالمر ة تُالمسورقي ُ
.192

موسىُةتُكردم ُ

.193

منملُةتُإسم عيلُال رشي ُ

راساجز ه
ث ُ

ُ 35

ُ 74

ُ 69

ُ 132

ُ 71

ُ 135

 .194ن فعُمولىُعةداهُةتُعمرُةتُالخث ب ُ

ث ُمشهور ُ

ُ 25

ُ 60

 .195ن رُةتُحم دُةتُعجالتُالةجلي ُ

ضعيف ُ

ُ 69

ُ 131

 .196نعيمُةتُأةيُهندُاألشجعي ُ

ث ُرميُة لن ب ُ

ُ 79

ُ 152

.197

هييلُةتُشرحةيلُاألوديُالكوفيُاألعمى ُ

ث ُمخضرم ُ

ُ5

ُ 24

.198

هش مُةتُُأةيُعةدُاهُالدستوا يُ ُ

ث ُثةتُوقدُرمىُة ل در ُ

ُ 17

ُ 47

.199

هش مُةتُعم رُةتُن يرُالسلمي ُ

ُ 77

ُ 147

.200

هشيمُةتُةشيرُةتُال سمُالواسثي ُ

ث ُثةتُكثيرُالتدليا ُ

ُ8

ُ 30

ث ُ

ُ 24

ُ 57

.202

الوض حُةتُعةداهُاليشكريُ(أةوُعوان ) ُ

ث ُثةت ُ

ُ 17

ُ 46

.203

وكيعُةتُالجراحُةتُملي ُالكوفي ُ

ث ُح فمُع ةد ُ

ُ 10

ُ 33

.204

الوليدُةتُأةيُهش مُ ي دُال رشي ُ

ُ 53

ُ 107

.205

وهبُةتُة ي ُةتُعثم تُالواسثي ُ

ث ُ

ُ 11

ُ 35

.206

يحيىُةتُلدمُةتُسليم تُاألموي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 59

ُ 115

.207

يحيىُةتُسعيدُةتُفروخُال ث ت ُ

ث ُمت تُح فم ُ

ث ُح فمُمشهورُإم مُالجرحُوالتعديل ُ

ُ2

ُ 17

ُ 50

ُ 100

ث ُ

ُ 46

ُ 93

 .210ي يدُةتُأة تُالرق شي ُ

اهدُضعيف ُ

ُ 82

ُ 157

 .211ي يدُةتُأوا ُ

م ةول ُ

ُ 50

ُ 100

 .212ي يدُةتُحميدُأةوُالتي حُالضةعي ُ

ث ُثةت ُ

ُ 22

ُ 53

 .213ي يدُةتُ ريعُالعيشيُأةوُمع وي ُالة ري ُ

ث ُثةت ُ

ُ3

ُ 19

 .214ي يدُةتُعةداهُةتُاله دُالليثي ُ

ث ُمكثر ُ

ُ 53

ُ 107

ث ُمت تُع ةد ُ

ُ 52

ُ 104

دوقُيهم ُ

ُ 14

ُ 40

 .201هن دُةتُالسريُالتميميُالكوفي ُ

 .208يحيىُةتُمعيتُةتُ ي دُةتُةسث م ُ

.209

يحيىُةتُموسىُالةلخي ُ

.215

ي يدُةتُه روتُالسلمي ُ

.216

يوناُةتُأةيُإسح قُالسةيعي ُ

كوفيُمجهول ُ

اقمه
اقمه
رحلس ث ه راصفحز ه

دوقُسياُالحفم ُ

دوقُم رأ ُ

دوق ُ
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